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ROEPINGSVERKLARING 
van die Nederduitse Gereformeerde Kerk  

 
 

Tydens die vergadering van die Algemene Sinode 2002 het ons as afgevaardigdes al hoe 
meer oortuig geraak van die liefde van Christus en daarom ook van die NG Kerk se 
roeping en plek in Suider-Afrika. 
Daarom: 
(a) Verbind ons ons opnuut aan die Here wat ons Kerk 350 jaar gelede hier geplaas het. 
Ons dank Hom vir die voorreg om ook nou nog deel van sy kerk te kan wees. Ons is 
daarvan oortuig dat net die evangelie van Christus ons op ’n pad van heil kan plaas. 
Daarom wil ons as kerk die Woord van die Here tydig en ontydig verkondig en orals 
getuienis aflê van die hoop wat in ons leef. 
(b) Verbind ons ons opnuut tot ons kontinent, in die besonder Suider-Afrika. Die tragiese 
verhale van die allerverskriklike vorme van geweld, die geweldige omvang van armoede 
en gevolglike hongersnood, die konsekwensies van die vigspandemie, die gebrek aan 
respek vir mense, diere en die omgewing en ook ons aandeel daaraan, het ons ontstel. 
Die Sinode betuig sy meegevoel aan die talle slagoffers. Ons wil ook ’n verskil maak. 
Daarom verbind ons ons om mee te werk aan oplossings vir ons samelewing. Ons stel ons 
as kerk beskikbaar om op elke vlak waar ons kan help, betrokke te raak. Ons verseker die 
owerheid van ons voorbidding en ons verbintenis tot diens aan die gemeenskap. 
(c) Verbind ons ons tot groter eenheid met ander kerke. Ons wil graag herenig met ons 
Kerkfamilie, soos ons glo God dit wil hê. Ons wil ook graag ons ekumeniese bande 
bevestig en uitbrei en met alle ander Christene hande vat om ons lande op te bou en 
pynlike omstandighede te verlig. 
(d) Roep ons ons gemeentes op om by die genesing van ons lande betrokke te raak. Ons 
dank die Here vir die toegewydheid van lidmate en die talle positiewe aksies waarvan ons 
orals hoor. Kom ons wys die wêreld opnuut dat ons as sout van die aarde en lig vir die 
wêreld God se koninkryk wil laat kom. 
 
Ons het ’n Here. Ons is hier. Ons is sy kerk. 
 
Aan God al die eer. 
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VOORWOORD 
 

Die dertiende vergadering van die Algemene Sinode van die Nederduitse Gereformeerde Kerk vind soos alle 
kerkvergaderings plaas “… met die oog op ‘n tyd soos hierdie…” (Ester 4:14). Hierdie vergadering van die 
tien sinodes van die kerkverband is ‘n gawe uit die hand van die Here ter wille van die eer van sy Naam en 
die koms van sy Ryk. 
 
Hierdie vergadering is ‘n vergadering van ‘n kerk, van ‘n geloofsgemeenskap. 
 
Die Nederduitse Gereformeerde Kerk is tans in ‘n Seisoen van Luister. Die Moderamen het daarom 
geoordeel dat dit nie anders kan as dat dit waarom dit in die Seisoen van Luister gaan, ook die goue draad 
sal wees wat deur elke deel van die vergadering loop nie. Dit beteken dat ook by hierdie vergadering die 
visie van hierdie seisoen waarbinne ons is, sal waar wees:  ‘n luisterende kerk wat voor God leef (Sag 8:23). 
Hierdie vergadering moet dus ‘n ruimte wees waar ons *1 vreugde in die Woord van God vind (Ps 1:2-3), *2 
in liefde na mekaar luister (Kol 3:12-16), *3 met deernis na die wêreld luister (Fil 1:9) en *4 met begrip 
doelgerig diensbaar leef in ‘n veranderende wêreld (Luk 4:18-19). Ons het die verantwoordelikheid om met 
die waardes van leerbaarheid, vertroue, deernis en openheid met mekaar en die sake op ons tafel om te 
gaan. Ons moet in hierdie vergadering gestalte gee aan die tema van die seisoen waarbinne ons as kerk 
leef: God praat - leef luisterryk! 
 
Sedert die Algemene Sinode van 2002 word die agenda van die werk van die kerkverband saam met 
Kerkorde Artikel 43 ook bepaal deur die Roepingsverklaring van die Nederduitse Gereformeerde Kerk. Die 
vergadering van 2004 het vanuit die Roepingsverklaring en die besluite van die vergadering ‘n verbintenis tot 
optrede gemaak.  
 
By die saamstel van Deel I van die Agenda (Dokumentebundel) (HIERDIE BOEK) het die Agendakommissie 
gekies om dit saam te stel aan die hand van die groter temas wat uit die Roepingsverklaring kom. Die inhoud 
van verslae van Diensgroepe en Taakspanne verskyn dus op verskillende plekke en onder verskillende 
temas. Die bedoeling is om sake wat saam hoort, saam te hanteer en wanneer die Dokumentebundel gelees 
word, word dit ook tematies gedoen. Die vertroue is dat dit afgevaardigdes sal help om aan die hand van die 
Roepingsverklaring te fokus op die groot sake van die agenda ter tafel. Dit help ook om die werk te 
koördineer en belyning in die werkwyse van die verskillende Diensgroepe/Taakspanne te bring. Uiteraard 
kan daar verskil van mening wees waar sekere sake geplaas is: dit is met die Diensgroepe uitgeklaar. ‘n 
Afgevaardigde wat ‘n bepaalde Diensgroep of Taakspan se verslag in sy geheel sou wou sien, kan dit 
elektronies aanvra.  
 
Deel II van die Agenda (Inligting en Werkskema) verskyn as ‘n afsonderlike publikasie. Dit vorm die basiese 
werksdokument voor die vergadering en is die padkaart vir ons gesamentlike reis. Die werk van die 
Ontwerpspan vir die vergadering word hierin weerspieël. Bestudeer dit goed en hou dit altyd byderhand. 
Hierin word deurlopend verwys na die Dokumentebundel.  
 
Daar dien belangrike en soms ook sensitiewe sake voor die vergadering. Dit gaan goeie maar ook biddende 
voorbereiding vra aan die hand van die goue draad van die Seisoen van Luister. 
 
Diensgroepe en Taakspanne het hard gewerk en min tyd gehad sedert die vorige vergadering: baie van 
hulle tyd het in hulle eie herstrukturering gegaan. Om verslae gereed te kry vir ‘n Junie-vergadering met ‘n 
lang somervakansie tussenin het nie gewerk nie. Almal het swaargekry … en meeste verslae was laat om 
baie goeie redes. ‘n Woord van baie groot dank vir almal wat gehelp het om die wa deur die drif te kry. 
 
‘n Besondere woord van dank aan elkeen in die kantoor van die Algemene Sinode in Pretoria wat die laaste 
spit moes afbyt, die verskillende taakspanne van die gasheersinode Hoëveld, die Ontwerpspan asook die 
Agendakommissie. ‘n Baie groot dankie aan Handisa wat die drukwerk gedoen het met alle tyd teen hulle: 
julle is sterre! En dankie aan die Here dat ons almal dit vir Hom kon doen! 
 

 
Dr JJ Gerber 
Algemene Sekretaris van die NG Kerk 
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A.1.1 VERSLAG VAN DIE MODERAMEN: ROEPING EN IDENTITEIT 
 
1. BESLUITE ALGEMENE SINODE 2004 
 
1.1 ROEPINGSVERKLARING 2002/ 2004 (Besluiteregister F.2.1/21) 
VIER KERNSAKE  
1.  Verbintenis aan God  
Die Algemene Sinode versoek die ADL om in die volgende twee jaar verder te besin oor die vraag hoe ons 
ons verbintenis aan God in Roepingsverklaring 2002 en die uitdaging om Hom beter te leer ken, sinvol na 
binne en na buite (die NG Kerk) kan kommunikeer. In dié verband wys die Sinode op die volgende moont-
likhede: 
1.1  Dat die beoogde predikantekonferensie in algemene sinodale verband in 2005 'n geleentheid word 
waar die predikante van die NG Kerk saam voor die Here kom, na Hom en na mekaar luister met die gebed 
dat die Here ons saam 'n nuwe visie op God en op ons taak as kerk sal gee.  
1.2  Dat die ADGB in oorleg met die ADL aan drie sake in die gemeentes aandag gee wat hierdie 
verbintenis met God kan versterk: volhardende gebed, lewende eredienste en 'n sterker klem op lering en 
goeie prediking. 
1.3  Dat die Taakspan Media in oorleg met die ADL spoedig en indringend aandag gee aan die kommuni-
kasiesisteem van ons kerk – na binne en na buite. 
2. Groot kwessies 
2.1  Dat die ADL saam met die betrokke kommissies/diensgroepe verder kyk na en studie doen oor die 
sogenaamde groot kwessies wat ons lande se toekoms bepaal (armoede, die ontwikkeling van mense, die 
impak van MIV en VIGS, misdaad en geweld, onderwys, moraliteit en die grondkwessie) en duidelikheid kry 
oor wat die sinvolste bydraes is wat ons as kerk op hierdie gebiede kan lewer.   
2.2  Dat die ADL en hierdie kommissies/diensgroepe die stande van sake ten opsigte van hierdie kwessies 
monitor en toepaslike optrede oorweeg. 
2.3  Dat Taakspan Leer en Aktuele Sake in oorleg met die ADL op die punt af studiestukke inisieer oor die 
groot morele, publieke en geloofskwessies  van die dag. Hierdie studiestukke moet nie net 'n verantwoorde 
standpunt daarstel nie, maar ook riglyne bied wat ons lidmate en gemeentes kan help om as Christene 
sinvol en verantwoordelik oor hierdie sake te praat. 
3. Ekumeniese verhoudinge  
3.1  Dat die ADL bestaande ekumeniese verhoudinge met ander kerke op die terrein van die Algemene 
Sinode uitbou en mindere kerkvergaderings stimuleer om ook hulle rol op hulle spesifieke terreine te speel. 
3.2  Dat die ADL, op grond van talle besluite van die Algemene Sinode, die herstel van een kerkverband in 
die NG Kerk-familie as 'n saak van die hoogste prioriteit hanteer. 
4. Behoeftes van gemeente 
4.1  Dat die ADGB met die steun van die ADL en in oorleg met die moderamina en/of betrokke kommissies 
of diensgroepe van sinodes dringend aandag gee aan die behoeftes van gemeentes.  
4.2  Dat die Gemeentedienste-netwerk (GDN) ontwikkel word as 'n netwerk wat hierdie steun kan koör-
dineer. 
4.3  Dat gemeentes wat nie reeds daarmee besig is nie, aangemoedig word om deur 'n proses van 
roepingsonderskeiding te gaan. Die wesenlike elemente van so 'n proses is gebed, luister na die Woord en 
na mekaar, en 'n analise van die nood in die omgewing as 'n aanduiding van hierdie roeping. 
4.4  Dat die ADGB binne sy opdrag en in samewerking met die moderamina en/of die betrokke sinodale 
kommissies of diensgroepe wat fokus op gemeentes, ook hieraan aandag gee. 
21.2 Die Algemene Sinode herbevestig die Roepingsverklaring 2002 en vra alle kerkvergaderings en hulle 
diensgroepe /kommissies om in hulle besinning en werk hiermee rekening te hou. 
21.3 Die Algemene Sinode verklaar: 
1. dat die NG Kerk se roeping om die evangelie te bedien, nie ingeperk kan word tot ’n bepaalde 
geografiese streek of ’n enkele kulturele visie nie; 
2. dat die NG Kerk se roeping tot diens aan die Here sal antwoord in enige wêrelddeel en binne enige 
wêreldkultuur binne die middele tot die kerk se beskikking; 
3. dat die geografiese en kulturele gebondenheid van sinodes se roepingsverklarings as voorbeeld dien 
van die NG Kerk se verbintenis tot naasteliefde in enige wêrelddeel en binne enige kutuurgroep waarin die 
NG Kerk tot diens geroep word. 
1.2 STRATEGIE (Besluiteregister F.2.1/22) 
1.  Die Algemene Sinode keur die skuif van ’n struktuur- na ’n roepingsgedrewe funksionering goed. 
2. Die Sinode keur die optrede van die ASK soos vervat in die verslae oor die diensgroepe en die 
kantooropset goed. 
3.  Die Sinode gee opdrag aan die Leiersgroep om in samewerking met die ander diensgroepe verder na te 
dink oor die rol van die Algemene Sinode binne die verband van die NG Kerk. Spesifieke aandag moet 
gegee word aan die onderskeid tussen die rol van die Algemene Sinode en dié van die sinodes. Die 



 3

resultaat van dié nadenke moet getoets word by die onderskeie sinodes vir insette en uiteindelike 
voorleggging aan die volgende Algemene Sinode.  
4.  Die Sinode besluit dat visioneringsprosesse hoog op die agenda van die breë verband van die NG Kerk 
is en moet wees. ’n Ad hoc-taakspan word aangewys, bestaande uit een persoon uit elke sinodale streek, 
wat die Leiersgroep tussen sinodesittings kan adviseer en bystaan in visioenêre prosesse, spesifiek ook die 
wyse waarop die prosesstasies in samewerking met al die sinodes gekoördineerd beplan kan word. (Punt 
2.3.2 van dié verslag dien as raamwerk waarbinne die beplanning gedoen kan word.) 
5.  Die Sinode besluit dat teologiese nadenke ’n hoë prioriteit vir die hele verband is. Opdrag word gegee 
dat alle diensgroepe en taakgroepe aandag gee aan prosesse wat dit op hulle terrein kan stimuleer. 
6.  Die Sinode besluit op ’n taakgroep vir kerkhereniging wat die Leiersgroep kan help om saam met alle 
rolspelers die pad van kerkhereniging met wysheid en doelgerigtheid te loop. Die Leiersgroep besluit self 
op die grootte en personeel van die groep. 
1.3  EIE AARD EN SELFSTANDIGHEID VAN SINODES (Besluiteregsiter F.2.1/2) 
Die Algemene Sinode herbevestig die belangrikheid van die eie aard en selfstandigheid op eie terrein van 
die 10 sinodes van die NGK. 
 
2. DIE NG KERK SE VERSTAAN VAN HAAR ROEPING 
 
2.1 Die Moderamen het by verskeie vergaderings hieroor besin en op meer as een manier aandag aan die 
saak gegee: 
* Die besinning van die Moderamen oor die identiteit van die NG Kerk is deurgegee aan die ATLAS vir 
inkorporering in hulle stuk oor gereformeerde identiteit (vgl Dokumentebundel A.1.1 pt 11) 
* ’n Persoonlike brief is in 2005 in die verband aan alle leraars gestuur. 
* ’n Kort inligtingstuk oor die NG Kerk is gedruk. 
2.2 Die Moderamen/ Moderatuur/ Algemene Sekretaris/ Direkteur van Kommunikasie het in alle 
kommunikasie oor en kontak ten bate van die NG Kerk die kerk se besondere roeping gestalte gegee. 
2.3 AANBEVELING: VISIONERING EN ROEPINGSONTWIKKELING 
Die Algemene Sinode dra dit aan die Moderamen op om deurlopende visionering en roepingsont-
wikkeling vanuit die besluite van die Algemene Sinode, soos in die opdrag van die Moderamen 
vervat, ’n prioriteit in sy werksaamhede te laat wees. 
 
3. SEISOEN VAN LUISTER 
 
3.1 AGTERGROND 
Die Seisoen van Luister is ’n projek wat voortgespruit het uit die Algemene Sinode van 2004. Die 
Moderamen van die Algemene Sinode het op sy vergadering van Mei 2005 besluit om ’n Seisoen van 
Luister te loods waartydens sinodes aangemoedig word om met nuwe toewyding na God, mede-gelowiges 
en die kontekste waarin ons ons bevind, te luister. Die moderamen het vervolgens ’n breë teologiese 
raamwerk goedgekeur wat as agtergrond en vertrekpunt  dien vir die Seisoen van Luister.  
3.2 STRUKTURE 
’n Voorsitter, ds Nelis J van Rensburg, is aangewys asook ’n bestuur-, taak- en ontwerpspan om die 
Seisoen se werk te doen. Die bestuur bestaan tans uit 8 lede. Die taakspan bestaan uit 10 sinodale 
verteenwoordigers en die voorsitter. Die taakspan is verantwoordelik vir die bepaling van die beleid en 
inhoude van die Seisoen, asook die kommunikasie van Seisoen-aangeleenthede na gemeentes. Die 
taakspan het ’n bestuurspan aangestel om namens hom sy sake te bestuur. Die bestuurspan behartig die 
bestuur van publikasies, ooreenkomste, finansies en logistieke reëlings van die Seisoen. 
3.3 DIE FOKUS VAN DIE SEISOEN VAN LUISTER 
Die taakspan het op 13-14 September 2005 die fokus van die Seisoen  beskryf as: Die Seisoen van Luister 
is ‘n ruimte waarbinne ons saam God se wil vir sy kerk hoor en leef. 
3.3.1 Visie vir die Seisoen van Luister: 
‘n Luisterende kerk wat voor God lewe (Sag 8:20 -23) 
‘n Ruimte waar mense: 
*  vreugde in die Woord van God vind (Ps 1:2-3) 
*  in liefde na mekaar luister (Kol 3:12-16) 
*  met deernis luister na die wêreld (Fil 1:9) 
*  met begrip doelgerig diensbaar leef in ‘n veranderende wêreld (Luk 4:18-19) 
3.3.2 Die taakspan het ook die volgende waardes geidentifiseer as kernwaardes van ’n luisterende kerk: 
* ’n leerbare gesindheid 
* vertroue 
* deernis 
* openheid 
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3.4 DIE PROSES VAN DIE SEISOEN VAN LUISTER 
Seisoen van Luister is prosesmatig aangepak en nie programmatig nie. Daar is deur die Moderamen 
besluit dat dit aan gemeentes en sinodes se eie inisiatief oorgelaat moet om die Seisoen in te rig na eie 
goeddunke en nie daaroor voorskriftelik te wees nie. Die taakspan se opdrag is om hierdie prosesse te 
ondersteun met hulpmiddels en bemarking. Die volgende stappe is geneem: 
3.4.1 Verantwoordelike Vernuwing 
Daar is reeds in Augustus 2005 drie Verantwoordelike Vernuwing Konferensies gehou met die tema: 
Luister. Dit is gehou in die gemeentes van Stellenberg, Moreletapark en Port Elizabeth Hoogland. Hierdie 
konferensies is opgevolg deur twee verdere konferensies in 2006 nl in Windhoek, Bloemfontein. 
3.4.2 Bestaande bronne 
’n Lys van bestaande lektuur oor luister is deur Chris van Wyk (GDN) opgestel en aan alle gemeentes 
beskikbaar gestel. 
3.4.3 Bemarkingsmateriaal 
Bemarkingsmateriaal in die vorm van plakkate, baniere en plakkers is ontwerp en is beskikbaar gestel aan 
gemeentes.  
3.4.4 Media 
Die Media is ingespan om die Seisoen van Luister oral bekend te maak. Al die groot Afrikaanse dagblaaie 
het al hieroor berig. Die Kerkbode het verskeie trefberigte oor die Seisoen geplaas asook ’n rubriek 
hiervoor beskikbaar gestel. RSG se godsdienstige radioprogramme is ook by verskeie geleenthede benut 
om die onderwerp van luister, asook die Seisoen se bestaansrede toe te lig. 
3.4.5 Luistersiklus 
Die ontwerpspan van die Seisoen het ’n hermeneutiese model daargestel wat luister bevorder. Dit het in die 
omgangstaal bekend geword as die luistersiklus, aangesien dit bestaan uit ’n sikliese beweging met 8 
stasies. Hierdie luistersiklus is eers deur die taakspan verder verfyn. Daarna is dit landswyd in 100 
loodsgemeentes beproef in kleingroepe en vergaderings. Omvattende terugvoer is van hierdie gemeentes 
ontvang en die positiewe kommentaar was inspirerend. Insette is verwerk en uiteiendelik het Bybel Media 
die finale produk in Oktober 2006 die lig laat sien. Dit bestaan uit ’n klein boekie en ’n leiersgids. 
Gemeentes en kerklike strukture gebruik reeds hierdie produk op ’n uitgebreide basis. Intussen is honderde 
predikante en duisende lidmate bekend gestel aan die luistersiklus en word dit met groot vrug in die kerk 
benut. 
3.4.6 Ander gedrukte produkte  
Die volgende produkte van die Seisoen is tans iewers in die produksieproses: 
3.4.6.1 ’n Produk oor Luister na God in kerklike vergaderings. Die vergaderings van die eerste gemeentes 
waarvan Handelinge berig, word in hierdie boek onder die loep geneem. Die luistersiklus word in die boek 
benut. Dr Frederick Marais het die boek geskryf; 
3.4.6.2 ’n Bybelstudieboek wat handel oor die Johannes Evangelie deur Dr Willem Nicol wat ook die 
luistersiklus benut, verskyn eersdaags; 
3.4.6.3 ’n Boek wat met behulp van die luistersiklus huisgesinne laat nadink oor 40 Bybelkarakters. 
Gesinne word uitgedaag om ten minste een maal per week hierdie produk te benut vir huisgodsdiens; 
3.4.6.4 ’n Boek wat aan die hand van die luistersiklus ’n aantal kontensieuse sake op kleingroepe se tafel 
plaas. Dr Chris Jones is die samesteller. Hy word gehelp deur ’n groot aantal medewerkers.  
3.4.7 Elektroniese produkte 
’n DVD waarin Prof Malan Nel met gemeentes praat oor hulle kerkbegrip en die rol wat hulle speel in die 
konteks waarin hulle bestaan, is deur Bybel Media uitgegee. 
3.4.8 Gesinsdienste 
Daar word weekliks ’n liturgiese voorstel vir gesinsdienste, gegrond op die Revised Common Lectionary se 
teksgedeelte vir die komende Sondag gratis elektronies beskikbaar gestel aan leraars. Die liturgiese 
voorstel maak gebruik van die luistersiklus. ’n Groep van vier predikante doen saam die ontwerpe en  
voorstelle  en voorsien leraars van ’n “Powerpoint” produk en ’n verduidelikende “Word” produk. 
Aanduidings is dat meer as 300 leraars weekliks die produk aflaai.  
3.4.9 Byeenkomste, vergaderings, sinodes 
Die taakspanlede het in elke Sinode ’n verskeidenheid van soorte geleenthede gereël om predikante toe te 
lig en toe te rus vir die gebruik van die luistersiklus. Hoëveld Sinode het ’n luistersinode gehou. Elders is 
konferensies gereël om luister te bevorder.  
3.4.10 Luistersondag 
’n Luistersondag is gehou op 29 Oktober 2006. Hiervoor is daar aan alle gemeentes ’n DVD met ’n 
luisterlied gestuur. Die liedjie is gekomponeer deur Christa Steyn en geskryf deur Barry van Rensburg. 
Barry van Rensburg het ook die agtergrondfilm vervaardig. Daar is ook saam met die DVD ’n inligting CD 
aan die gemeentes gestuur met onder andere ook ’n preekskets geskryf deur dr Johan van der Merwe van 
Stellenbosch Moedergemeente. Bybel Media het die produk gefinansier,  tegnies versorg en versprei.  
3.4.11 Webruimte 
Inligting oor die Seisoen is beskikbaar op die Algemene Sinode, asook GDN se webruimte. Hierdie inligting 
word voortdurend opgradeer. Ruimte is ook hier geskep vir terugvoer van gemeentes.  
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3.4.12 Vertaling van produkte 
Die taakspan het besluit om die luistersiklus in Engels te vertaal. Daar is reeds hiermee begin. Die produk 
word ook vertaal in samewerking met lede van die VGK wat Afrikatale en konsepte gebruik sodat dit in die 
familiekerke ontvanklik kan wees.  
3.4.13 Leesroosters 
Beide Woordwyser en Buvton se leesrooster, geskoei op die Revised Common Lectionary, maak nou 
gebruik van die luistersiklus.  
 
3.5 ONDERSTEUNINGSNETWERKE 
Die Seisoen van Luister het uit die staanspoor ongekende ondersteuning geniet van kerklike instansies. 
Onder hulle tel Verantwoordelike Vernuwing, GDN, Excelsus, Shephard, Buvton, Kerkbode en Bybel 
Media. Bybel Media se ondersteuning verdien spesiale vermelding. Bybel Media (BM) het saam met Lux 
Verbi die bemarkingsbaniere en plakkate van die Seisoen geborg. BM het die Malan Nel DVD gemaak en 
verkoop. BM het die luistersiklusboekies uitgegee en versprei. BM het ook in die vorige boekjaar R105 000 
beskikbaar gestel vir produkontwikkeling. BM het die Luistersondag se produkkostes gefinansier en die 
tegniese versorging en verspreiding behartig. BM het ook vir die huidige boekjaar ’n bedrag beskikbaar 
gestel vir produkontwikkeling. BM versprei ook met sy kolporteurstelsel die Seisoen se produkte.  Die 
bydrae van BM tot die Seisoen is gevolglik onberekenbaar groot.  
 
3.6 SEISOEN VAN LUISTER: DIE PAD VORENTOE 
Die taakspan evalueer van tyd tot tyd die verloop van die Seisoen. Die Taakspan is daarvan oortuig dat die 
Seisoen daadwerklik gemeentes en gelowiges help en inspireer om met toegespitse aandag te luister na 
God se stem in die tyd en kontekste waarin ons leef. In die lig van die terugvoer wat ontvang is, meen die 
taakspan dat: 
3.6.1 ‘n Luisterbeweging oor grense 
Daar nou ook sterk gefokus moet word op ‘n luisterbeweging van gemeentes oor grense. Hoewel daar in 
die luistersiklus gefokus word op die luister na die Woord en mekaar en die konteks, is  die Taakspan 
daarvan oortuig dat ‘n luisterbeweging wat oor ekonomiese, taal, kulturele, generasie en talle ander grense 
strek, die waardes van die Seisoen beslis verder sal bevorder in die lewe van gelowiges.  
3.6.2 Kerkhereniging 
Die waardes van die luisterseisoen die kerkherenigingsproses moet onderlê. Daarom meen die Taakspan 
dat die Seisoen inderdaad van groot waarde kan wees in die herenigingsproses. Die bestuur is in gesprek 
met die lede van moderature van die familiekerke om die Seisoen aan hulle bekend te stel.  
 
3.7 AANBEVELING: SEISOEN VAN LUISTER 
Die Algemene Sinode besluit om die Seisoen van Luister heelhartig te ondersteun en sinodes aan te 
moedig om die geleenteheid te benut om met nuwe toegespitsheid na God, mekaar en die wêrelde 
waarin ons leef, te luister. 
 
Lede van die bestuurspan:  
Ferdi Clasen, Freddie Schoeman, Chris van Wyk, Gerhard van Tonder, Botha van Aarde, Ester Steyn en 
Nelis van Rensburg (Voorsitter) 
 
4. ALGEMENE PREDIKANTEBYEENKOMS 
 
4.1 Die Algemene Sinode 2004 het die volgende besluit geneem (Besluiteregister F.2.1/13): Die Sinode 
versoek die ADL en die Diensgroep vir Gemeente-en-Bediening om in samewerking met die sinodes ’n 
kerkwye predikantevergadering byeen te roep vir alle dienende predikante van die NG Kerk. Die ver-
gadering sal funksioneer as ’n uitgebreide ad hoc kommissie waar onder andere die volgende sake 
bespreek moet word: 
*  Die roeping van die NG Kerk nou. 
*  Die stand van sake in gemeentes en bedieningsprioriteite. 
*  Die roeping en geestelike lewe van die leraars. 
*  Die inhoud van predikantswerk (Art 9). 
*  Verpligte voortgesette teologiese opleiding. 
*  Die beroepstelsel en moontlike alternatiewe. 
*  Dienskontrakte met gemeentes. 
*  Onderlinge ondersteuning van mekaar en ’n moontlike kode van verbintenis aan mekaar. 
*  Gereformeerde identiteit. 
Hierdie vergadering doen verslag aan die volgende Sinode. 
 Alle gelegitimeerdes van die NG Kerk word ook genooi om die vergadering by te woon. 
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4.2 Met die oog op die uitvoering van die opdrag het die Moderamen ’n Algemene Predikantebyeenkoms 
gereël vir 20-22 Junie 2005 op die kampus van die Universiteit van die Vrystaat. ’n Taakspan olv dr Kobus 
Gerber (Algemene Sekretaris), verskeie werkspanne olv die Taakspan (spiritualiteit, logistiek, prosesse, 
steunspan), ’n span van drywers/ “jockeys” van alle sinodale gebiede asook die skribas/ saakgelastigdes 
van die verskillende sinodes kon met die hulp en die seën van die Here ’n geleentheid laat plaasvind wat 
nuwe roeping, visie, moed, energie en ’n belewenis van ’n korporatiewe gees vir ons dominees gee. Die 
tema van die geleentheid was Ons vier ons roeping in verwondering voor die God wat ons roep. 
4.3 Die Moderamen het die doel van die Algemene Predikantebyeenkoms soos volg formuleer: By die 
Algemene Predikantebyeenkoms sal predikante die geleentheid kry om:- 
• hulle roeping te vier 
• hulle te verwonder oor God 
• stil te word 
• te luister en hulle voor die Here te verootmoedig 
• te groei in die geestelike dissiplines 
• God se plan vir die totale kerk met bekwame geroepenes raak te sien 
• opnuut die NG Kerk se identiteit en roeping in Suidelike Afrika te ontdek. 
4.4 Hiermee is beoog: geestelike groei, herontdekking van kernwaardes en versterking van die 
geloofsverhouding met God, om daagliks vanuit die Coram Deo (voor die aangesig van die Here) te gaan 
leef, om deur middel van identiteitsbelewenis gemotiveer te word tov die groot taak van die NG Kerk, die 
versterking van die verstaan van ons teologiese identiteit en kerkverband, om die hele NG Kerk - nie net 
predikante nie – op hierdie nuwe pad saam te neem. In die kommunikasie met die dominees is dit soos 
volg verwoord: 
‘n Geleentheid om jóú roeping te vier! In 
verwondering voor God … 
‘n Geleentheid vir … Bedieningsverwondering 
om in verwondering voor die God wat my geroep het te verskyn 
‘n Geleentheid vir … Bedieningsvreugde 
om by die herontdekking van my kernwaardes met vreugde in die Koninkryk te arbei 
‘n Geleentheid vir … Bedieningsprioritisering 
om deur die groei in geestelike dissipline dinge wat eerste kom, eerste te plaas 
‘n Geleentheid vir … Bedieningskreatiwiteit 
om in my medegeroepenes se bedieningsverhale nuwe kreatiewe paaie te ontdek 
‘n Geleentheid vir … Bedieningsvennootskappe 
om my spesiale roeping in ons kerkverband op unieke wyse te herontdek 
‘n Geleentheid vir … Bedieningsdrome 
om deur ons unieke identiteitsbelewenis in Bloemfontein opnuut die groot roeping van die NG Kerk aan te 
pak. 
‘n Geleentheid vir … Bedieningsvrede 
om Coram Deo, in die vrede van God, my roeping te volvoer! 

 
4.5 Die Algemene Predikantebyeenkoms was ook op lidmate en gemeentes gerig aangesien een van die 
uitgangspunte van die byeenkoms was dat hierdie byeenkoms ’n belegging van die gemeente in een van 
haar grootste bates is en die gemeente die dividende daarvan sou pluk. 
4.6 Die opkoms na die geleentheid was baie goed. Dominees wat nie kon kom nie het baie goeie redes 
gehad - dit was ’n baie klein minderheid wat uit negatiewe oorwegings nie wou kom nie. Die tabel hieronder 
gee die opkoms weer: 
 

SINODE LERAARS IN 

SIONDALE 

GEBIEDE 

LERAARS 

TEENWOORDIG 

PERSENTASIE  

WES-SUID-KAAP 380 307 81% 

OOS-KAAP 135 89 66% 

NOORD-KAAP 98 80 82% 

NATAL 84 68 81% 

OVS 219 173 79% 

WES-TVL 204 173 85% 

SUID-TVL 164 150 91% 

NOORD-TVL 200 169 85% 

OOS-TVL 183 122 67% 

NAMIBIË 57 49 86% 

TOTAAL 1724 1380 80% 
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4.7 Die Taakspan kon die boeke mooi laat klop: daar kon ook ’n bedrag aan elke sinode terugbetaal word 
vir aanwending volgens eie reëling: 
Totale Uitgawes: 1,498,097.69    
Totale Inkomste: 1,596,194.48    

20,000.00  Sinodale Bydrae  
30,664.48  Borgskappe  

     1,545,530.00  Sinodes & Ander Inksrywings  
Surplus / (Tekort) 98,096.79 (Verdeling 9,809.68 per Sinode)  
4.8 Die Moderamen het baie moeite gedoen om die evalueringsvorms te hanteer, die skriftelike reaksies na 
te gaan asook te luister na die terugvoer uit die sinodale gebiede soos dit deur verteenwoordigers in die 
Moderamen verwoord is. Die oorgrote reaksie was positief met die versoek dat byeenkomste soos die van 
tyd tot tyd herhaal moet word. Uiteraard was daar ook negatiewe terugvoer- veral omdat die diversiteit van 
spiritualiteit hanteer moes word en omdat dit ook in die tyd was toe die hele debat oor die gereformeerdheid 
van die NG Kerk in die openbare pers aan die gang was. Die Moderamen het ook by ’n vergadering 
aandag gegee aan die publieke kritiek van dr Lourens Erasmus, destyds Moderator van die NG Kerk in die 
Vrystaat, oor die Algemene Predikantebyeenkoms. 
4.9 Die terugvoering van die groepgesprekke tydens die Algemene Predikantebyeenkoms is na alle 
Diensgroepe van die Algemene Sinode verwys. Die sake kry aandag en sal op die pad vorentoe aandag 
geniet. 
4.10 Aan die einde van die Algemene Predikantebyeenkoms is die volgende getuienis deur die byeenkoms 
aanvaar: 
 
Eenduisend vierhonderd predikante van die NG Kerk het die Algemene Predikantebyeenkoms van 20-22 
Junie 2005 in Bloemfontein bygewoon.  Ons het bymekaar gekom om ons roeping te vier en om nuut na 
God en mekaar te luister.  Dié byeenkoms was ‘n unieke geloofbelewenis.  Ons het ervaar dat die Here self 
ons hier byeengebring het en met ons gepraat het.  Hiervan wil ons graag getuig. 
 
Ons het hier eerlik verhale gedeel oor sowel ons bedieningsvreugdes as ons broosheid.  Ons kon met 
mekaar praat oor seerkry en heelword.  Ons het teenoor mekaar getuig hoe die Here ons daardeur dra en 
help om ons roeping nuut te ontdek. 
 
Ons het hier opnuut ontdek dat die belydeniskarakter van ons kerk vir ons almal kosbaar is.  As predikante 
van ‘n belydeniskerk wil ons daarom méér erns maak met ons belydenisskrifte én bly saamdink oor die 
behoefte aan ‘n eietydse belydenis.  Ons staan by die Bybel as die Woord van God. 
 
Ons bely met oortuiging dat Jesus Christus die opgestane Here is en dat Hy deur sy Heilige Gees in ons 
woon en ons vernuwe tot lof van ons Vader. 
 
Ons het onsself hier opnuut verbind aan mekaar en aan die kerkverband.  Ons wil saam die pad stap aan 
die hand van die volgende waardes: 
* Ons identiteit as predikante is dat ons bedienaars van die Woord is. 
* Ons wil dien en nie heers nie. 
* Lidmate is saam met ons mede-geroepenes.  Ons wil leer om hulle meer te vertrou met die bediening. 
* Die NG Kerk is die kerk vanwaar ons ons roeping uitleef. 
* Die kerk is veral die plek waar daar warmte is en genesing plaasvind. 
 
Ons het hier bewus geword van die volgende roepingsuitdagings op ons pad: 
* Ons wil geloofwaardig wees deur dit wat ons leer ook te leef.  
* Ons wil ‘n kerk wees wat diversiteit as verryking hanteer. 
* Ons is baie bewus dat die NG Kerk in ‘n multi-kulturele omgewing is en ‘n roeping teenoor almal in die 
gemeenskap het.  
* Ons wil erns bly maak met die proses van kerkhereniging en heeltyd sensitief wees om vir mekaar ruimte 
te skep en begrip te hê op hierdie pad. 
* Ons is diep bewus daarvan dat die nood en gebrokenheid in ons samelewing ook ons 
verantwoordelikheid is. 
 
Hierdie uitdagings vra dat ons nuwe vaardighede aanleer en ons is bereid om daarvoor toegerus te word. 
 
Ons sien uit na die Seisoen van Luister waar ons dwarsdeur die kerk nuut na God, mekaar en die wêreld 
gaan luister. 
 

Ons keer na ons gemeentes terug om met nuwe entoesiasme ons roeping saam met al ons lidmate te vier. 
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4.11 Die Moderamen is oortuig dat die Algemene Predikantebyeenkoms in sy doel geslaag het en dat dat 
daar met die genade van die Here meer bereik kon word as wat die Algemene Sinode in 2004 in voortuitsig 
gestel het. 
4.12 AANBEVELINGS: ALGEMENE PREDIKANTEBYEENKOMS 
4.12.1 Die Algemene Sinode dank die Here vir die geslaagde Algemene Predikantebyeenkoms en 
die vrug daarvan in die NG Kerk. 
4.12.2 Die Algemene Sinode dra dit aan die Moderamen op om weer oorweging te gee aan die 
aanbied van ’n Algemene Predikantebyeenkoms vir die kerkverband. 
 
5. FUNKSIONERING VAN DIE DIENSGROEPE ITV DIE ROEPINGSVERKLARING 
 
5.1 Die Algemene Sekretaris het die besluite tov die Roepingsverklaring/ -verbintenis (Besluiteregister 2004 
F.2.1/21) asook die feit dat die kerkverband van ’n struktuurgedrewe na ’n roepingsgedrewe funksionering 
geskuif het (Besluiteregister 2004 F.2.1/22), op kontinue wyse met Diensgroepe hanteer. Diensgroepe het 
die skuif gemaak en die Roepingsverklaring funksioneer konkreet in die werk waarmee hulle besig is. 
5.2 Die sake in die besluite wat op Diensgroepe/ Taakspanne van toepassing is, is hanteer of in proses van 
hantering.  
 
6. FUNKSIONERING VAN DIENSGROEPE ITV KO ART 43 
 
6.1 Die Algemene Sinode het in 2002 en 2004  goeie beredenering voor hom gehad oor die werkterrein van 
die Algemene Sinode en Sinodes (vgl Agenda 2002 bl 289 ev en Agenda 2004 bl 181 ev). Daar is 
bepaalde besluite geneem oa ook oor die verfyning van Art 43 van die Kerkorde. 
6.2  Al die Diensgroepe/ Taakspanne het itv die besluite van die Algemene Sinode moeite gedoen om met 
die interpretasie van Art 43 en die werklike taak van die Algemene Sinode en sy Diensgroepe te worstel. In 
baie opsigte was dit moeilik aangesien bepaalde werksaamhede van die Algemene Sinode ook in die 
proses bevraagteken sou kon word itv Art 43. 
6.3 Die Moderamen het by verskeie geleenthede hieroor gepraat, ’n memorandum van prof Piet Strauss 
hieroor hanteer asook aandag gegee aan ’n voorlegging van die ATF oor finansiële bestuur en Art 43 van 
die Kerkorde (vgl ook Dokumentebundel A.6.4.4 pt 8). 
6.4 Op grond van die voorlegging van die ATF aan die Moderamen het die Moderamen besluit om by die 
Algemene Sinode aan te beveel dat Art 43.2.2 gewysig word om dit in lyn te bring met Art 43.1.1. Die 
motivering is dat die voorgestelde wysiging die werk van die Algemene Sinode duideliker afbaken asook 
dat die funksies van die Diensgroepe van die Algemene Sinode duideliker te onderskei is van die van die 
sinodes. 
6.5 AANBEVELINGS: KO ART 43 EN DIE TAAK VAN DIE ALGEMENE SINODE 
6.5.1 Die Algemene Sinode besluit om Art 43.2.2 te wysig om te lui: die koördinering/ netwerk van 
sake wat voortvloei uit Art 43.1.1 
6.5.2 Die Algemene Sinode wys Sinodes asook die Diensgroepe/ Taakspanne van die Algemene 
Sinode op die beredenering oor die werk van die Algemene Sinode en Sinodes in die Agendas van 
2002 en 2004. 
     
7. VISIONÊRE TAAKSPAN 
 
7.1 OPDRAG (Besluiteregister F.2.1/22 pt 4) 
Die Sinode besluit dat visioneringsprosesse hoog op die agenda van die breë verband van die NG Kerk is 
en moet wees. ’n Ad hoc-taakspan word aangewys, bestaande uit een persoon uit elke sinodale streek, wat 
die Leiersgroep tussen sinodesittings kan adviseer en bystaan in visioenêre prosesse, spesifiek ook die 
wyse waarop die prosesstasies in samewerking met al die sinodes gekoördineerd beplan kan word. (Pt 
2.3.2 van dié verslag dien as raamwerk waarbinne die beplanning gedoen kan word.) 
 
7.2 UITVOERING 
7.2.1 Die Taakspan het hulle werk in kontinue konsultasie met en rapport aan die Moderamen gedoen. 
7.2.2 Die Moderamen het die volgende besluite geneem oor die funksionering van die Taakspan binne die 
gegewe begroting: 
1. Die Visionêre Taakspan se dagbestuur/voorsitter woon elke Moderamenvergadering by ter wille van 
koördinasie en advies oor prosesse. 
2. Die Visionêre Taakspan vergader 2 x ’n jaar om die onderskeie prosesstasies (vgl Algemene Sinode  
2004 se Handelinge punt 2.3.2 van die besluite oor die vorige Taakspan se verslag) van die Algemene 
Sinode/Moderamen met die prosesse in die sinodes te belyn. 
3. Die Visionêre Taakspan se dagbestuur/voorsittter bedien die Algemene Sekretaris gereeld (telefoon-



 9

/videogesprekke) met prosesmatige advies, soos by die Bosberaad 2004 besluit. Die nodige infrastruktuur 
moet deur die kantoor verskaf word. 
4. Die Algemene Sekretaris, in oorleg met Chris van Wyk, Frederick Marais, Nico van Rensburg, Nelus 
Niemand en Willem Botha, ontwikkel die infrastruktuur en kapasiteit van die kantoor verder in ooreen-
stemming met die goedgekeurde verslag voor die Algemene Sinode om die uitsette van die goedgekeurde 
Kerkorde Artikel 43 te ondersteun. 
7.2.3 Die Visionêre prosesse in die Algemene Sinode het sodanig ontwikkel dat ander ontwikkelende 
prosesse besig is om toenemend die rol van die Visionêre Taakspan oor te neem. Een hiervan is die 
vestiging van ’n Koördineringsliggaam wat gegroei het uit die besluite tov die koördinering van die werk van 
die sisteem. Die Moderamen het in hierdie verband besluit: Die ASM skep ’n formele liggaam wat jaarliks 
vergader om die bedieninge en prosesse binne die hele sisteem van die Algemene Sinode te koördineer, 
integreer, evalueer en implementeer in terme van die roepingsverklaring. Dit kan bestaan uit 
verteenwoordigers van die dagsbesture van die diensgroepe en steundienste. GDN hoort funksioneel hier. 
Die Koördineringsliggaam het die eerste keer in Oktober 2006 vergader. Die ervaring was dat hierdie ’n 
kernfunksie in die Algemene Sinodale sisteem is aangesien alle werksaamhede hier op een punt en 
korporatief deur alle rolspelers itv die besluit van die Moderamen bestuur word. 
7.2.4 Die waarneming oor ander sake waarmee die Taakspan besig was, is soos volg: 
*1 Die voortdurende uitklaring van rolle en funksies op Algemene Sinode en sinodale vlakke gebeur tans 
redelik effektief en skep 'n volhoubare spanverhouding in die verband.   
*2 Die skep van identiteit dmv liturgieë, kategese en bronontwikkeling geskied steeds deurlopend deur die 
Diensgroepe en die onderskeie Taakspanne. 
*3 Die skep van (inter-)nasionale netwerke funksioneer steeds goed, onder andere deur GDN en die 
Koördineringsliggaam. 
*4 Die begrotingsproses verg egter nog meer aandag. Verdere beredenering hieroor by A.6.1. 
*5 Die eenheidsproses funksioneer tans besonder goed en ons is die Here baie dankbaar daarvoor. 
Verdere beredenering hieroor by A.5.2. 
*6 Sekere sake rakende die kantooropset van die Algemene Sinode verg nog aandag. Verdere 
beredenering hieroor by A.6.1.  
7.2.5 AANBEVELINGS:VISIONÊRE TAAKSPAN - PROSESSE 
1. In die lig van die ontwikkelinge binne die prosesse van die algemene sinodale verband besluit die 
Algemene Sinode om nie weer ’n Visioenêre Taakspan te benoem nie. 
2. Die Algemene Sinode dra die hantering van die visioenêre prosesse wat by die Taakspan 
tuisgehoort het aan die Moderamen op. 
3. Die Algemene Sinode besluit om ’n Koördineringsliggaam te skep wat jaarliks vergader om die 
bedieninge en prosesse binne die hele sisteem van die Algemene Sinode te koördineer, integreer, 
evalueer en implementeer in terme van die roepingsverklaring en besluite van die Algemene 
Sinode. Die liggaam bestaan uit verteenwoordigers van die dagsbesture van die diensgroepe en 
steundienste. GDN hoort funksioneel hier. Die Koördineringsliggaam rapporteer aan die 
Moderamen. 
 
8. AARD EN SELFSTANDIGHEID VAN SINODES 
 
8.1 Die Moderatuur van die Sinode van Namibië het by twee geleenthede met die Moderatuur van die 
Algemene Sinode samesprekings gevoer oor hulle eiesoortige plek en behoefte binne die kerkverband 
asook die knelpunte wat hulle ervaar as ’n onafhanklike land met oa eiesoortige politieke omstandighede 
en eie ekumeniese behoeftes. 
8.2 In ander sinodes is ook gesprek gevoer oor die aard/ definiëring van die verband van die Algemene 
Sinode, al was dit oor ander sake wat as knelpunte beleef is. 
8.3 ’n Kommissie bestaande uit verteenwoordigers van Namibië en die Moderamen is benoem om die 
Moderamen met konkrete voorstelle te dien. Die lede  het ooreengekom dat hulle nie anders sal kan as om 
ook na die breër probleem te kyk nie. Hulle verslag dien as ’n laatstuk by die sinode aangesien die volle 
kommissie eers 11-12 April 2007 in Namibië ontmoet. 
8.4 Die Moderamen het die kommissie versoek dat, indien nodig, die Kerkorde so geskryf moet word dat ’n 
samestellende kerk/ sinode volle uitdrukking aan sy behoeftes moet kan gee en hom moet kan uitleef binne 
die verband sonder om uit die verband te tree. 
8.5 Intussen is ‘n advies oor die definiëring/ interpretering van die verband van die Algemene Sinode van 
die ATR aangevra voortspruitend uit die gesprek oor Art 43 van die Kerkorde en die herskrywing van die 
Reglemente van die Diensgroepe. 
8.6 AANBEVELINGS: AARD EN SELFSTANDIGHEID VAN SINODES 
Die Algemene Sinode ontvang die laatstuk in die verband. 
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9. VERSOEKSKRIF: STEMME TEEN ONSKRIFTUURLIKE PROSESSE 
 
9.1 Hierdie versoekskrif is tydens die Sinode 2004 aan die Moderatuur te Hartenbos oorhandig. Die 
dokument, van ’n aantal lidmate, was nie ontvanklik by die Algemene Sinode nie. 
9.2 Die Moderamen het by sy vergadering in November 2004 besluit om van die dokument kennis te neem 
en die Sinode van Wes-en Suid-Kaapland te versoek om met die betrokke lidmate gesprek te voer met 
terugrapport aan die Moderamen. Die betrokke sinode het die gesprek met die lidmate gevoer. 
 
10. TEOLOGIESE WOELINGE OOR DIE NG KERK SE GEREFORMEERDE 
KARAKTER 
 
10.1 Gedurende 2005 en 2006 was daar verskeie nuusberigte oor en bewerings in die media tov die NG 
Kerk se gereformeerde karakter.  
10.2 Die Moderamen het reageer soos nodig en meen dat sy optrede ’n mate van rustigheid kon bring. Ná 
die persberigte in Mei 2005 oor ’n moontlike skeuring in die NG Kerk het die Moderamen die volgende 
verklaring uitgereik: 
Na aanleiding van persberigte oor ‘n moontlike skeuring in die NG Kerk wil die Moderamen van die 
Algemene Sinode graag die volgende sake onder lidmate se aandag bring: 
1. Ons is bewus daarvan dat daar wyd in ons kerk gesprek gevoer word oor ‘n aantal belangrike kwessies 
soos byvoorbeeld ons gereformeerde identiteit, die rol en plek van ons Belydenisskrifte, asook Skrifgesag 
en Skrifhantering.  Ons was nog altyd ‘n kerk wat die reg van sulke gesprekke erken het en dit selfs 
aangemoedig het – in die verwagting dat dit op ‘n Christelike wyse gedoen word en tot opbou van die kerk 
dien. Verdraagsaamheid en respek vir mense wat met jou verskil is van die basiese waardes wat deel is 
van ons Christelike tradisie waarsonder so ‘n gesprek moeilik kan plaasvind.  
2. Ons is egter verontrus deur uitsprake oor kerkskeuring.  Kerkskeuring is ‘n baie ingrypende en hartseer 
saak wat gewoonlik traumatiese gevolge het. Ons waarneming tans is dat ons lidmate gesprek en debat 
verwelkom, maar nie skeuring soek nie.  Ons doen ‘n beroep op predikante en lidmate om baie versigtig te 
wees in hulle uitlatings hieroor. 
3. Hoewel baie van ons lidmate waarskynlik nie soveel belang het by die gesprekke nie en gewoon met 
hulle lewe as gelowiges wil aangaan, glo ons tog dat indringende gesprekke oor hierdie sake nou baie 
belangrik is.  Ons wil dus gemeentes vra om die gesprek oor hierdie sake oop te maak en wil dit ook 
aanmoedig dat daar by kerkvergaderings en forums daaroor gepraat word.  
4. Ons is van die oortuiging dat gebrekkige informasie oor die wyer debat en die NG Kerk se werklike 
standpunte op die oomblik ‘n probleem skep.  Ons kyk na maniere waarop ons korrekte inligting oor die NG 
Kerk en oor ons standpunte in elke lidmaat se hand kan plaas. 
5. Ons het reeds begin om gesprek te voer met mense wat bekommerd is oor huidige debatte in die NG 
Kerk.  Ons sou verkies om hierdie gesprekke persoonlik te voer en nie deur die media nie. Ons wil vra dat 
gemeentes wat meer inligting verlang oor van die sake vrymoedigheid sal neem om met hulle onderskeie 
sinodale moderature te skakel. 
6. As Moderamen wat deur die laaste Algemene Sinode aangewys is, wil ons ons lidmate verseker dat ons 
almal verbind is aan die Lewende Drie-enige God, die Bybel wat die Woord van God en die norm vir ons 
lewe is, en aan die Belydenisskrifte van ons kerk.  
7. Al is die huidige gesprekke in die NG Kerk hoe belangrik, mag ons dit nooit uit die oog verloor dat ons ‘n 
roeping in ons land het nie. Ons glo van harte dat ook ons kerk deur die Here geroep is om saam met 
ander kerke die evangelie in Afrika te verkondig en ‘n verskil te maak in die samelewing.  Mag die Here gee 
dat die gesprekke – en veral die manier waarop ons dit voer – ons nie so vashou dat ons nie by ons 
roeping uitkom nie. 
10.3 AANBEVELINGS: NG KERK SE GEREFORMEERDE KARAKTER 
10.3.1 Die Algemene Sinode wys leraars en kerkvergaderings daarop dat daar ’n kerklike weg is om 
besware en klagtes oor leersake te hanteer. 
10.3.2 Die Algemene Sinode moedig die hele kerkverband aan om moeite te doen om geleenthede te 
skep vir en betrokke te raak by gesprekke oor sake wat die Skrif en ons belydenis raak. 
 
11. ALGEMENE TAAKSPAN LEER EN AKTUELE SAKE: VERSLAE WAT DIE 
ROEPING EN TEOLOGIESE IDENTITEIT VAN DIE NG KERK RAAK 
Die Taakspan het as Taakspan van die Moderamen funksioneer en daarom word hulle verslae hier 
geplaas. Die Taakspan se verslae is nie deur die Moderamen hanteer of modereer nie. Die volgende 
verslae word met hulle aanbevelings as Bylaes 1-3 hierna weergegee. 
11.1 GEREFORMEERDE IDENTITEIT (Bylaag 1) 
11.2 DIE GEESTEWÊRELD EN BEVRYDING (Bylaag 2) 
11.3 DIE BETEKENIS EN GEBRUIK VAN DIE DOOP (Bylaag 3)   
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MODERAMEN BYLAAG 1 
 

GEREFORMEERDE IDENTITEIT 
 
1.  OPDRAG 
Die Algemene Sinode van 2004 het die volgende aanbevelings aanvaar, waarin die opdrag vir die 
Taakspan Leer en Aktuele Sake (ATLAS) vervat is:  
1.1  Die Sinode erken dat daar ingrypende meningsverskil in die NG Kerk bestaan oor die gesag, inhoud en 
verstaan van die Gereformeerde belydenis en spiritualiteit. 
1.2  Die Sinode versoek die Taakspan Leer en Aktuele Sake om beskrywingspunte van kerkrade, ringe en 
sinodes aan te vra met betrekking tot die gesag en vertolking van die Skrif, die inhoud en gesag van die 
Gereformeerde belydenis asook die begrip van die Gereformeerde kerkinrigting (erediens, liturgie, 
sakramente, spiritualiteit) en kerkreging (gesag van Algemene Sinode, verhouding Sinode/Algemene 
Sinode). 
1.3  Die Sinode versoek die Taakspan Leer en Aktuele Sake om inklusiewe studiegroepe saam te stel na 
aanleiding van die ingekome beskrywingspunte met verslag aan die volgende Algemene Sinode. 
 
Die opdrag van die sinode aan die Taakspan Leer en Aktuele Sake fokus op gereformeerde belydenis en 
spiritualiteit. Dit het egter gou geblyk dat die opdrag (veral in punt 1.2) baie wyd en omvattend is en dat dit 
in der waarheid ‘n onmoontlike taak is om in een opdrag te vervat en in een verslag opgeneem te word. 
Uiteindelik gaan dit oor die omvattend vraag na die aard van Gereformeerdheid.  Dit is ‘n opdrag met ’n 
meer omvattende en oorsigtelike aard as om byvoorbeeld net oor die gereformeerde kerkbegrip te skryf. 
Die prosesopmerkings in die verslag beklemtoon die noodsaaklikheid van wye raadpleging en inklusiwiteit. 
   
Teen hierdie agtergrond moet die verslag verstaan word as ’n poging om die eie aard van die lidmate van 
die NG Kerk te beskryf. Aan die een kant is dit ’n beskrywing van die werklikheid, maar andersyds is dit ook 
die formuleer van ’n ideaal. Ons is so, maar moet ook so wees en word. Dit is meer as ’n ekklesiologie  juis 
omdat gereformeerdes die lewe voor God as meer as net ’n lewe in die kerk verstaan. Uiteraard word hierin 
ook heelwat oor die kerk geskryf en het alles ’n invloed op die kerkbegrip van die NG Kerk.  
 
In ’n paar sinne moes groot en wydreikende waarhede onder woorde gebring word. Nie alles wat gesê kan 
word, is hiermee gesê nie, maar dit is ’n poging om die kern wat ons bymekaar hou, te beskryf. 
 
2.  WERKSWYSE 
Die volgende werkswyse is gevolg : 
2.1  Bestaande publikasies oor gereformeerde spiritualiteit van Suid-Afrikaanse teoloë is as basis gebruik. 
Verdere bydraes van teoloë wat nie deel is van ATLAS nie, is ook aangevra. Sover moontlik is sinodes se 
studiestukke oor die saak ook verreken. 
2.2  Gesprekke is met ADGO (op hulle inisiatief ) gevoer en die werksdokument van ATLAS is tot hulle 
beskikking gestel. Hulle kommentaar op die werksdokument is aangehoor en verwerk. Dit was vir ATLAS 
duidelik dat daar raakvlakke tussen die twee taakspanne se opdragte is, maar ook wesenlike verskille in 
fokus. Uiteindelik behoort beide verslae die saak waaroor dit gaan, te dien. 
2.3 Die werksdokument is met ‘n groep lidmate in vyf sessies deurgewerk en hulle kommentaar is daarin 
verreken. 
2.4 ATLAS wou ‘n bevatlike dokument opstel wat lidmate sou kon help. Eenvoud en woordekonomie is as 
vereistes aanvaar. Dit bring mee dat daar waarskynlik op verskeie punte te min gesê word.  
2.5  Die uitgangspunt in die verslag is dat die gereformeerde aard van die NG kerk histories verstaan moet 
word. Ons het gaan kyk na ons wortels om te probeer beskryf hoe ons vandag onsself as gelowiges uit die 
gereformeerde tradisie verstaan.  
2.6  Daar is aanvanklik oorweeg om ’n verslag oor die doop as bylae by hierdie verslag aan te heg. In die 
lig daarvan dat die Algemene Sinode ’n baie spesifieke opdrag met betreking tot die doop gegee het, word 
’n aparte selfstandige verslag oor die saak uitgebring. 
2.7 Verskeie teoloë het aan die verslag gewerk en insette is ook verkry van persone buite die aangewese 
lede van ATLAS. Veral die volgende persone kan, met groot dank aan hulle, hier genoem word: Proff PJ 
Naudé, DJ Smit, drr A Cilliers, JD Kirkpatrick, BJ du Toit ( sameroeper) JJ Gerber,  AL Bartlett,  C Janse 
van Rensburg en WJ Botha (skriba).  
 
3.  AGTERGROND 
Die afgelope paar jaar het die NG Kerk ’n proses deurgemaak waarin diversiteit as positiewe werklikheid 
leer ken is. Ons is nie meer ’n kerk waar alles orals dieselfde is nie. Eenvormigheid is nie die ding wat ons 
bymekaar hou nie. Wat nou belangrik is, is om te vra of daar binne hierdie werklikheid van diversiteit iewers 
’n gemeenskaplike kern is. ’n Kern wat kan help dat die diversiteit tog nie sonder eenheid sal wees nie. Die 
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vraag is: Is daar ’n kampvuur waar rondom ’n diverse klomp mense kan hande vat en warm harte beleef? 
Ja, verseker! Wanneer die NG Kerk oor ‘n kern-identiteit helderheid het, kan die diversiteit nie net verdra 
word nie, maar as deel van die kerk se rykdom gevier word! Dit maak die besinning oor die NG Kerk se 
Gereformeerdheid van deurslaggewende belang. Wat hierop volg, is ’n poging om so eenvoudig as 
moontlik die saambindende kern te beskryf. Ter wille van ons selfverstaan en ander se begrip vir wie ons 
is, moet ons probeer sê wie ons is.  Die volgende uiteensetting probeer die konsensuspunte in die 
besinning oor ons identiteit weergee. Dit moet nie verstaan word as beskrywing van hoe ons beter as ander 
is nie, maar tog wel waarin ons identiteit geleë is. Dit staan dus nie teenoor ons verbintenis aan die breë 
ekumeniese kerk nie. Dit is moontlik om opgewonde te raak oor die tradisie waarin jy staan sonder om 
afbrekende stories oor ander tradisies te vertel. 
 
3.1  WAAR PAS ONS IN DIE GROTER PRENTJIE? 
Voordat ons kom by die beskrywing van ons kern-identiteit, net eers `n  paar opmerkings oor die 
onderskeie tradisies in die Christendom. Die Christelike geloof het in ‘n hele paar tradisies ontwikkel - elk 
met sy eie kenmerke -  terwyl basiese waarhede tog genoeg ooreenstem dat ons van een Christelike 
familie kan praat. Onderstaande omskrywings moet nie in ’n absolute sin verstaan word nie. Dit is 
byvoorbeld nie die bedoeling om te sê dat dit slegs in die Protestantse tradisie is waar die Bybel belangrik 
is nie. Dit sou lei tot skewe voorstellings. Dit is ’n geval van aksente.  
3.1.1  In die Katolieke en Ortodokse tradisies staan die sakramente sentraal, is die kerklike tradisie 
normatief,  en word kerklike gesag hiërargies vergestalt. 
3.1.2  In die Pentekostalistiese tradisie staan die vrye werking van die Gees sentraal, is profetiese insig in 
elke nuwe tyd normatief, en word kerkverband onderbeklemtoon ten gunste van vrye individuele 
gemeentes met sterk leiers. 
3.1.3  In die Protestantse tradisie staan die Bybel sentraal, is belydenisskrifte omdat hulle met die Bybel 
ooreenstem normatief, en word kerklike gesag Christologies en binne kerkverband verstaan (Christus is die 
enigste hoof en kerkleierskap is posisies van diens en nie van heers nie). Wat nou volg, beskryf die 
Gerefomerde gesig van die kerk van Jesus Christus. 
 
Dit is belangrik om te weet dat Gereformeerdes uit die breëre stroom van die Protestantisme stam met sy 
oorsprong in 16de eeuse Europa. As “protesteerders” teen die destydse afgewaterde evangelie in die 
Rooms-Katolieke Kerk, was dit ‘n poging om die kerk van binne te hervorm (“reformeer”). Dit het deur ‘n 
bittere geloofstryd en vervolging uiteindelik op die vorming van nuwe kerke uitgeloop: aanvanklik 
Lutheraanse  en Gereformeerde kerke, en later vele meer, insluitende byvoorbeeld  Presbiteriane en  
Metodiste. Langs die omweg van die Nederlande het die Gereformeerde geloof die suidpunt van Afrika 
bereik en mettertyd is ‘n groot aantal  inheemse kerke tot in Midde- en Oos-Afrika gevorm. Vandag is die 
Gereformeerde verstaan van die evangelie tuis in talle kontekste oor die hele wereld.  
 
Die historiese perspektief is noodsaaklik. Ons moet weet waar ons vandaan kom en erken dat ons 
gereformeerde wortels ons verstaan van die Bybel tot vandag toe beïnvloed. Sonder hierdie wortels  kan 
daar nie nuwe vrugte wees nie. Maar waar die wortels sterk is en diep lê, sal daar nuwe vrugte gedra word. 
Daarom moet gereformeerd wees beskryf word vir ons eie tyd en die taal van ons eie tyd. Gereformeerdes 
werk nie met ‘n gestolde waarheidsbegrip nie.  Die gereformeerde vaders het as deel van die tradisie 
stemreg in die besluit oor gereformeerdheid, maar nie veto-reg nie. Eietydse besinning van teoloë moet ook 
gehoor word. Die boodskap van die Christelike geloof moet telkens weer nuut verstaan word teen die 
agtergrond van die eise van die tyd.  Dit beteken egter nie noodwendig ‘n gewilde boodskap nie.  Die eis vir 
eietydse formulerings het met verstaanbaarheid en relevansie te make en is nie ‘n poging om die evangelie 
in gewilde bemarkingstaal te verpak nie. Hier moet die kerk seker maak dat die verbruikersmentaliteit, wat 
so maklik die spirituele karakter van die kerk en sy/haar boodskap kan bepaal, nie die laaste sê het nie. 
 
3.2  DIT HOU ONS BYMEKAAR 
Ons maak nie daarop aanspraak dat ons die volle waarheid by ons het nie.  Maar oor die volgende sake 
voel ons regtig sterk en dit lê in die hart van ons verstaan van die evangelie. `n Mens sou met `n skets dit 
so kon voorstel: 
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DIE KERN VAN DIE KERN: ‘N GERIGTHEID OP GOD. 
 
 
Vir die gelowige  gaan dit in die eerste plek oor ‘n gerigtheid op God. Die eerste woord wanneer ons oor die 
NG Kerk se identiteit praat, kan nie “gereformeerd” wees nie. Ons is nie in die eerste plek “gereformeerdes” 
nie. In die eerste plek is ons ”Christene”, mense wat aan God behoort. Die strewe is nie allereers om 
“Gereformeerd” te wees nie, maar om Christelik te wees.  Daarom praat Calvyn in sy Institusie nie van die 
Gereformeerde geloof nie, maar van die Christelike geloof.  Calvyn sou in elk geval nie die begrip 
gereformeerd kon gebruik het nie. Die latynse frase coram Deo (voor God) beskryf in ‘n neutedop dit 
waaroor dit vir gereformeerdes gaan. Die lewe van ‘n Christen is ‘n lewe voor God. ‘n Lewe gerig op God. 
Die simbole by gereformeerde kerke gee aan hierdie oortuiging uitdrukking. Die kerktoring, die simbole van 
die sakramente, die kruissimbool en die oop Bybel op die kansel vertel almal dieselfde storie. Dit gaan oor 
God. Al die ander formulerings met betrekking tot die gereformeerde identiteit wentel rondom hierdie kern.  
3.2.1  Christus, Skrif, Genade en Geloof. 
 
 
 
 
 
 
 
In die Gereformeerde teologie is daar oor die jare telkens teruggegryp na die boustene van die Reformasie 
en is die kernsake telkens nuut interpreteer. Een van die bondigste maniere om Gereformeerdheid uit te 
druk,  is via die vier “solas”. Hierdie uitsprake moet telkens verstaan word as ’n reaksie teenoor standpunte 
waarmee die reformatore nie vrede gehad het nie.  
3.2.1.1  Teenoor die tradisie soos vasgelê in leeruitsprake en kerklike beheer oor die uitleg van die 
evangelie, en teenoor natuurlike kennis van God, staan sola scriptura (net die Skrif).  
3.2.1.2  Teenoor bemiddeling deur die priesteramp, staan solus Christus (net Christus).  
3.2.1.3  Teenoor enige natuurlike grond waarop God ons sou red,  staan sola gratia (genade alleen). 
3.2.1.4  Teenoor enige vorm van goeie werke om jou vir God aanvaarbaar te maak, staan sola fide (geloof 
alleen).  
Oor elkeen van hierdie “solas” is daar met reg boeke vol geskryf. Hierdie solas kom uiteindelik vir 
gereformeerdes tuis onder die dak van soli deo gloria (aan God alleen die eer). Die “solas” was uiteraard 
aanvanklik teen die Rooms-Katolieke wanpraktyke van die 16de eeu gemik, maar word in nuwe tye altyd 
weer vanuit ander oorde onder druk geplaas. Hulle moet derhalwe telkens kontekstueel hersien word. Dit 
gee uitdrukking aan die leuse van die Reformasie dat ons altyd weer volgens die Skrifte moet reformeer 
(semper reformanda). ‘n Verstokte Gereformeerde kerk is ‘n kontradiksie in terme.  
3.2.2  Die Heilige Gees. 
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Die feit dat Calvyn soveel klem op die werk van die Heilige Gees plaas, is tiperend van die teologie in 
gereformeerde konteks. Die lewe voor God is `n  lewe in die kragveld van die Heilige Gees. Die sterk 
opkoms van kerke en groepe in die Pentekostalistiese tradisie in die laat 20ste eeu, vra vir ‘n duideliker 
onderskeid tussen hierdie groepe en die Gereformeerde opvatting van die persoon en werk van die Heilige 
Gees. Natuurlik kan Gereformeerdes ook veel van hierdie broers en susters leer - oa hul sterk bewussyn 
van God se krag, hul gees van aanbidding, en hul ywer vir getuienis. Tog is daar klemverskille: 
3.2.2.1  Betreffende die werking van die Heilige Gees, is daar vir Gereformeerdes ‘n enger verbintenis 
tussen die Gees aan die een kant en God se bekendmaking in Jesus Christus en die Woord aan die ander 
kant. Gevolglik is daar minder ruimte vir  “bonatuurlike visioene” en  “vrye profesie” en val die klem op ‘n 
soberder nadenke oor die Woord in elke nuwe konteks.  
3.2.2.2  Betreffende die gawes van die Gees, verwerp Gereformeerdes die vooropstelling van een gawe 
(bv talespraak) as uitsluitlike teken van Geesvervulling. Klem val daarop dat alle gawes (genesing, lering, 
ensovoorts) tot opbou van die gemeente sal wees, en dat die liefde die allerbeste gawe van almal is.  
3.2.2.3  Betreffende die “doop met die Heilige Gees”, aanvaar Gereformeerdes dat Christene die 
heiligmaking moet najaag,  maar terselfdertyd dat niemand kan bely dat Jesus die Christus is sonder die 
Gees nie. Daar is dus nie mense wat “meer” en “minder” van die Gees het nie, omdat God se Gees self ‘n 
Persoon  en dus  onverdeelbaar is. ‘n “Doping met die Gees” as aparte tweede en derde ervaring naas die 
bekering word dus afgewys, hoewel ons onder leiding van die Gees leer hoe om te bid, en toeneem in 
wysheid en insig in die wil van die Here.  Daar is in die tradisie van “gelyktydig sondaar en geregverdig” 
natuurlik verskille in gehoorsaamheid en ‘n wandel in die Gees; en mense kan (soos die Bybel leer) die 
werking van die Gees inderdaad weerstaan en selfs uitblus om later tot ‘n nuwe wandel in die Gees te kom. 
3.2.3  Die kerk. 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.3.1  Die kerk speel `n groot en belangrike rol in die lewe van gereformeerde gelowiges. Die paar 
sinne wat nou hier volg, bedoel nie om ’n volledige uiteensetting van die leer oor die kerk te gee nie. Enkele 
opmerkings kan voldoende wees om die relatiewe belangrike rol van die kerk te beklemtoon. Daar word 
elders in hierdie dokumente weer oor die koninkryk gepraat, maar dit is ook hier nodig om iets oor kerk en 
koninkryk te sê. Dit is een van die kenmerke van gereformeerdes se kerkbegrip dat die geloof nie volledig 
opgaan in kerkwees nie. Die koninkryk is groter as die kerk. Die kerk kan met reg teken of gestalte van 
die koninkryk genoem word. Lidmate strewe nie na die verkerkliking van hulle lewens nie, maar na die 
verChristeliking daarvan. Die konkreetheid en aardsheid van geloof staan op die voorgrond. Wat in die 
kerk gebeur, moet lidmate met die lewe in die Koninkryk help. 
 3.2.3.2  Die kerk het sy bestaan aan God te danke en behoort nie aan ons nie. Ons behoort aan God. 
Dit is God se geskenk aan die wêreld waardeur Hy ter wille van die wêreld werk. Die roeping van die kerk 
kan as Gestuurdes van God omskryf word. Die kerk behoort in wese altyd op die wêreld gerig te wees en 
op pad na die wêreld te wees.  
As instelling van God word dit gekenmerk deur `n  verbintenis aan die Woord as identiteitsdokument, die 
viering van die genade in die bediening van die sakramente en die handhawing van die belydenis van die 
kerk.  Wanneer oor gemeente-wees nagedink word, word twee sake in een asem genoem. Die gemeente is 
volledig kerk, maar is nie die hele kerk nie. Daarom verstaan Gereformeerdes die gemeente altyd as kerk-
in-verband en is daar `n afwysende houding teenoor vorme van kerkplanting wat om welsprekende 
individue gebou en buite enige verband gestig word. Die eenheid van die verband en eenheid met die hele 
Christelike familie is van deurslaggewende belang omdat Christus net een bruid het.  
3.2.3.3  Die ampsbeskouing is van so `n aard dat leierskap in die kerk altyd die dienskarakter moet 
vertoon. Die gelykwaardigheid van die ampte sluit heerskappy en hiërargie uit. Die gereformeerde 
stelsel van kerkregering is op hierdie ampsbeskouing gebou. Die besluite van kerkvergaderings moet 
deurentyd aan die Woord gemeet word en dit is Christus wat deur Woord en Gees die kerk regeer. 
3.2.4  Sakramente 
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Die manier waarop gereformeerdes die sakramente verstaan, vloei logies voort uit die  “genade alleen“ en 
“geloof alleen“ oortuigings. Hoe ontvang ons die genade van God? Deur die geloof. Die geloof omhels 
Jesus Christus met al sy verdienstes. (NGB art 22). Die leegheid van geloof word in gereformeerde 
kringe beklemtoon. Geloof is nie ‘n verskuilde poging om die mens weer aandadig aan sy verlossing te 
maak nie. In die geloof ontvang die sondaar wat die genadige God skenk. My geloof dra niks daartoe by 
dat God my genadig is nie. Dit is slegs die weg waarlangs ek ontvang. Moet ek dus iets doen om gered 
te word? Ja, ek moet ontvang wat God skenk. Ek moet rus in God se genade.  Die uitgestrekte hand 
ontvang die nuwe hart wat God skenk (Esegiël). Die uitgestrekte hand dien dan as simbool van geloof.  
Hierdie verstaan van wat geloof is, het ‘n duidelike invloed op die identiteit van die mense in 
gereformeerde kerke. Wie Jesus met al sy verdienste in die geloof omhels, leef dan uit hierdie nuwe 
verhouding en verstaan die sakramente in dié lig.   
 
Die waarheid van die evangelie maak vry. Vry soos die wind om gehoorsaam te wees. God is nie voor 
ons nie. Hy is agter ons. Ons soek nie na God nie. Hy het ons gevind. Uit hierdie vastigheid vloei daar 
die lewe van diens. Die mens wat bewus is van sy status voor God, se lewenstyl word deur dié status 
bepaal. Dit sou dus gesê kon word: Gereformeerdes is en behoort statusbewus te wees, want dit bring die 
styl van diensbaarheid in hulle tot stand. Die gelowige is bewus van sy status as bevryde mens. Dit sluit in 
dat hy ook bewus is van sy status as bediende (vgl kneg van die Here-tema in Jes 40 -55). 
 
In die Gereformeerde tradisie word die sakramente gesien as “tekens en seëls” waardeur God ons 
help om te verstaan dat Hy ons eerste liefgehad het.  Dit is middele waardeur die Heilige Gees in ons 
werk om ons geloof te versterk. Dit help ons om iets van die Here se genade te verstaan. Die waarheid van 
die sakramente lê daarom nie in die tekens self nie en ook nie in die manier waarop die gebruiker dit ervaar 
nie, maar in Jesus Christus.  Beide sakramente wil dus nie die aandag op die tekens self vestig nie, of op 
die een of ander geestelike ervaring van die gebruiker nie, maar dit is “daarvoor bestem om ons geloof op 
die offer van Christus as die enigste grond van ons saligheid te wys” (HK, Vr 67). 
 
Die diepste verskil tussen die Gereformeerde doopbeskouing en die siening van voorstanders van die 
bekeringsdoop lê juis hier.  Vir laasgenoemde dui die doop primêr op iets wat in die dopeling se eie lewe 
gebeur het.  Dit is ’n getuienis van die dopeling se bekering en geloof.  Vir Gereformeerdes wys die doop 
en nagmaal ons weg van onsself.  Dit rig ons geloof op Christus se kruis en opstanding - sodat die 
sakramente gesien kan word as “sigbare evangelieverkondiging.” 
 
’n Ander manier om hierdie onderskeid te stel, is om te sê dat, vir Gereformeerdes, ons geloof op die 
sakramente rus en nie andersom nie.  Die krag en betekenis van die sakramente berus nie op ons geloof 
(en geloofsbelewing) nie; ons geloof word gebou op en versterk deur die krag wat die sakramente in 
hulleself het as middele waardeur die Heilige Gees werk.  Daarom is daar ook in die Gereformeerde 
sakramentsbediening ’n sekere soberheid en ’n bedagtheid daarop om doelbewuste emosionele belewing 
na te jaag.  Aan die ander kant: Omdat Gereformeerdes ontken dat die krag van die tekens in hulleself lê, 
wys ons die gedagte dat die tekens “op sigself ”, feitlik outomaties, sou kon werk af.  Omdat die krag van 
die tekens buite hulleself in Christus lê, is hulle gerig daarop om ons op te wek tot geloof in Hom.  Wie nie 
glo nie, ontvang daarom nie die betekenis van die tekens nie omdat so iemand nie deel het aan Christus 
nie (vgl NGB Art 35).   
3.2.5  Liturgie   

 
 
 
 
 
 

Liturgie is ‘n uitdrukking van hoe ‘n kerk die evangelie verstaan. Daar kan dus verwag word dat 
verskillende geloofstradisies hulle liturgie ook verskillend sal inklee. Dit word ook soms in die boustyl van 
hulle kerke gereflekteer. 
 
Die Gereformeerde tradisie is ‘n “hoor-tradisie” en plaas groot klem op die lees en uitleg van die Bybel. ‘n 
Mens kan dus verwag dat prediking - kontekstuele Skrifuitleg -  ‘n sentrale moment in die erediens sal 
wees.  
 
Dis egter nie die enigste manier om die Bybel “aan die woord”  te stel nie: Liedere, gebede en getuienisse 
versterk die rol van die Bybel. Die sakramente met tekens van water, brood en wyn is ook “sigbare Woord”. 
Die belydenisse en belydenisskrifte stem met die Woord ooreen, en behoort integraal deel van elke 
erediens te wees.  
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Weens ons oorsprong is Gerefromeerdes effe huiwerig vir ‘n oormatige fokus op rituele, simbole, en 
beelde. Waar sulke simbole (bv. kruise, kanselklede aangepas by die kerklike jaar) of rituele (salwing, 
uitsending) egter op visuele manier die Woord bevestig en versterk, pas dit in die groter geheel dat God 
hier met sy kinders op verskillende maniere praat.  
 
Verantwoordelike liturgiese vernuwing – wat byvoorbeeld ander begeleidingsinstrumente en nuwe liedere in 
die idioom van die tyd betref – is wesenlik deel van die semper reformanda (voortgaande reformasie) en 
moet aangemoedig word sonder  prysgawe van liturgiese middele wat die toets van die tyd deurstaan het.  
 
Ter wille van ‘n groter identiteit en eenheid, aanvaar Gereformeerdes dat die ontmoeting met God uit ‘n 
paar kernelemente bestaan. Die lesing van die wet, skuldbelydenis, genadeverkondiging, voorbidding, 
lofprysing (en ander dimensies) ontvang dus elk ‘n gepaste plek in die erediens soos deur die Skriflesing 
vereis. Vaste formuliere en credo’s is nie dwangbuise nie, maar is juis daar om aan ons verband met 
mekaar en die groter ekumeniese kerk uitdrukking te gee.          
 
Gereformeerdes plaas groot klem daarop dat die erediens God vereer. Hierdie ervaring met God moet ons 
aanspoor en versterk om elke dag in diens van die koninkryk te lewe.  
3.2.6  Koninkryk 
 
 
 
 
 
 
Gereformeerdes het altyd ‘n oog gehad daarvoor dat die Koninkryk groter is as die kerk. God is nie `n 
afdelingshoof nie. Hy regeer oor die kosmos. Selfs al is die realiteit van die gebroke wêreld deurgaans 
teenwoordig, is daar ook orals tekens van die voorsienigheid en sorg van God sigbaar.  Gelowiges het die 
roeping om orals tekens van die Koninkryk op te rig en vanuit die heerskappy van God te leef. Daarom 
word die begrip roeping nie vir sogenaamde geestelikes gereserveer nie en word arbeid as sodanig as 
roeping gesien. Met hierdie perspektief in gedagte is die piekniek saam met die gesin nie minder geestelik 
of minder belangrik as huisgodsdiens nie. Die misverstand dat genade en natuur teenoor mekaar staan, is 
goed deur die gereformeerde teologie bestry. Die genade staan nie teenoor die natuur nie, maar teenoor 
die sonde. Dit beteken dat genade die menslike natuur bevry. God wil dus nie hê dat ons al geesteliker 
word om sodoende ons menswees te onderdruk nie. Deur God se genadige betrokkenheid by ons word 
ons weer in staat gestel om egte mense te wees. Die Gees bevry ons van selfsug en selfgesentreerdheid 
en help ons om weer mens tussen mense te wees.  
 
Daar is daarom ‘n aardsheid en ‘n natuurlikheid wat tipies is van gereformeerde vroomheid. Dit sou tipies 
gereformeerd wees om jou op ‘n verantwoordelike wyse in die genietinge van die lewe te verlustig. Dit kan 
enige iets wees van ‘n piekniek by die dam tot ‘n besoek aan die teater of dalk die worsteling om die 
waarheid by ‘n Bybelstudiegroep. Piekniek én preke is nodig en deel van die lewe voor God.  
 
Vir baie mense wat van buite na die gerefomeerde tradisie kyk, mag dit voorkom of die klomp 
gereformeerdes te veel hulle verstand gebruik en te nugter oor die Christelike lewe dink. Dié nugter styl van 
Christenwees kan waarskynlik aan die beklemtoning van die genade alleen toegeskryf word. Die genade 
maak mense nie onverskillig nie. Ons verstaan dit dan ook so dat ons onsself aan God gee as lewende 
offers op grond van sy ontferming oor ons. “Wat is meer gereformeerd as die hartstog vir die heerskappy 
van Christus oor elke duimbreedte van ons werklikheid? “ (W Jonker). Paulus verduidelik dan ook vir die 
gemeentes in Klein-Asië dat die genadige herskeppingswerk van God in Christus beteken dat ons bedoel is 
om “ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor Hy ons bestem het”. Waar genade as genade verstaan 
word, rol mense die moue op om te werk. 
3.2.7  Belydenisskrifte 
 

 
 
 
 
 
 

In die NG Kerk word die standpunt gehandhaaf dat die erkende belydenisskrifte as gesagvolle uitdrukking 
van die gereformeerde geloofsoortuiging aanvaar moet word omdat (quia) hulle met die Woord van God 
ooreenstem.  Hulle het gesag in die saak wat hulle volgens die Skrif wil bely.  Die erkenning van die gesag 
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van die belydenisskrifte sluit nie hulle wysiging en/of aanvulling uit nie, mits dit langs die ordelike kerklike 
weg van ‘n behoorlik getoetste gravamen geskied. 
 
Die NG Kerk besef dat die belydenisskrifte historiese dokumente is wat op meer as een manier die 
merktekens van die tyd waarin hulle ontstaan het, vertoon. Dié feit kan vir sommige in die kerk ‘n 
struikelblok wees om hulle in die huidige omstandighede heelhartig te onderskryf. Tog is die erkenning van 
die historiese aard van die belydenisskrifte nie iets wat die gesag daarvan ondermyn nie. Trouens, ons 
aanvaar dan dat dieselfde verstaanreël vir die Bybel geld. Hoe dan nou anders met die Belydenisskrifte. 
Juis omdat die kontekstuele verstaan van die Bybel so belangrik is, is die Gereformeerde tradisie die 
enigste een waarin belydenisskrifte voorkom. Dis  kerklike dokumente wat  die kernwaarheid van die 
evangelie op gegewe momente uitspreek om die Bybel so te beaam en versterk. Die Drie Formuliere van 
Eenheid kom uit die Nederlandse Gereformeerde wêreld en in Suid-Afrika is die Belydenis van Belhar in 
1986 as vierde belydenisskrif van die destydse NGSK (nou die VGKSA) aanvaar. Daar is talle voorbeelde 
in ons geskiedenis van nuwe geloofsverklarings en belydenisse om dwalinge te bestry en die evangelie 
vars te laat klink in veranderde omstandighede.  
3.2.8  Mensbeeld 

 
 
 
 
 
 

‘n Sobere lewensuitkyk sou tiperend van Gereformeerdes wees. Soms word dit met ‘n sombere 
lewensuitkyk verwar. Veral die klem op die totale verdorwenheid van die mens word soms buite konteks 
verstaan as uiters negatiewe mensbeeld. Hierteenoor het gereformeerdes eintlik ‘n baie positiewe en 
realistiese mensbeeld. Jy moet jouself sien soos God jou sien. Dit bring jou by ‘n goeie en realistiese 
selfbeeld.  
 
En wat is dan die inhoud van hierdie kennis van onsself?  Uit die kennis van God as ‘n genadige, 
regverdige, liefdevolle God, word die gelowiges opgeroep tot die verwondering oor die genade van die 
verkiesende God. Juis dit beteken dat ons nie meer aan onsself behoort nie, maar aan God.  Daarom 
word die formulering “ons behoort nie aan onsself nie” dikwels in die gereformeerde belydenisse aangetref 
(vgl ook die antwoord op vraag 1 van die Heidelbergse Kategismus: dat ons nie aan onsself behoort nie, 
maar aan ons getroue Verlosser en Saligmaker, Jesus Christus).  Dit beteken dus verantwoordelikheid en 
dissipelskap.  Dit beteken dat ons met ons nuwe status moet leef as mense wat ook lief het, genadig is en 
geregtigheid soek. 
3.2.9  Verbond 

 
 
 
 
 
 

Die begrip “verbond” was nog altyd ‘n besonder belangrike en bruikbare konsep om kort en eenvoudig die 
aard van die verhouding tussen God en mens te beskryf. Die eensydige aard van die verbond as iets wat 
deur God ingestel is, is net nog ‘n wyse om die “genade alleen” te beklemtoon. Die totstandkoming van ‘n 
verhouding tussen God en mens is alleen op grond van sy vrye guns alleen. Die uitwerking wat hierdie 
verbintenis op die lewe van mense het, bring die aspek van gehoorsaamheid na vore. Daar is altyd twee 
nie-gelyke partye in die verbond betrokke. Die genadige God roep mense op tot gehoorsaamheid. 
Verbondsmense wat aan God verbind is, lewe vanuit hierdie verbondenheid ‘n nuwe lewe.  
 
4.  AANBEVELINGS:GEREFORMEERDE IDENTITEIT 
4.1  Die Algemene Sinode aanvaar bostaande uitgangspunte as riglyn vir ons beskouing oor ons 
Gereformeerde identiteit. 
4.2  Die Algemene Sinode versoek sinodes om hierdie dokument deur te stuur na kerkrade vir 
oriëntasie van die plaaslike bediening. 
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MODERAMEN BYLAAG 2 
 
DIE GEESTEWÊRELD EN BEVRYDING   
 
1.  OPDRAG 
Besluit van die Algemene Sinode 2002: 
Die Algemene Sinode gee opdrag aan AKLAS om 'n studie te maak van die relasie tussen teologie, geloof 
en tydsgees waarin aandag gegee word aan sowel die hermeneutiese aansluiting as die kritiese 
konfrontasie.  Die implikasies wat dit inhou vir sake soos ons Godsbeeld, mensbeeld, demonologie en 
wonders, moet aangetoon word. 
Die Algemene Sinode gee opdrag aan AKLAS om voort te gaan met die studie oor die bediening van 
bevryding. 
 
2.  DIE PROSES 
Die gekose lede van ATLAS (deur die Algemene Sinode in 2004 benoem) het oor die afgelope drie jaar 
sedert die vorige sitting deurlopend aan hierdie saak gewerk, nadat daar tydens die sinode van 2002 die 
opdrag gegee is om voort te gaan met die studie oor Bediening van Bevryding. Kundiges uit ander 
dissiplines is daarby gekoöpteer (sielkunde, psigiatrie, mediese wetenskap, gesprekke met beoefenaars 
van “bevryding”), terwyl die verslag in die verskillende stadiums van vorming aan verskeie teoloë (afgesien 
van die op ATLAS) voorgelê is vir beoordeling en voorstelle.  Ons het in die proses baie geleer by mekaar.  
Een van die mindere sake wat na vore gekom het (maar tog belangrik is vir verwysing), was die spelling 
van die verwysing na geestewêreld (sonder die tweede s).  Ons het geleer dat geestessteuring (twee s’e) 
byvoorbeeld, taalkundig aanvaarbaar is, maar dat mens nie moet praat van geesteswêreld nie, maar dus 
van geestewêreld.  Binne die terminologie van die psigiatrie is dit ‘n belangrike saak. 
 
Intussen is daar ook op Stellenbosch ‘n navorsingsgroep op die been gebring om, na aanleiding van die 
spesifieke bediening van bevryding deur ‘n aantal predikante van die NG Kerk in die Boland, te poog om tot 
groter helderheid te kom oor die saak.  Hierdie groep het ook bestaan uit persone van ander dissiplines, 
wat saam oor ‘n tydperk van meer as ‘n jaar met mekaar in gesprek was.  Konsepte van hierdie verslag van 
ATLAS  – in die verskillende stadia van ontwikkeling – is ook aan hulle voorgelê vir reaksie en kommentaar. 
Die navorsingsgroep se voorlopige reaksie is ook in hierdie verslag verwerk.  Aan die einde van hierdie 
verslag van ATLAS (sien punt 9) gee ons drie moontlike reaksies weer, wat mens te wagte kan wees as 
reaksie op die bevindinge van hierdie verslag.   
 
Dit mag interessant wees om kennis te neem van die feit dat hierdie saak al sedert 1986 op die agenda van 
die Algemene Sinode is, maar tot nog toe nie hanteer kon word nie. Alhoewel die saak in 2002 voor die 
sinode gedien het, waaruit bogaande opdragte gespruit het, was daar as gevolg van beperking op tyd nie 
geleentheid om hieroor by die sinode van 2004 verslag te doen nie.  Die persone wat as die Algemene 
Sinode se Taakspan vir Leer en Aktuele Sake hierdie verslag aan die sinode voorlê is die volgende: 
 
Prof PJ Naudé 
Prof SA Strauss (het intussen ge-emeriteer) 
Dr A Cilliers 
Dr JD Kirkpatrick 
Dr BJ du Toit (sameroeper) 
Dr JJ Gerber  (ampshalwe) 
Dr WJ Botha (sekretaris/skriba) 
(Dr T Badenhorst was sekundus, maar het na Japan vertrek) 
 
3.   INLEIDING 
 
3.1 SENSITIEWE AARD VAN DIE ONDERWERP  
Wanneer oor die geestewêreld en bevryding gepraat word, het dit die potensiaal om uit te loop op ‘n baie 
emosionele gesprek – deels die rede hoekom hierdie saak sedert 1986 nog nie bevredigend deur die 
sinode hanteer kon word nie.  Die redes daarvoor is veelvuldig.   
3.1.1  Waarskynlik die belangrikste rede hiervoor is die feit dat ons hier te make het met ‘n saak wat nie 
gemaklik volgens empiriese maatstawwe beoordeel en ontleed kan word nie (Sien punt 2 hieronder). 
Dit het te doen met die “onsigbare domein” van geeste, demone, engele en magte “in die lug.”  Dit het te 
doen met verskynsels en ervaringe wat deur mense beskryf is/word as “wonderwerke” of “aanvegtinge” of 
“besetenheid” of “bindinge” of ”demonisering.”  Daarmee word dan bedoel dat dit iets is (‘n verskynsel/ 
fenomeen) wat as onmoontlik beskou word, indien ‘n mens dit probeer waarneem of verstaan in terme van 
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bekende, rasionele, eksperimentele kategorieë. Soms is dit binne die kring van diegene wat hulle met so ‘n 
bediening besig hou dan ook juis belangrik om dit te sien/verstaan as iets wat téénoor die moontlike 
natuurwetenskaplike waarneming en beskrywing verstaan behoort te word. Juis daarin (volgens sommige) 
lê die legitimiteit daarvan opgesluit. Die eeue-oue spanning tussen wetenskap en geloof speel hier ‘n 
prominente rol. In sommige kringe sal ‘n gebeurtenis (manifestasie/verskynsel/fenomeen) wat 
onbeskryfbaar is in terme van logiese, rasionele kategorieë, juis as ‘n triomf gesien word vir geloof – vir 
God self – vir werklik outentieke spirituele ervarings.  Dit sal dan met woorde beskryf word soos: 
onnatuurlik, bonatuurlik, onverklaarbaar, buitengewoon – en dus die eintlike saak waaroor dit in die kerk 
behoort te gaan. En, enige kritiese benadering hierteenoor, ontlok dan somtyds diep emosies. 
3.1.2  Dit is verder sensitief van aard, omdat mens soveel verwysings daarna in die Bybel vind en hierdie 
gedeeltes verskillend interpreteer word. Heel dikwels word enige kritiese, ondersoekende houding 
daarteenoor gesien as kritiek teen die gesag van die Bybel self.  Hier is dit natuurlik belangrik om te besef 
dat die voorstelling en aard van die geestewêreld alles behalwe eenvormig oor die hele tydspan van die 
Bybel voorkom. ‘n Mens sou kon aantoon dat daar ten minste tussen die tydperk van die vroeë geskiedenis 
van die Ou Testament en die latere geskiedenis van die OT in hierdie verband duidelike verskille is (sien 
die verdere teks hieroor).  Die geestewêreld van die Nuwe Testament sluit wel weer nouer aan by dié van 
die later tydperk in die OT (en die tussen-testamentêre tydperk), maar verskil wel weer duidelik van die 
grootste gedeelte van die OT (sien ook die verdere teks hieroor).  Maar, die feit bly staan: Die bestaan en 
aktiwiteite van die geestewêreld is onbetwisbaar deel van die teologie van die Bybel en enige kritiese 
beskouing hieroor word om daardie rede in baie kringe van die Christelike geloof as onbegryplik beskou – 
selfs as ‘n aantasting van die integriteit van die Bybel. Terwyl dit dus, andersins, uiteindelik oor die tydperk 
van die afgelope drie eeue, geleidelik makliker is/was om die wêreldbeeld van die Bybel te vervang met die 
ontluikende wetenskaplike beskouing oor die heelal (en dus daarvoor die nodige hermeneutiese 
aanpassings gemaak kon word, sonder om ander gevalle die kern van die Christelike boodskap irrelevant 
te maak), is die invloed van die kennis van die natuur- en sosiale wetenskappe op die verstaan van die 
geestewêreld ‘n baie moeiliker een om hermeneuties te verreken. Onderliggend aan hierdie saak is dus 
onontkombaar die kwessie van die gesag en aard van die Skrif.    
3.1.3  Enige kritiese gesprek rondom die geestewêreld het verder ook die potensiaal tot hoë emosionele 
vlakke, omdat die verlossingswerk van Christus in terme van die Nuwe Testament nou verweef gesien 
word met die stryd teen die Bose (die duiwel en sy magte). Dit lei tot die skynbare logiese gevolgtrekking 
dat hierdie geestewêreld noodsaaklik is vir die legitimiteit van die Christelike evangelie. In die lig 
hiervan is dit net logies en verstaanbaar dat enige poging tot ‘n teologiese heroriëntering ten opsigte van 
die geestewêreld (genoodsaak deur die beter verstaan van die bevindinge van die wetenskap?), groot 
emosionele reaksie en felle weerstand sal ontlok.  Hier word dan nog boonop gereeld verwys na die 
manifestasies van die geestewêreld in sy goeie, sowel as negatiewe werkinge, wat tog duidelik (in terme 
van sommige) as realiteite ervaar word. 
3.1.4  Nog ‘n aspek wat hierdie saak meer gekompliseerd maak, en tot diep emosionele reaksies lei, is die 
feit dat dit ook te doen het met die wyse waarop ons oor God dink: hoe ons Hom in ons gedagtes sien en 
wat ons van Hom glo.  Vir ‘n groot deel van die OT is dit vanselfsprekend dat God die al-oorsaak is van 
alles wat op aarde (en bokant en onderkant die aarde) gebeur. Die anti-gode is die afgode (werklik of 
vermeend), maar hulle het nie altyd werklik ‘n bepalende invloed op die wel en weë van die mens, die 
gebeure in die skepping en heelal nie.  Hulle is selfs onderdanig aan die God van Israel. Hy hou by tye met 
hulle vergadering (Ps 82) en raak met hulle in dispuut betrokke (Job 1).  God stuur reën en droogte, bring 
voorspoed én teenspoed, gee lewe én dood, bring vrede/herstel én maak (beveel tot) oorlog. Sy motivering 
vir sy optrede word grootliks bepaal deur die gedrag van die gelowiges. Lewe hulle goed, word hulle 
geseën. Lewe hulle sleg, sondig, of ongehoorsaam, word hulle gestraf.  As hulle gestraf word, en bid tot 
God en hulle verootmoedig, dan kan God weer hulle lot verander (2 Kronieke 7).   
3.1.5 In die Nuwe Testament is dit egter duidelik anders: God is verantwoordelik vir goeie, terwyl die duiwel 
en bose magte die oorsaak is van die kwaad. God kan wel deur die kwaad die goeie laat te voorskyn kom 
(blindgebore jongman), maar Hy is nie die outeur van die kwaad nie.  God is liefde. God is genadig. God wil 
die goeie. Daar is in baie gevalle geen reglynige verband tussen die gedrag van die mens en die lot wat 
hulle tref nie (vergelyk die eerste deel van Hebreërs 11 met die laaste deel van die hoofstuk).  Alhoewel ‘n 
mens dus vanuit die OT maklik tot ‘n welvaarts-teologiese denke kan kom (2 Kronieke 7),  is ‘n 
triomfalistiese verstaan van die oorwinningswerk van God, wat sigbaar word in “dinge wat regkom, of beter 
word,” minder moontlik in die Nuwe Testament (vergelyk Paulus se doring in die vlees).  Uiteraard het 
hierdie onderskeiding implikasies vir die verstaan van gebed: wat is byvoorbeeld die beeld van God wat 
ons het wanneer ons met Hom praat?  Hier is diepliggende verskille en daarom ook potensiële 
misverstande met gepaardgaande emosionele reaksie by gelowiges moontlik.    
 
3.2  VERSKILLENDE BENADERINGS TOT DIE SAAK 
3.2.1 ‘n Mens sou die onderwerp van die geestewêreld (en die sogenaamde bevrydingspraktyke) op meer 
as een manier kon benader. Dit sou ‘n fenomenologiese aanpak kon hê, waarin die realiteit van die 
voorkoms daarvan bestudeer en ontleed word.  Die vraag is dan, aan watter maatstaf of maatstawwe word 
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dit gemeet? Mens het hier met die moeilike saak te doen dat daar met die getuienis van mense gewerk 
word wat bepaalde ervarings waarneem (of ervaar het) en dit interpreteer. Meet (beoordeel) ‘n mens dit 
primêr, of slegs aan die hand van ‘n direkte, letterlike lees van die Bybel, wat geskryf is voor die bevindinge 
van die wetenskap, of meet ‘n mens dit (ook) aan die hand van die wetenskap (natuur- sowel as mens-
wetenskaplike dissiplines), wat werk met algemeen aanvaarbare empiriese navorsingsmetodologie? 
Hierdie ontwikkeling het tog oor die algemeen op vele gebiede ook ‘n invloed op ons vertolking van die 
Bybel.  Geeste-ervarings en manifestasies kan nie na willekeur eksperimenteel geskep word binne ‘n 
wetenskaplik gekontroleerde konteks nie. Dit bly dus tot ‘n groot mate ‘n subjektiewe aangeleentheid wat 
moeilik beoordeel kan word in terme van wetenskaplike norme. Sou so ‘n fenomenologiese aanpak van die 
saak dus slegs gemeet word aan soortgelyke verskynsels in ‘n voorwetenskaplike bron (as maatstaf), sou 
dit eintlik tot niks anders kon lei as ‘n fundamentalistiese standpuntinname nie. Daarmee kan nie werklik in 
gesprek getree word nie, omdat die voorveronderstellings waarop dit berus, aan die een kant, nie op die 
tafel gesit (kan) word nie, maar ook andersins, omdat dit op geen manier aan enige rasionele maatstaf 
toetsbaar is nie. In so ‘n geval sal ‘n mens onwillekeurig eindig by ‘n posisie waar mense van mekaar 
verskil sonder dat daar enige moontlikheid van uitsluitsel is.  
3.2.2 Die benadering van hierdie verslag is dus anders, meer geskoei op ‘n hermeneuties-teologiese 
vertolking van die Bybelse teks binne die konteks van die moderne tyd – in die lig van die totale spektrum 
van die moderne geestes- en natuurwetenskappe.  Met ander woorde: die psigologie van godsdiens, die 
insigte van die psigiatrie, die invloed van kultuur en sosio-ekonomiese kontekste, sal in berekening gebring 
moet word indien ‘n mens ‘n verantwoorde beoordeling van die bediening van bevryding wil maak. 
3.2.3 Dit is waarskynlik so dat daar in die jongste verlede in ons kerk se teologiese arbeid en nadenke oor 
spiritualiteit min aandag aan hierdie sake gegee was, en dat ons gebrek aan konsekwente teologies-
hermeneutiese besinning oor die geestewêreld en die manifestasies van buitengewone gebeurtenisse 
(dikwels as wonders vertolk) in baie gevalle tot onbeholpenheid met die beoordeling daarvan gelei het.  
Mens sou selfs kon aantoon dat daar ‘n mate van vermyding is van die onderwerp, doodeenvoudig omdat 
ons nie weet hoe om daarmee te maak nie.  Hieruit blyk dit dan ook dat ons dikwels intussen self skuldig is 
aan die deurgee van dubbele boodskappe (ons is wel bevry, maar, pas op vir die duiwel wat van jou besit 
kan neem!) en daarom in die verleentheid is om mense met sodanige probleme (konsekwent) te help (later 
meer hieroor).  
3.2.4 Dit is daarom aan die begin belangrik om dit duidelik te stel dat, wanneer hier vanuit ‘n teologies-
hermeneutiese aanpak gedink en geredeneer word (en die “stem” van die relevante wetenskaplike 
dissiplines daarmee in berekening gebring word), dit nie beteken dat fundamentele standpunte van die 
Christelike geloof opgeoffer, of gerelativeer word nie.  Derhalwe moet dit duidelik gestel word dat daar in 
hierdie verslag 
1. nie in enige opsig twyfel uitgespreek word oor die almag van God, en veral die feit dat, indien dit so in sy 
wil bestaan, by Hom niks onmoontlik is nie - inteendeel; 
2. nie op enige manier deur wat hier gestel word ‘n verskraling van die evangelie tot gevolg het nie - 
inteendeel; 
3. op geen manier die werklikheid van boosheid en kwaad in die wêreld en veral in mense individueel en 
korporatief ontken word nie - inteendeel; 
4. nie ‘n “nuwe soort” naturalisme bepleit word, asof God nie meer beheer het, of hoef te hê in die 
ontwikkeling van gebeure nie - dat die natuur sy gang volgens wetmatighede gaan sonder moontlike 
intervensie van God nie en Hy dus verder “oorbodig” is nie; 
5. nie ‘n nuwe soort van panteïsme bepleit word, asof God in die “dinge” herken en erken kan word en as 
sodanig aanbid kan word nie. Die “transendensie” van God, as sy wesensbestaan buite die heelal en 
beperkinge van ruimte en tyd, word in alle opsigte gelowig erken; 
6. nie die gesag van die Bybel in enige opsig op die spel geplaas wil word nie (miskien wel ‘n beskouing 
daarvan), inteendeel; 
7. nie ‘n nuwe soort van “ont-mitologisering” van die Bybelse teks voorgestaan word nie, maar die aard en 
konteks van die teks juis ernstig opgeneem en eerbiedig word.  
 
4.  VOLLE SPEKTRUM VAN DIE WETENSKAP BETREK 
 
4.1 In teenstelling/vergelyking met die gekose benadering hierbo gestel, kan dit duidelik aangetoon word 
dat die verrekening van die inligting en kennis van die totale spektrum van die wetenskap (die dissiplines 
van die natuurwetenskap, sowel as die mens-wetenskappe -  filosofie, psigologie, sosiologie, antropologie 
en die volle spektrum van die mediese wetenskap) tot nog toe nie altyd konsekwent toegepas is met die 
vertolking van die Bybel in die kerk, as dit by hierdie saak van bevryding kom nie. 
4.2 Daar is in die verlede, en tans, wel gepoog om die insigte van die wetenskap te verreken met die 
vertolking van die Bybel oor verskeie sake, soos byvoorbeeld die vrou en die hoed in die erediens, die vrou 
in die amp, kinders aan die Nagmaalstafel, aborsie en die huidige debat rondom homoseksualiteit. Maar 
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nie wanneer dit by sake kom soos die geestewêreld,  geestelike oorlogvoering, en die daaruit 
voortvloeiende  “bevryding” van die binding van bose magte en demone/duiwels nie. 
4.3 Ons vertolk en verstaan verskynsels van liggaamlike- en geeste-siektes soos beskrywe in die tyd van 
die Bybel (toe dit moontlik gesien kon word as die gevolg van ‘n spirituele stryd en die uitwerking daarvan 
op mense, selfs somtyds as straf op sondes, of verkeerde keuses, of ongehoorsaamheid aan God) nou tog 
meestal anders, te danke aan die mediese navorsing, die psigologie en die psigiatrie. Daar is vir die 
meeste van hierdie verskynsels nou medisyne (soos aspirien vir pyn en antibiotika vir infeksies, 
antidepressante en medikasie wat chemiese wanbalans kan herstel in die geval van gedragafwykings en 
gedragsteurings) en terapeutiese prosesse, sowel as psigiatriese name vir hierdie kondisies. 
4.4 Ons interpreteer vandag natuurverskynsels soos aardbewings, storms en rampe vanuit ons kennis van 
wat ons weet van aardkors-breuke, klimaatstoestande, weerstelsels – in terme van oorsaak en gevolg, en 
nie soos in die Bybelse tyd (natuurlik verskillend verstaan op verskillende stadiums in die 
ontstaansgeskiedenis van die Skrif) toe dit dikwels direk herlei is na God se dramatiese ingrype deur/in die 
natuur as straf op sonde, of die ongehoorsaamheid van sy volk nie (vergelyk Salomo se aangrypende 
gebed met die inwyding van die tempel 2 Kronieke 6 en 7). 
4.5 Ook dieselfde vertolkings-prosesse behoort van toepassing te wees op die belydenisskrifte. Dit word 
dan ook juis gereflekteer in die besluite van die Algemene Sinode van 2002 en 2004 oor die interpretasie 
van belydenisskrifte, spesifiek met die verwysing na Art 36, waarin die Kerk en Staat verhouding vanuit die 
16-17de eeuse Europa herinterpreteer word vir ons huidige konteks (later meer hieroor). 
4.6 Om nou te illustreer hoe ons wetenskaplike kennis ons vertolking van die Bybel beïnvloed, neem ons as 
voorbeeld die vertolking van Josua 10:12-14. Daar versoek Josua God dat die son sal stilstaan in Gibeon 
en die maan in die laagte van Ajalon, sodat die stryd teen die Amoriete afgehandel kan word. Die vraag is 
nou of ons in hierdie Skrifgedeelte ‘n akkurate beskrywing het van ‘n natuur-wetenskaplike (soos ons dit 
vandag verstaan) gebeurtenis?  Moet dit nie eerder verstaan word as ‘n oorvereenvoudigde en (vir ons 
vandag) simplistiese beskrywing deur ‘n mens van daardie tyd (binne die raamwerk van sy heelal-
beskouing), om ‘n bepaalde werklike ervaring van God se betrokkenheid in die geskiedenis van sy volk te 
beskryf nie? 
 
Vandag weet ons dat die son (ten opsigte van die aarde) in elk geval stilstaan. Dit is die aarde wat om die 
son wentel en om sy eie as draai (vir die ervaring van dag en nag).  Om die ervaring te kon hê dat die son 
“stilstaan” sou dit ten minste moes beteken dat die aarde tot stilstand moes kom. Maar, hierdie kennis (van 
die draaiende aarde) het eers binne die Christelike geloof bekend geword in die tyd ná Copernicus en 
Galileo, aan die begin van die tydperk van die moderne natuurwetenskap, toe dit “ontdek” is. In Josua se 
tyd het hulle dit nog nie geweet nie.  Om die son “te laat stilstaan” sou beteken dat die aarde moes ophou 
draai. Die aarde draai by die ewenaar teen ‘n spoed van 1600 kilometer per uur. Die gevolge van so ‘n 
stilstand, of selfs ‘n geleidelike ophou van die draaibeweging, sou tot gevolg hê dat die voorwerpe daarop 
soos missiele van die oppervlakte van die aarde in die draai-rigting sou aanhou beweeg, wat tot 
grootskaalse verwoesting sou lei. Om dit dus werklik te kon laat gebeur, sodat dit sou lyk asof die son 
stilstaan (besef ons vandag), sou die opheffing van ‘n enorme klomp bekende, baie ingewikkelde 
natuurwette en kragte verg, veral as dit nie tot ‘n totale katastrofiese ramp moes lei nie. 
 
Gestel ons aanvaar dat dit tog wel vir God moontlik is om so iets te doen (dat dit beleef sou word dat die 
“son stilstaan”), is dit ‘n vraag oor hoe dit vandag op mense se ore sou val as (byvoorbeeld) die moderator 
van die Algemene Sinode ‘n dag sou uitroep waarop hy saam met en namens die hele kerk in gebed God 
se hulp oor ‘n bepaalde saak vra, en God dan versoek om die son vir ‘n uur te laat stilstaan as ‘n teken van 
sy guns oor ons. So ‘n oproep sal van alle intellektuele integriteit beroof wees en deur niemand as 
regdenkend ervaar word nie.  Die vraag is dus nie of God as sodanig so iets kan doen nie, maar of Hy 
inderdaad dit sou doen. 
 
Hoe ons dus oor hierdie beskrywing van Josua moet dink, sal bepaal word deur die toepassing van ‘n 
vertolkingsproses waarin ook met huidige kennis (komende uit die resultaat van inligting uit die wetenskap) 
rekening gehou sal word, om sodoende daarvandaan by die teologiese waarde van die betrokke 
Skrifgedeelte uit te kom.  
 
Dit gaan hier dus nie oor ‘n teologiese relativering van die Bybel en sy gebruik nie. Die teks moet 
verstaan word teen die agtergrond van die wêreldbeeld waarin dit ontstaan het, terwyl die blywende 
teologiese betekenis van ‘n bepaalde gedeelte van die Bybelse geskrif bepaal word – maar dan deur ‘n 
langer en moeisamer vertolkingsproses as wat ons somtyds bereid is om aan te pak.  
4.7 So moet die beskrewe ervaring van Josua (en die beriggewing daarvan) ernstig opgeneem word as ‘n 
(geloofs-) ervaring van God se (selfs kosmiese) betrokkenheid by die spesifieke lewenstryd van sy kinders.  
 
Heel waarskynlik (trouens, hieroor is daar by min historiograwe twyfel) is hierdie gebeurtenis opgeteken 
baie jare nadat hierdie oorlog plaasgevind het en het ons hier te doen met die op skrif stel van 
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oorleweringe. Ons kan egter nie agter die beriggewing van die teks gaan terugvra na die “ware” 
gebeurtenis nie, aangesien ons nie daartoe toegang het nie en dus nie oor daardie inligting beskik nie. Ons 
kan natuurlik probeer – en dit word dan ook deur die histories-kritiese ontledings gedoen – en met insette 
van die groeiende kennis van die antieke wêreld.  Maar, soos in hierdie geval, is dit onwaarskynlik dat ons 
vanuit hierdie beskrywing ‘n natuurwetenskaplike gevolgtrekking kan maak.  
4.8 Dit is egter interessant dat mense van ons tyd somtyds (dalk amper sonder uitsondering) sonder enige 
kritiese ingesteldheid hierdie gedeelte sal lees en dit letterlik net so aanvaar.  Predikante sal byvoorbeeld in 
‘n preek kritiekloos die Bybelse gegewens gebruik en daarmee hierdie letterlike persepsie en interpretasie 
bevestig.  
4.9 Maar, by baie van ons mense skep so ‘n hantering van die Bybel probleme. Nie omdat hulle 
ongelowig is, of krities, of moedswillig nie. Ons wetenskaplike ingesteldheid en bewussyn vra egter om 
‘n verklaring. ‘n Letterlike verstaan van die gegewens soos dit daar staan is doodeenvoudig nie 
logies aanvaarbaar nie. Nie omdat God onmagtig is nie, maar juis uit respek vir die wetmatighede 
wat God self (so glo ons tog) geskep het.   
 
Tog, in ‘n geval soos hierdie kan ons ook nie ‘n bevredigende wetenskaplike verklaring gee nie, omdat die 
teks hom nie daartoe leen nie.  Wat ons wel kan doen, is om dit te her-interpreteer vanuit ‘n geloofsvisie op 
hierdie bepaalde situasie, soos wat dit ervaar en beskryf is.  Met ander woorde, dit maak nie die teologiese 
strekking van hierdie gedeelte as gevolg daarvan onwaar of onbruikbaar nie. Ook moet ons hierdie 
beskrewe ervaring nie simbolies probeer interpreteer nie. Ons moet die ervaring wat die Bybel beskryf 
ernstig opneem. Die teks moet gerespekteer word. In ons beoordeling en toepassing van Josua 10 sal 
ons vandag egter nie op ‘n parallelle wyse op presies soortgelyke kosmiese tekens wil staatmaak vir ‘n 
bepaalde militêre oorwinning nie. Dit neem egter niks weg van die feit dat ons God se betrokkenheid by ons 
wel en weë kan sien en ons daaroor kan verwonder nie. 
 
5.  ‘N INGEWIKKELDE PROSES? 
 
5.1 Sommige sal nou wil sê, maar hoe verduidelik ‘n mens hierdie ingewikkelde proses, om die Bybel te 
vertolk, aan lidmate? Dit is tog ‘n vermoeiende kognitiewe oefening. Of (sal sommige vra), is die Bybel dan  
nie ‘n eenvoudige boek, geskrywe vir kinders om te kan verstaan nie? Wat dan van die ou gereformeerde 
stelling oor die klaarheid (helderheid/verstaanbaarheid) en genoegsaamheid van die Skrif?  
5.2 Op hierdie vrae moet natuurlik eerlik geantwoord word dat die Bybel wél ‘n moeilike “boek” is om te 
verstaan.  Dit was nooit bedoel om vir kinders geskryf te wees nie. Daarteenoor is die goeie boodskap van 
Jesus se lewe (en tot ‘n groot mate, sy leringe) makliker verstaanbaar. In die eenvoud en duidelikheid van 
die verlossingswerk van Jesus Christus lê die klaarheid en genoegsaamheid van die Bybelboodskap 
opgesluit.  Maar, die Bybel self (in sy geheel) is ‘n komplekse boek.  Baie gedeeltes is heel eenvoudig 
verstaanbaar - juis geskryf in ‘n verhalende vorm, sodat dit deur middel van illustrasies duidelik 
verstaanbaar sal wees (vergelyk sommige van die gelykenisse van Jesus). Baie gedeeltes is egter nie 
maklik om te verstaan nie.  
5.3 Ook hou die protes téén ‘n gekompliseerde hermeneutiese proses glad nie water wanneer mens in ag 
neem hoedat ons dit al jare lank wel ten opsigte van iets soos byvoorbeeld die ontwikkeling van die Sondag 
as die dag van die Here in plaas van die Sabbat, doen nie. Al vir jare lees ons sonder enige kommentaar 
die Sabbatsgebod uit  Exodus 20 of Deuteronomium 5 aan die gemeente op Sondag voor en aanvaar 
sonder meer, of laat die suggestie in die gemeentelede se midde, dat hierdie lesing nou van toepassing is 
op die Sondag van vandag.  Indien ‘n mens dit egter wil verduidelik verg dit werklik ‘n komplekse teologiese 
verklaring wat glad nie direk en duidelik in die Bybel self af te lees is nie.   
5.4 Indien ons dus gevra sou word om dit te verduidelik, sou ons dit natuurlik aan die hand van ‘n teologies-
hermeneutiese proses doen. Ons sal verduidelik dat die Sondag die eerste dag van die week is en dat dit 
waarskynlik terug herlei kan word na die viering van die opstanding van Jesus op die eerste dag van die 
week. En so sal die argument verder gevoer word met die komplikasies wat dit het vir Christene.  Besef ons 
egter hoe gekompliseerd hierdie verduideliking is?  Besef ons dat mense dan sou kon vra, maar hoekom 
dan nou hierdie lang en ingewikkelde verduideliking net om vir ons te sê dat die Sabbats-gebod nie meer 
so geldig is soos wat dit in die Ou Testamentiese tyd was nie (of nog steeds vir die godsdienstige Jode 
vandag), terwyl ons geen sodanige verduidelikings gee vir die ander gebooie nie, soos byvoorbeeld die 
belofte van ‘n lang lewe indien mens jou ouers respekteer?  Glo ons werklik dat ons ‘n langer lewe sal hê 
indien ons ons ouers respekteer (eer)?  
 5.5 Met ander woorde, ons is al van lankal af (tereg) besig om met baie ingewikkelde denkprosesse ons 
lidmate te probeer help met hermeneutiek ten opsigte van baie gedeeltes en gedagtes en uitsprake in die 
Bybel. Talle ander voorbeelde is moontlik, soos die dra van die hoed (hoofbedekking) van ‘n vrou in die  
erediens, die vrou in die amp, slawerny, ens.  Wanneer hier dan nou om ‘n verdere konsekwente hantering  
van die hermeneutiese proses gevra word, mag ons nie vir die kompleksiteite daarvan wegskram nie.  
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6.  VOOR-WETENSKAPLIKE KONTEKSTE JUIS ANDERS AS MODERNE, 
WETENSKAPLIKE KONTEKS 
 
6.1 Mens hoor dikwels hoedat predikante vanuit die Ou Testament tereg met groot oortuiging die betekenis 
van die teks vir ons vertolk met inagneming van die groot afstand wat daar tussen ons (vandag) en die teks 
is (of die verskil tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament). Hierdie afstand (of kloof) het te doen 
met die verskil in kontekste wat verreken moet word. Dan sal die prediker egter ook somtyds verklaar: 
“Maar, nou kom ons by die Nuwe Testament, die tyd van die kerk:  Nou kom ons by ons.” 
6.2 In so ‘n geval sal die predikant dan, sonder om die 2000 jaar verskil tussen ons en die Nuwe Testament 
te verreken, voortgaan met die uitleg en toepassing van die Skrifgedeelte, asof Jesus in ons tyd geleef het 
– asof Hy in ‘n tyd geleef het toe daar oor sake van die dag op dieselfde manier as vandag gedink word, 
veral wat die geestewêreld aanbetref.  Dit moet net logies volg dat hierdie soort van hantering van die 
Bybel by mense binne ‘n moderne konteks op die lang duur konflik sal skep ten opsigte van die 
konseptuele vorming van die realiteite van die lewe en die geloofwaardige hantering van die Bybel. Die een 
oomblik is die konteks belangrik, net om die volgende geval totaal geïgnoreer te word. Dit is daarom nodig 
dat ons mekaar voortdurend daaraan sal herinner dat die hele Bybel in ‘n andersoortige kultuurkleed na 
ons toe kom.  
6.3 Intussen leef ons ook nog binne die konteks van Afrika waarin daar ‘n sterk tradisionele geloof bestaan 
in die spirituele wêreld van die geeste van die voorvaders, en ook van bose geeste wat ‘n invloed op die 
lewens van die Afrika-mense het.  Wat die saak nog moeiliker maak, is die feit dat hierdie voor-
wetenskaplike konteks van Afrika groot ooreenkomste toon met die pre-moderne (voor-wetenskaplike) 
konteks van die Bybel. Ons moet ons daarom nie verbaas dat dit vir mense wat sodanig kultureel-
gekondisioneer is vanselfsprekend is om in hierdie werklikhede te glo – en direk (met ‘n direkte letterlike 
lesing daarvan) daarby aansluiting te vind nie.  Dit is dan ook hoofsaaklik die konteks waarin die grootste 
groei in Christelike geloof vandag voorkom, in Afrika, Suid-Amerika en die Ooste.  Vir die mense wat daar 
lewe is dit ‘n realiteit.  Hulle beleef en sien dit elke dag.   
6.4 Maar, terselfdertyd het dit daarom op enigiemand anders wat nie daarin (voorvaders, bose geeste, 
tokkelos, ensovoorts) glo nie, geen invloed nie, juis omdat so ‘n persoon nie daarin glo nie.  Daarom 
sou sommige mense byvoorbeeld by ‘n tradisionele woning van ‘n Afrika-mens kan inloop, waarin daar 
geestebedrywighede aangemeld word, sonder dat dit enige effek op so iemand het. Dit is omdat hy/sy nie 
daarin grootgeword het nie, nie daar geleef het nie en dus nie daarin glo nie. Terwyl dit vir iemand uit 
daardie betrokke gemeenskap ‘n vreesaanjaende en traumatiese ervaring kan wees – en daar dan ook 
inderdaad bepaalde gedrags-manipulering by die mense opgemerk word, sou dit andersins op iemand 
vanuit ‘n ander (meer wetenskaplike) konteks geen effek hê nie.  
6.5 Dit bied ‘n baie groot uitdaging aan die kerk om die inhoud van ons Christelike geloof op so ‘n wyse te 
verwoord, dat ons tegelykertyd die invloed van die wetenskaplike tyd op ons denke en kennis in berekening 
bring, terwyl ons ook die diepgewortelde spirituele geloofs-konteks van die Afrika-mens in ag neem. 
6.6 Wat nou egter waar is van die Afrika-konteks (hierbo genoem) is eweneens waar van die konteks van 
baie tradisionele Christene: Ons laat ons in ‘n groot mate nog steeds in ons spirituele persepsie lei deur ‘n 
voorwetenskaplike kennis-raamwerk. Soos reeds gestel, word die groot afstand tussen die Nuwe 
Testamentiese tyd en ons tyd dan nie konsekwent in berekening gebring nie.  Die kompleksiteit van die 
saak word nog verder onderstreep as ons in aanmerking neem dat ons in Suid-Afrika (soos ook in baie 
ander lande) leef in ‘n vermenging van kulturele en godsdienstige kontekste, asook tydvakke.   
6.7 Dit sou dus ‘n fout wees om sonder meer aan te neem dat lidmate van kerke wat vanuit ‘n Europese 
geskiedenis kom (soos die meerderheid mense in die NG Kerk en ander hoofstroomkerke), nie ook pre-
moderne geloofskonsepte het nie.  Veral wat ons godsdienstige konsepte betref, is dit so dat dit nog tot ‘n 
groot mate beheers word deur ‘n voorwetenskaplike denkraamwerk (in kerk op Sondae), terwyl ons alreeds 
binne die konteks van die moderne en laat-moderne (sommige praat daarvan as postmoderne) tyd te doen 
het met die volle impak van die rasionalisme (buite die kerklike konteks).   
6.8 In ‘n sekere sin bly dit dus vreemd (en bevat dit inherent die potensiaal tot verwarring en konsepsionele 
konflik) dat ons in hierdie diffuse tyd juis nie die volle impak van al die wetenskaplike dissiplines 
verdiskonteer in ons teologiese denke nie.  In ‘n sekere sin is dit ook van ons waar dat ons ons kinders 
grootmaak met die konsep dat dit “die duiwel agter hulle ore” is wat vir hulle die kwaad influister en tot 
ongehoorsaamheid en sonde aanhits. Juis hierin bestaan die gevaar dat ons hierdie gefikseerde aandag vir 
die rol van die bose as die spirituele vyand dikwels kan laat dien om ons eie verantwoordelikheid vir ons 
dade te ontduik.  Soos iemand dit hierteenoor reguit gestel het: “Die duiwel is ‘n cop out.” Die bose is veel 
subtieler, veel gevaarliker. En ons individuele, maar ook korporatiewe verantwoordelikheid daarvoor word 
maklik en gevaarlik afgeskaal na ‘n “kultiese figuur in die lug.” Eintlik negeer dit die werklike, ingrypende 
diepte van die bose en die mag wat dit oor ons het – en ons eie verantwoordelikheid om die gevolge 
daarvan konstruktief aan te spreek.  
 6.9 Dit is opvallend dat ons dikwels, wanneer ons “godsdienstig dink,” met ‘n sterk onderskeid tussen 
natuur en bo-natuur (super natural) werk.  Ons sal praat van die wêreld teenoor die kerk, waarmee ons 
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dan die wêreld in ‘n negatiewe verband aandui, terwyl die kerk te doen het met die bo-natuurlike, met God 
se dinge.  Mense praat maklik van die wêreldse as die duiwel se domein, terwyl die bo-natuurlike 
(hemelse) die woonplek van God is. 
6.10 Alhoewel dit in ‘n sekere mate af te lei is uit die gegewens van die Nuwe Testament, is die onderskeid 
wat hier in die praktyk vandag getref word tussen natuur(like) dinge teenoor spirituele dinge nie meer 
houdbaar nie. Dit skep ongelukkig verwarring. Want die punt is: Indien ons die belydenis van God as 
Skepper van hemel en aarde (wat dus die hele heelal insluit) ernstig opneem, en dus daarmee bedoel dat 
God inderdaad die Skepper is van ook die magte en kragte wat die skepping in- en uitmekaar hou; dat God 
die totale werking (en ook die onderhouding daarvan) presies so geskep het soos dit bestaan – is die vraag 
nou: hoekom is die mens dan geneig om God juis te wil gaan soek (in sy openbaring) daar waar dinge 
gebeur wat téén die natuur ingaan (of bo die natuur uitgaan)?  Hoekom (dus) word God gesien in verband 
met sg bo-natuurlike dinge en ervarings, terwyl ons skepties staan teenoor die moontlikheid van God se 
werking in die natuurlike?  Het dit iets te doen met die teologiese natuur versus genade denkkonstruksie?  
6.11 Om dit anders te stel:  Indien God die natuurkragte gemaak het (waarvan die mens as deel van die 
energie-sisteme ook tog in ons samestelling deel is), hoekom sou Hy verkies om Hom net (of hoofsaaklik, 
of eintlik) te openbaar daar waar dit (oënskynlik) téén die natuur ingaan, of bo die natuur uitgaan? So word 
geloofsgenesing, byvoorbeeld, gesien as die eintlike goddelike manier van genesing, terwyl die ingrepe 
vanuit die geneeskunde en psigiatrie nie herken en erken word as net so ‘n wonderbaarlike ingrepe 
(handeling) van God wat in die verloop van die menslike geskiedenis moontlik geword het nie.  
6.12 Hierdeur bring ons dringende vrae na vore, soos:  Dink ons nie God hierdeur te “klein” nie? Beperk 
ons Hom nie daardeur tot “slegs” die dinge wat ons (die mens) nie kan verstaan nie (natuurlik, kan mens 
logies vervolg: “tot tyd en wyl die mens dit ook verstaan en God dan daarin nie meer gesien hoef te word 
nie”)? Met ander woorde, ons beperk God tot die dinge van die onbekende. Maak ons nie daardeur sy 
almag te beperk nie? Maak ons nie juis daardeur God se alomteenwoordigheid problematies nie? Asof God 
nie oral in al hierdie magte en kragte teenwoordig is nie.  Asof Hy, as die bron van energie, dus ook nie in 
die duisende energievelde teenwoordig is wat ons elke oomblik omring nie?   
6.13 Wat nou natuurlik nie beteken dat God nie ook méér as die natuurmagte en energievelde is nie, of ook 
juis buite dít uniek in sy wese is nie.  Ons glo daarom ook dat die werklikheid meer is as wat die 
wetenskap in alle dissiplines weet. Dit sal die wetenskap self ook erken.  Dit is juis die kenmerk van 
geloofwaardige wetenskaplike uitsprake, dat dit voortdurend aan die toets van falsifikasie (vergelyk die 
bekende teorie van Karl Popper) onderworpe is. Ook vir die wetenskap is die totale werklikheid meer as 
wat op ‘n gegewe stadium in ‘n bepaalde teorie, of bevinding, verwoord kan word.  So verstaan ons God 
ook as meer as die natuurwette en magte – as meer as energie self.  Juis daarin is die uniekheid van God 
geleë.  
6.14 Daarom kan ons God ook nie weer tot die natuurkragte soos ons dit vandag ken, beperk nie.  Juis 
omdat ons deur die begrensing van ons kennis beperk word, beteken dit dat daar méér is as wat ons weet 
– daar is nog veel méér “anderkant” hierdie grense.  Hier is dus nie sprake van ‘n soort van panteïsme of 
beperking van God tot die natuurlike, tot bloot ‘n bron van energie nie.  God is groter as al hierdie 
“dinge”, maar juis daarom ook nie téén hierdie “dinge” wat Hy gemaak het nie.  Miskien kan ons dit 
nou nog net nie altyd mooi insien nie, of verstaan ons (wetenskaplik gesproke - hier werklik die wetenskap 
in sy volle spektrum bedoel) realiteite, of verskynsels nog net nie mooi nie, weens ons beperkte kennis. 
6.15 Intussen kan ons darem talle gevalle aandui waarin die ontdekkings en bevindinge van die wetenskap 
ons ‘n ander en nuwe insig gegee het oor bepaalde sake, as die insigte wat ons voorheen gehad het op 
grond van ons voor-wetenskaplike kennis. Die vraag is juis of ons konsekwent handel met hierdie insigte en 
dit behoorlik integreer in ons hermeneutiese proses. 
 
7.  GEESTELIKE OORLOGVOERING EN DIE BELYDENISSKRIFTE 
 
7.1 Dit is tog betekenisvol dat daar in geeneen van die ekumeniese geloofsbelydenisse (Twaalf Artikels, 
Geloofsbelydenis van Athanasius of die Geloofsbelydenis van Nicea), asook die langer belydenisskrifte van 
die Drie Formuliere van Enigheid (Heidelbergse Kategismus, Nederlandse Geloofsbelydenis of Dordtse 
Leerreëls) positiewe geloofsartikels is waarin dit gestel word dat ons in die duiwel glo nie.   Ons glo wel in 
God (Drie-enig), aan die Kerk, aan die vergifnis van sonde, aan die Ewige Lewe, ens.  Maar nêrens word 
dit gestel dat ons aan die Satan glo op dieselfde positiewe manier as dat ons in God glo nie. 
7.2 Daar is Christelike kerke wat deesdae dit as ‘n addisionele geloofsartikel in hulle belydenisse het dat 
hulle aan ‘n persoonlike duiwel glo.  In ons tradisie, maar ook in die ekumeniese Christelike kerk, is dit 
egter nie ‘n positiewe punt van belydenis nie. 
7.3 Dat daar wel in ons belydenisskrifte oor die bose gepraat word, is so.  In die NGB art 12 word 
byvoorbeeld verklaar waar die bose magte vandaan kom.  So word daar gestel: 
Artikel 12:  Ons glo dat die Vader, toe Hy dit goedgedink het, deur sy Woord, dit wil sê deur sy Seun, die 
hemel en die aarde en alle skepsels uit niks geskep het. Hy het aan elke skepsel ’n eie wese, gestalte en  
voorkoms en onderskeie take gegee om sy Skepper te dien. Hy onderhou en regeer hulle almal nou nog 
deur sy ewige voorsienigheid en oneindige krag om die mens te dien, sodat die mens sy God kan dien; en 
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Hy het ook die engele goed geskep om sy boodskappers te wees en sy uitverkorenes te dien. Sommige 
van die engele het uit die verhewenheid waarin God hulle geskep het, in die ewige verderf geval, maar die 
ander het deur die genade van God in hulle oorspronklike toestand volhard en staande gebly. Die duiwels 
en bose geeste het so ontaard dat hulle vyande van God is sowel as van alles wat goed is. Soos 
moordenaars loer hulle op die kerk—ook op elke lidmaat—om dit met alle mag in die verderf te stort en om 
alles deur hulle bedrieëry te verwoes. Daarom staan hulle deur hulle eie boosheid veroordeel tot die ewige 
verdoemenis en verwag hulle daagliks hulle verskriklike pyniging. Daarom verfoei ons ook die dwaling van 
die Sadduseërs, wat ontken dat daar geeste en engele is; ook verwerp ons die dwaling van die Manigeërs, 
wat sê dat die duiwels hulle oorsprong uit hulleself het en reeds van nature sleg is en nie sleg geword het 
nie. 
 
En in die HK, wanneer daar oor die Onse Vader gehandel word, word dit soos volg verklaar (vraag 127):  
En lei ons nie in die versoeking nie maar verlos ons van die Bose. Dit is: Ons is in onsself so swak dat ons 
nie een oomblik staande kan bly nie. Daarby hou ons doodsvyande, die duiwel, die wêreld en ons eie 
sondige natuur, nie op om ons aan te val nie. Wil U ons tog deur die krag van u Heilige Gees staande hou 
en versterk sodat ons teen hulle sterk weerstand kan bied en in hierdie geestelike stryd nie beswyk nie 
totdat ons eindelik die oorwinning ten volle behaal. 
7.4 Baie duidelik word hier dus ook uitgegaan van ‘n aanvaarde konsep van ‘n eksterne bose mag, bose 
gees of duiwel, wat aanvalle op die mens maak in ‘n poging om hom onder sy heerskappy en verdorwe 
invloed te kry.  Hoe moet ons dit vertolk? Hierop moet ons twee belangrike aanmerkings maak.  
7.4.1  In alle gevalle waarin die bose aangedui word, word dit (soos in die bybelse teks) aangedui in 
terme van die oorwinning van die verlossingswerk van Jesus Christus wat aan die kruis oor hierdie 
magte behaal is.   
7.4.1.1 Daarom kan Paulus triomferend aankondig dat niks (ook geen bose magte) ons van die liefde van 
God in Christus skei nie (Rom 8:31-38). Weliswaar loop die duiwel nog rond soos ‘n brullende leeu om te 
kyk wie hy kan verslind (volgens 1 Petrus 5:9-11), maar die oorwinning is haalbaar deur God wat hulle sal 
oprig, moedig, sterk en standvastig maak.  Kortom: In Christus se heilswerk word die bose vir ewig 
verslaan, die dood (as die finale greep van die bose oor die mens) word deur die opstanding oorwin en is 
alle gelowiges se toekomstige deel (Heb 2:14-15). 
7.4.1.2 Omdat die oorwinning oor die bose voorop staan in ons Christelike tradisie (as ‘n positiewe 
boodskap van hoop en bevryding) bely ons nie ons geloof aan ‘n persoonlike duiwel op die wyse waarop 
sommige Christelike kerke dit verstaan en in hulle credo’s en belydenisskrifte doen nie.  Die bose is egter ‘n 
realiteit wat oral elke dag sigbaar is en ondervind word (later meer daaroor).  Maar, dit is oorwin deur God. 
Dit is juis die goeie nuus (evangelie) van Jesus Christus. Uit genade word ons gered en verlos van die 
greep van die bose as die gewaarborgde eiendom van God. 
7.4.2  Die konteks van die oorsprong van die belydenisskrifte is nog steeds die tydperk voor die 
invloed van die inligting en kennis van die moderne wetenskap.   
7.4.2.1 In die (tyd van die) belydenisskrifte word, net soos in die tyd van die Nuwe Testament, steeds 
gewerk met die beskouing van die lewe wat sigself afspeel in ‘n spirituele stryd tussen God en die duiwel. 
In die Ou Testament is die stryd hoofsaaklik tussen God en die afgode (of God en die gode van die ander 
volke). Dit is eers in die Nuwe Testament (met sy konteks binne die Grieks-Romeinse wêreld – en 
beïnvloed deur die Persiese godsdienste in die ballingskap tydperk) dat die stryd aangedui word tussen 
God en Satan en sy bose magte. Hierdie konsep word om heel logiese en verstaanbare redes kritiekloos 
net so deur die belydenisse oorgeneem.  Die Drie Formuliere van Enigheid (1618-19) word geformuleer in 
‘n tydperk toe die inligting van die opkomende wetenskaplike tyd nog nie algemeen bekend was nie 
(Galileo was deur die pous verbied om Copernicus en sy eie bevindinge oor die heelal bekend te maak tot 
met sy dood in 1642). 
7.4.2.2 Daarom behoort ons ook ten opsigte van die belydenisskrifte verantwoordelike hermeneutiek toe te 
pas - net soos met die Bybelse geskrifte. Dit is uitermate betekenisvol dat die Algemene Sinode van 2002 
alreeds vir ons die weg hierin aangewys het toe die volgende besluite aanvaar is: 
12.2  BELYDENISSKRIFTE: ONDERSKRYWING (551: 11.3) - die Algemene Sinode besluit dat punte 
2.5.7.1-2.5.7.3 soos volg gewysig word: 
1.  Punt 2.5.7.1 lees nou: dat ons nie kan verwag dat die opsteller van die NGB Art 4, destyds al die insig 
moes gehad het dat die Brief aan die Hebreërs nie deur Paulus geskryf is nie. Al weet ons nie presies wie 
Hebreërs geskryf het nie, doen dit geensins afbreuk aan ons gelowige aanvaarding van Hebreërs as 'n 
kanonieke boek nie 
2.  Punt 2.5.7.2 lees nou: dat ons rekening moet hou met die destydse stand van teologiese kennis, wat in 
sommige opsigte van ons s'n kan verskil. Wanneer Bybeltekste dus soms, volgens huidige insig, buite 
verband aangehaal word, stel dit nie daarom die belydenisskrifte op losse skroewe nie. Die saak waarom 
dit in die belydenisskrifte gaan, is steeds in ooreenstemming met die boodskap van die Skrif as geheel 
3.  Punt 2.5.7.3 lees nou: dat ons besef dat die NGB Art 36 in 'n totaal ander konteks met betrekking tot die 
verhouding tussen kerk en staat opgestel is. Tussen ons en die 16e eeu lê die Verligting wat meegebring 
het dat daar in die moderne tyd 'n onvermydelike skeiding tussen kerk en staat tot stand gekom het, 



 26

waaragter ons nie terug kan gaan nie. Die kerk kan nie vandag meer van die staat verwag om op 'n direkte 
manier "die ryk van die Antichris te vernietig en die koninkryk van Jesus Christus te bevorder nie". 
Desnieteenstaande kan die kerk steeds, op grond van die Skrif, van die owerheid verwag om die 
publiekregtelike ruimte te skep vir die kerk, ten einde die kerk in staat te stel om die eer van God ook op 
staatkundige terrein te soek. Die saak waarom dit in Artikel 36 gaan, geld in elk geval vandag nog net soos 
destyds, naamlik dat alle owerhede onder die oppergesag van God staan. 
7.4.2.3 Hieruit is dit dus duidelik dat ons nie kan verwag dat die formulerings van die belydenisskrifte 
anders kan as om met die kennis van hulle tyd en konteks oor hierdie saak te praat nie.  Dieselfde 
argumente hierbo aangedui, oor hoekom ons vandag anders behoort te dink oor die “geestelike stryd” in 
die kerk as in die Bybelse tyd, geld ook nou hier ten opsigte van die konteks van die belydenisskrifte.  
7.4.2.4 Dit is belangrik om dit duidelik te stel dat die Bybel en die belydenisskrifte daarom nie “verkeerd” of 
“foutief” is nie.  So (byvoorbeeld) behoort die gegewens in die belydenisskrifte wat histories bepaal is (net 
soos met die Bybel) nie “reggemaak” te word wanneer dit in ons dag oorvertaal word in meer bevatlike 
Afrikaans nie. Dan word die teks nie eerbiedig nie.  As art 4 van die NGB dit stel dat Hebreërs deur Paulus 
geskryf is en die Pentateug deur Moses, behoort daar nie met ‘n vertaling gepoog te word om hierdie 
gegewens reg te stel in terme van ons latere kennis hieroor nie.  Dit sou die teks van die dokumente 
geweld aandoen. Die konteks van hierdie geskrifte, as dokumente wat ontstaan het in ‘n voor-
wetenskaplike tyd moet egter net in die hermeneutiese proses eerbiedig en verantwoordelik verreken word.  
Daarom is dit nog steeds betroubare geskrifte, aangesien dit die skopus van die evangelie betroubaar 
verwoord en aan ons in ons tyd oordra.  Dit stel die blywende, fundamentele belydenisse van die 
Christelike geloof bo enige twyfel, terwyl die historiese verpakking waarin ons dit ontvang het, 
verantwoordelik gehanteer behoort te word. 
 
Wat dus wel belangrik is, is dat ons ten opsigte van hierdie geskrifte verantwoordelike 
hermeneutiek sal toepas, terwyl die teologiese betekenis daarvan bo twyfel gestel word. 
 
8.   BOOSHEID HIERDEUR NIE ONTKEN OF GERINGGESKAT NIE 
 
8.1 Dikwels word hierdie kritiek gesien as ‘n poging om die verskynsel van boosheid as sodanig te wil 
ontken.  Dit is egter nie die geval nie. Inteendeel. Wie kennis neem van die destruktiewe uitwerking van die 
boosheid in mense wat tot uiting kom in jaloesie, hebsug, magsug, psigopatie, woede en haat, wat weer op 
groter skaal kan lei tot geweld en anargie, tot allerhande bose egosentriese vergrype soos diefstal - 
korrupsie en die uitbuiting van mense, die aantasting van hulle menswaardigheid – kan vir geen oomblik 
die realiteit van die bose ontken nie.  Dit is deel van die realiteit van menswees.  Dit is die gevolge van ‘n 
baie komplekse (en ook dikwels gekondisioneerde) netwerk van fisiese, psigiese, kulturele en religieuse 
faktore. 
8.2 Dít is ook hier waar oorloë vandaan kom. Dít is waar geweld vandaan kom. Die gevolge van hebsug en 
magsug (en onderliggende vrese as gevolg daarvan) oor eeue heen, maar juis vandag in ons Suid-
Afrikaanse gemeenskap, skep ‘n destruktiewe konteks. Dit kweek individue en groepe gefokus op 
eiebelang. Dit het die komplekse gevolge van ‘n samelewing wat ‘n korporatiewe bose netwerk vorm waarin 
daar duisende slagoffers is. Die feit dat daar so ‘n erge armoede in ons land is, te midde van soveel rykdom 
en voorspoed, het ‘n negatiewe uitwerking op die selfbeeld van miljoene.  Ook hierdie sosiale konteks skep 
die potensiaal tot geweld en misdaad. Dit is natuurlik nie net van armoede kulture waar nie, maar ook van 
alle gemeenskappe.  Gedragsafwykings kom voor (veral onder tieners en jongmense) as gevolg van ‘n 
kompleks van maatskaplike en sosiale misstande soos kinderverwaarlosing, gebrekkige kinderopvoeding, 
egskeidings, gesinsgeweld en molesterings.  Dit is “mensgemaakte” dinge.  Satanisme, as verskynsel, is as 
simptoom hiervan deel van die afwykende gedrag van individue en groepe, wat lei tot opstand teen gesag, 
tot kultiese rituele van dekadente en gewelddadige aard. 
 8.3 Dit is juis hiervan wat die evangelie van Jesus Christus ons (ook in ons dag, alhoewel dan miskien 
anders) wil bevry. Juis binne die Gereformeerde leer wil ons bely dat God se heerskappy oor alle fasette 
van die samelewing geproklameer behoort te word.  
8.4 Daarom moet ons juis in ons dag die bevrydende woord (belofte) van die evangelie ernstig 
opneem.  Die kerk moet versigtig wees vir die gee van dubbele boodskappe (met gepaardgaande 
verwarring) vir vandag se mense, juis omdat ons nie konsekwent en deurlopend die beginsels van 
die hermeneutiese proses toepas soos in die verslag oor Skrifgesag aan die 2002-sinode 
uiteengesit is en weer by die sinode van 2004 duidelik uitgespel is nie.  Met dubbele boodskappe 
word hier bedoel dat ons, terwyl ons volhou dat die duiwel en sy magte (die Bose) in Christus 
oorwin is, ons tog nog in baie gevalle steeds mense (Christene) waarsku teen die volgehoue 
aanvalle van die duiwel wat op ‘n mens ‘n greep kan kry.  Somtyds word die suggestie gelaat dat 
sondes wat nog nie bely is nie ‘n “opening” kan laat vir die duiwel om ‘n houvas (of binding) op ‘n 
mens te kry. 
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8.5 Nou is dit sekerlik so dat die oorgrote meerderheid van Christene (en predikante) nie hierdie soort 
“teologie” bedryf nie.  Maar, vir hulle is dit tog “veiliger” om in die gees en getuienis van die Nuwe 
Testament, en in die verlengstuk van die Christelike tradisie, die geloof in die duiwel as ‘n teen-goddelike 
wese te handhaaf.  Hier word gerekende Gereformeerde teoloë dan ook aangehaal ter ondersteuning van 
hierdie keuse.  Dit (die duiwel as wese) bly meestal wel ‘n vae figuur wat, indien mens daarop sou aandring 
dat daar konseptuele gestalte aan gegee word, nie werklik beskryf kan word nie. Trouens, enige poging om 
te verwys na ‘n figuur met ‘n punt-stert en horings op die kop sou in baie gevalle met weersin en afwysing 
begroet word.  Mens sou dan die vraag kon vra of hierdie konsep van die bose werklik verskil van die 
beginsel van die ge-internaliseerde boosheid in die mensdom soos hierbo beredeneer.  
8.6 Maar, belangriker as dit, is die vraag hoe mens dan die baie langer geskiedenis van die Ou Testament 
sal verstaan waarin daar hoegenaamd geen figuur soos die Nuwe Testamentiese duiwel aangetref word 
nie.  Die Ou Testamentiese gelowiges het sonder ‘n persoonlike duiwel klaargekom. Soos reeds 
beredeneer, was die anti-god gedurende die meer as 1000 jaar waarin die Ou Testament afspeel, die 
(af)gode van die volke buite Israel.  Die slang van die paradysverhaal en die aanklaer van Job vertoon 
kennelik nie karaktertrekke van die Nuwe Testamentiese Satan nie.  En die vraag bly staan of ons regtig 
hierdie kultiese karakter nodig het om die relevansie en diepte van die verlossingswerk van Christus te 
verstaan, terwyl die voortgaande verleiding van die boosheid in elkeen van ons, asook hoe dit korporatief in 
die gemeenskap na vore kom (en waarteen “gestry” moet word), so werklik soos die lewe self is?  
8.7 Ons het dus grootliks vandag in die kerk (meestal onbedoeld) te doen met ‘n verwarrende boodskap 
van bevryding, opkomend uit ’n inkonsekwente hermeneutiese hantering en gebruik van die Bybel.  Die 
verwarring word vererger deur die gebrek aan onderskeiding van die verskillende kontekste wat hierin 
betrokke is. Daarmee help ons gelowiges nie werklik om in hulle leefwêreld vandag, aan die een kant, die 
werklike bedreiging van die bose vir die mensheid te erken en na waarde te skat nie, maar aan die ander 
kant, die bevrydende krag van die evangelie van Jesus Christus te verstaan en te beleef nie.  ‘n Reuse 
element van vrees (en veral vrees vir straf) word hierdeur nog steeds by die Christene gelaat, sonder dat 
hulle die bevrydende boodskap van die evangelie van genade en verlossing beleef.  Is dit dan nie juis 
hierdie element, naamlik die algenoegsame, radikale verlossingswerk van Christus, wat so deel is van ons 
Gereformeerde tradisie, wat ons teologies onderskei van die sogenaamde Charismatiese- en Pinkster-
groepe in die Christelike kerk nie?  
8.8 Verder het ons in ons besinning oor die bediening van bevryding nog nie werklik die mag van 
suggestie behoorlik verreken as oorsaak tot die manipulering van menslike gedrag en menslike denke nie.  
Hier behoort gekyk te word na navorsing uit die psigologie, die sosiologie en die antropologie oor hierdie 
aspek van menslike gedrag. Daar het al talle gesaghebbende navorsing in die psigologie hieroor verskyn, 
maar dit is nog nie na behore in kerklike konteks verreken nie. In dieselfde mate as waarin ons die meer 
eksakte natuurwetenskap in al sy fasette integreer en in ons hermeneutiek in berekening bring, moet ons 
ook die werk en navorsing van die sogenaamde mens-wetenskappe in ons beoordeling van die realiteite in 
die skepping ernstig opneem.  
8.9 Tydens navorsing vir hierdie verslag het meer as een psigiater/sielkundige daarop gewys dat dit tog 
vreemd is dat die kerk in die hantering van hierdie saak (spesifiek die bediening van bevryding) nog nooit 
(sover ons kennis strek) die vraag gevra het oor die psigologiese profiel van diegene wat hierdie bediening 
beoefen nie.  Tot dusver word nog hoofsaaklik gefokus op die mense op wie hierdie bediening van 
bevryding toegepas word – dit gaan hoofsaaklik hier oor die objekte van die bediening, hulle vrese, 
behoeftes en ervarings. Van die subjekte van die bediening (dit wil sê diegene wat die bediening beoefen) 
word weinig gesê. Die mening is uitgespreek dat ‘n verslag oor demonologie en die bediening van 
bevryding onvolledig sou wees as die psigologiese profiel van predikante (pastore en geestelike werkers) 
wat hierdie bediening toepas (vir wie dit belangrik is, wie dit as hulle roeping beskou om hierop te fokus), 
nie ook in aanmerking geneem word nie.  Mens moet besef dat die kennis van die onbekende, van die lewe 
na die dood, van die sensitiwiteit vir herkenning van geeste en duiwels, van die vermoë om hulle te laat 
manifesteer, maar ook dan te beveel en te besweer, geweldige groot aantrekkingskrag inhou vir sommige 
mense, veral geestelike/spirituele leiers.  En hier speel die mag van suggestie ‘n deurslaggewende rol.   
8.10 Trouens, die volgende aanhaling van ‘n sielkundige, wat geskool is in die psigiatrie – en ook ‘n 
geordende predikant van die NG Kerk is – is hier van toepassing. “Die komplekse en emosionele aard van 
hierdie saak veroorsaak dat predikante wat ‘n bediening van bevryding bedryf maklik bedreig voel wanneer 
daar na hulle persoonlikheidsamestelling en geestesgesondheid gevra word – hierdie vraag behoort 
natuurlik aan enige ander predikant gestel te kan word. Dit is van kardinale belang dat predikante nie op 
hulleself – en eie dieper psigologiese behoeftes gerig behoort te wees nie.  
8.11 Op dieselfde wyse is dit moeilik om die persoonlikheidprofiele en die geestesgesondheid van die 
objekte vir die bediening van bevryding te evalueer, omdat moontlike psigopatologie as bydraende faktor vir 
hulle gedrag en behoeftes nie in daardie konteks aanvaar word nie. Daar word van die hipotese uitgegaan 
dat die gedrag nie vanuit psigopatologie sou spruit nie, maar vanuit die een of ander binding.  In terme van 
die bedienaars van hierdie soort bedieninge word eweneens gewoonlik teruggeval op die verskeidenheid 
van geestesgawes wat aan gelowiges gegee word (vergelyk 1 Korintiërs 12).  Dit word dus onaantasbaar 
beskou deur kritiese beoordeling. So lei enige poging tot beoordeling hiervan tot ‘n posisie van skaakmat. 
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8.12 Dit word in psigiatrie aanvaar dat persone met sekere persoonlikheidsteurings, of selfs net trekke van 
sodanige steuring (vergelyk diagnoses volgens DSM IV), menslike gedrag rig. Die spesifieke wyses waarop 
mense reageer op stimuli word ook hierdeur bepaal. Sommige persone sou baie meer dramaties reageer 
op enige spanning of emosionele situasies. Andere weer is baie suggereerbaar en nog ander weer meer 
kontrolerend van aard.  
8.13 Waarom sommige predikante dit dus nodig vind om soveel mag te kan uitoefen, selfs oor 
sogenaamde bo-natuurlike verskynsels, sal interessante studiemateriaal voorsien. Die vraag is dus of daar 
vanuit die persoonlikheid by sommige predikante ‘n aantrekking tot hierdie soort bediening is.  Die 
bogenoemde dwing die kerk om uiters omsigtig om te gaan met die probleem en nie toe te laat dat 
predikante se eie behoeftes veroorsaak dat brose mense benadeel word nie.” 
 
9. REAKSIE VAN NAVORSINGSGROEP OP HIERDIE VERSLAG 
Onder die lede van die genoemde navorsingsgroep van Stellenbosch (sien inleidende opmerkings hieroor 
by punt 2, Proses) was daar groot verskil van mening oor hierdie voorafgaande verslag van ATLAS. Daar 
was ‘n groot omsigtigheid by lede om nie ge -etiketteer te word nie, maar tog was dit duidelik dat daar drie 
soorte reaksies was, wat ons waarskynlik deur die kerk kan verwag.  Hulle was die volgende:   
9.1 DIEGENE WAT DIE VERSLAG HEELHARTIG ONDERSKRYWE.   
Hulle wys ‘n bediening van bevryding in die sterkste taal af.  Hulle wys telkens op die gevaar wat die 
persoon loop wat bevryding beoefen.  Hoewel goed bedoel, mag verkeerde diagnoses gedoen word met 
katastrofale gevolge vir beide die “gedemoniseerde pasiënt” en pastor.  Die groot gevaar van suggestie 
tydens bevrydinngssessies is ook ‘n bron van kommer vir hierdie lede. Diegene oordeel dat predikante in 
hulle opleiding baie beter oor die aard van geestesteurnisse onderrig moet word.  Hulle stem saam met die 
hermeneutiese roete wat die verslag volg.  Hulle steun in hulle beoordeling van manifestasies tydens ‘n 
bediening van bevryding sterk op die lig wat die mediese wetenskap en sielkunde op sodanige verskynsels 
werp.  Hulle gee ‘n ander verklaring/diagnose vir die verskynsel van demonisering as diegene by punt 9.3 
hieronder.  Hulle ontken nie die bestaan van boosheid nie en bevestig dat hulle die Skrif ernstig opneem. 
Hulle laat hoor telkens die waarskuwing dat boosheid nie vereng moet word tot ‘n verskynsel wat 
hoofsaaklik tydens bevrydingsessies manifesteer nie.  Boosheid is somtyds baie subtiel, andersyds waaier 
dit wyd uit in vele ander gestaltes.  
9.2 DIEGENE WAT TOT ‘N GROOT MATE SAAMSTEM MET DIE VERSLAG  
Hulle gaan tot ‘n groot mate met die verslag saam, veral met die klem wat gelê word op die verlossingswerk 
van Christus en die implikasies daarvan vir ‘n bediening van bevryding.  Lede van hierdie groep is van 
mening dat duidelike vlaggies vir die veld vir ‘n bediening van bevryding uitgeplaas moet word tesame met 
Bybelse riglyne (spelreëls) wat sodanige bediening binne grense behoort te hou. Hierdie groep stem saam 
met bogenoemde groep oor die gevare vir beide pastor en gedemoniseerde wanneer verkeerde diagnoses 
gemaak word en verskil met die siening van die Bose as synde slegs “‘n beginsel van ge-internaliseerde 
boosheid.”  Hierdie groep oordeel dat die bose ‘n onpersoonlike mag kan wees, maar sluit nie die 
moontlikheid van ‘n eksterne bose gees, duiwel of demone, wat aanvalle op die mens wil maak, uit nie.  
Lede van die groep het tog ‘n besorgdheid oor die volle gang van die interpretasie/hermeneuse van die 
belydenisskrifte oor die wese van die duiwel en bose geeste.   
9.3 DIEGENE WAT BAIE STERK VAN OORTUIGING IS DAT GEHOU MOET WORD BY ‘N ONTIESE 
VERSTAAN VAN DIE DUIWEL MET SY RYK VAN DEMONE WAT ‘N INVLOED OP MENSE KAN 
UITOEFEN.   
By hierdie groep het die duiwel en demone ‘n wye beweegruimte – ook in die lewe van Christene.  ‘n 
Bediening van bevryding is onder andere God se oorwinningsantwoord vir almal wat gedemoniseer is.  
Diegene stem met ‘n baie groot deel van die verslag nie saam nie, trouens is baie ontsteld oor die 
konklusie waartoe gekom word.  Hulle oordeel dat ‘n groot korpus van Bybelse materiaal oor die duiwel en 
demone se bestaan en werking as tydgebonde wêreldbeeld afgemaak word.  Die resultaat hiervan is dat 
die duiwel en demone wegverklaar word tot slegs ‘n beginsel van boosheid iewers in die sondige DNA van 
die mens.  Hulle vra:  “Waar sou sodanige verklaring vandaan kom?”  Hulle oordeel dat die manifestasies 
van demone tydens bevryding nog nie genoegsaam ondersoek en getoets is nie.  Hulle wys nie mediese 
en sielkundige diagnoses af nie, maar vra die aandag vir dié kategorie van mense wat nie sielkundige of 
psigiatriese steurnisse het nie - diegene by wie tydens geestelike gesprekke\bevrydingsessies 
manifestasies van demone voorkom sonder dat dit deur suggestie ontlok is.  
9.4 GEVOLGTREKKING 
9.4.1 Ook hierdie verslag sal nie almal tot dieselfde mate oortuig nie.  Die konsekwente vertolking van die 
Bybel in sy verskillende kontekste, asook die verrekening daarvan binne ons (so totaal ander) konteks, wat 
onherroeplik gestempel is deur die opkoms die wetenskap – en spesifiek die navorsing en bevindinge van 
al die diverse wetenskaplike dissiplines – bly steeds ‘n groot uitdaging vir die kerk. In baie gevalle word dit 
selfs as ‘n bedreiging gesien vir die voortbestaan van die Christelike geloof. In terme van hierdie onderwerp 
word daar gemeen dat daar te veel van die transendente dimensie van geloof prysgegee word.  Baie sien 
dit as ‘n deel van die gevaar van die invloed van moderniteit op die lewe van gelowiges. 
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9.4.2 Dit bly steeds ‘n dringende vraag (en ‘n groot uitdaging) oor hoe die kerk die waarde en sin van ‘n 
geloof in die evangeliese waarheid van die Christelike boodskap relevant moet maak in ‘n ver-
sekulariseerde konteks waarin ons lidmate hulle vandag bevind.  Vir hulle kan die tyd tog nie teruggedraai 
word nie.  Mens kan tog nie van mense verwag om in die mag van bose geeste en demone te glo, as so 
iets op geen manier binne hulle verwysingsraamwerk bestaan nie. Mens hoef tog sekerlik nie eers daarin te 
glo voordat ‘n geloof in God moontlik is nie.  Die verlossingswerk van Christus is tog sekerlik nie afhanklik 
van die geloof in/aan bose geeste en demone nie. 
9.4.3 Aan die ander kant kan dit op geen manier ontken word dat daar ‘n groot massa mense in die wêreld 
is wat binne bepaalde kontekste lewe waarin dit vir hulle ‘n absolute realiteit is om in hierdie magte te glo 
en dit te ervaar.  Dit sou onvanpas wees om te meen dat mens bloot deur middel van rasionele oortuiging 
hulle kan “bevry” van hierdie denke en bedreigings.  Ook vir diegene moet daar op ‘n wyse wat getrou is 
aan die radikale verlossingsboodskap van Christus, die bevryding van hierdie magte deur die bediening 
van die kerk moontlik gemaak word.  Dit is daarom belangrik dat die aanbevelings van hierdie verslag 
hierdie diverse kontekste waarin die kerk die evangelie bedien, sal verdiskonteer (sien in hierdie verband 
veral aanbeveling 11.8 hieronder)  
 
10.  SLOTOPMERKINGS: DIE EVANGELIE NIE “VERSKRAAL” NIE 
Wie hierdie verslag in sy geheel dus sien as ‘n verskraling van die evangelie, asof  daar nou maar “min 
oorbly van die Bybelse boodskap,” begryp juis dalk nie die dramatiese boodskap van die evangelie van 
Jesus Christus as die openbaring van God aan hierdie wêreld (nou) nie. Ons geloof in God en die 
evangelie kan tog nie afhang van ons geloof in/aan ‘n persoonlike duiwel of bose magte nie. Die “nie-
verskraalde” evangelie wil juis die bevryding van die mag van die bose radikaal stel – in watter konteks dit 
ook al geskied: Dit gaan hier nie net om die bevryding van ‘n eksterne mag nie, maar ook die bevryding van 
die ge-internaliseerde boosheid wat in die hart van elke mens skuil. Ten spyte van die feit dat ons aan God 
in Jesus behoort, ervaar ons steeds die stryd in onsself om, vanuit ‘n diep selfgesentreerde ego, aan die 
verleiding van allerhande faktore in ons leefwêreld toe te gee en so ons fokus op God en sy genade te 
versteur.  Die toppunt van hierdie verleiding manifesteer sigself in die liefdeloosheid (gebrek aan goddelike 
liefde) juis binne die kerk.  Die grootste gevaar wat die kerk vandag bedreig, is (soos altyd) liefdeloosheid, 
gebrek aan vergifnis en versoening. Hieruit volg al die booshede in ons gemeenskappe, morele verval, 
armoede, aantastings van menswaardigheid, geweld en korrupsie. 
 
Daarom bly dit steeds ‘n stryd waarvoor gebid en gewaak moet word, tot ons eendag God van aangesig tot 
aangesig sal sien in die Ewige Lewe, waar ons lewe met Hom voortduur.  
 
11.  AANBEVELINGS : GEESTEWÊRELD EN BEVRYDING 
Die Algemene Sinode aanvaar die volgende aanbevelings: 
11.1  Die Algemene Sinode bely met blydskap die oorwinning van Jesus Christus oor al die  
manifestasies van bose magte, boosheid en kwaad in (die lang geskiedenis van) die mensdom.  
11.2  Die Algemene Sinode aanvaar dat hierdie oorwinning in baie gevalle nog nie ten volle sigbaar 
is nie, dat ons dikwels oorweldig is deur hierdie boosheid wat groter is as onsself, ook juis weens 
die swakheid van die mens en die verleiding van die sonde.   
11.3  Die Algemene Sinode aanvaar daarom dat ons as kinders van God nog steeds in 'n geestelike 
stryd gewikkel is teen die boosheid in al sy manifestasies in die wêreld, maar veral die kwaad wat in 
elke mens skuil. 
11.4  Die Algemene Sinode moedig daarom alle gelowiges aan om deur die krag van die Heilige 
Gees (in die gees van die oorwinning van Jesus) hierdie boosheid die stryd aan te sê, deur spesifiek 
te fokus op die genadige verlossingswerk van Christus, sodat die kerk die ware kenmerke van 
evangeliese gehoorsaamheid (liefde, genade, vergifnis en versoening) sal vertoon.  
11.5  Die Algemene Sinode is bewus van praktyke in die NG Kerk wat daarop dui dat aan die mag 
van eksterne, sowel as interne kragte, prominensie verleen word wat vreemd is aan die belydenis 
van verlossing en oorwinning in Jesus Christus. 
11.6  Die Algemene Sinode het ernstige bedenkinge dat dit wat na ons mening in sommige vorms 
van geestelike oorlogvoering, bevrydingsrituele en eksorsisme aangebied word, die 
algenoegsaamheid van die werk van Christus kan bedreig en daarmee die Gereformeerde belydenis 
van die volkome verlossingswerk van die genadige God in Jesus op die spel geplaas word.  
11.7  Die Algemene Sinode distansieer hom van die volgende: die magiese kragte wat aan beelde en 
ander voorwerpe toegeskryf word; die lang konfronterende gesprekke met bose magte en 
afgestorwenes, asook die gepaardgaande triomfalisme wat straal uit sensasionele en 
skouspelagtige byeenkomste van bevryding.  
11.8  Die Algemene Sinode besef dat die verskillende kulture in ons land ons duideliker bewus 
gemaak het van die veelfasettige aard van die siening oor die bose; dat daar kontekste is waarin 
daar ‘n werklike vrees vir eksterne bose magte is wat baie mense se lewens oorheers en dat hierdie 
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lewenservaring ernstig opgeneem behoort te word. Die sinode moedig daarom sy eie ampsdraers 
en lidmate aan, wat in sulke kontekste werk, om op verantwoorde wyse besondere aandag hieraan 
te gee, met die doel om die radikale verlossingswerk van Christus met oorgawe te verkondig. 
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MODERAMEN BYLAAG 3  
 

DIE BETEKENIS EN GEBRUIK VAN DIE DOOP  
 
1.  OPDRAG  
In 2004 het die Algemene Sinode die volgende opdrag gegee: 
 
10. DOOPVIERING 
10.1  Die Sinode verwys die saak van die viering van die sakrament met ’n rituele wassing na Taakspan 
Leer en Aktuele Sake vir besinning en verslag aan die Algemene Sinode. 
10.2  Die Sinode versoek Taakspan Leer en Aktuele Sake om in sy verslag hieroor NGB 25, waarin 
Christus die seremonies van die wet afskaf, te verreken. 
10.3  Die Sinode versoek dat Taakspan Leer en Aktuele Sake en Taakspan Erediens hierin met mekaar 
oorleg pleeg. 
 
ATLAS het aanvanklik met ‘n werksdokument van die sinode van Wes- en Suid-Kaap, wat tydens ‘n 
werkswinkel in 2005 geformuleer is, begin.  In die proses waarin die dokument verder hanteer is, het 
verskeie teoloë (sistematiese teoloë, Ou Testamentici en Nuwe Testamentici) verder bydraes gemaak om 
uiteindelik hierdie verslag aan ATLAS te lewer, waarby al die lede van ATLAS hulle goedkeuring betuig het.  
Op ‘n stadium is gemeen dat hierdie verslag as ‘n bylae deel sou vorm van die verslag oor Gereformeerde 
Identiteit. Uiteindelik is besluit ten gunste van ‘n afsonderlike voorlegging.  
 
Die versoek van 10.2 hierbo, dat NGB 25 ook in berekening gebring sal word, “waarin Christus die 
seremonies van die wet afskaf.”  Die vraag het na vore gekom, hoekom hierdie artikel van die NGB hierby 
betrek word, aangesien dit in artikel 25 duidelik daaroor gaan om die Ou Testamentiese seremonies in 
verhouding tot die verlossingswerk van Jesus te beskou.  Dit is onduidelik hoedat die sakrament van die 
doop – en dan veral doopviering – in verband gebring moet word met hierdie artikel.  Daar is dus nie verder 
daaroor bespiegel en daarop ingegaan nie. 
 
Intussen is saam met Taakspan Erediens deelgeneem aan ‘n werkswinkel oor die praktiese implikasies, 
spesifiek oor die liturgiese moontlikhede betreffende die viering van die nagmaal.  Die resultate hiervan 
word aan die orde gestel in die verslag van ADGO. 
 
2.  INLEIDING 
Die boodskap van die doop is ‘n wonderlike genade-boodskap. En die gesprekke wat deesdae weer so 
intens oor hierdie kosbare sakrament gevoer word, skep ‘n gulde geleentheid om ons weer van die wonder 
daarvan te vergewis, om te herontdek hoe ons die evangelie binne die gereformeerde tradisie verstaan.   
 
Die beredenering hiervan word in drie dele aangebied.   
 
Deel 1 beskryf die konteks waarin hierdie gesprek nou plaasvind. Alhoewel vrae rondom die doop telkens 
in die geskiedenis van die kerk sedert die Hervorming plaasgevind het, vind dit nou plaas in ‘n unieke tyd 
en in ‘n unieke land. Om die vraag na die betekenis van die doop dus nou te verstaan - sodat mens na ‘n 
konteksuele antwoord kan gaan soek – is dit belangrik om ‘n kort beskrywing van die konteks te gee. 
Deel 2 gee aan ons ‘n leerstellige (dogmatiese) uiteensetting van die siening van die doop binne die 
gereformeerde kerke. Dit kyk ook na moontlike gevolge van die idee van herdoop, asook die moontlikheid 
van en belangrikheid van die viering van die doop. 
Deel 3 is die woordelikse besluite van die Sinode van 1998 oor die hantering van mense en predikante wat 
hulleself laat herdoop het, en herdoop as sodanig voorstaan (en bedien).  
 
2.1. DIE KONTEKS VAN DIE GESPREK 
Buiten die krisis rondom die “grootdoop teenoor kinderdoop”, wat homself siklies deur die gang van die 
geskiedenis in die kerk herhaal, is daar in ons tyd sekere faktore wat die gesprek oor doop nog meer 
dringend en meer kompleks maak. Die konteks waarbinne ons vandag leef (veral in Suid-Afrika) het werklik 
nog nie voorheen bestaan nie.  Dit is ‘n unieke tydsgewrig waarin ons lewe, gepaardgaande met ‘n nuwe 
staatkundige bedeling, wat ons nie kan vergelyk met enige tydperk voor ons nie.  Ons kyk na die 
belangrikste faktore wat ons tyd kenmerk, en aanleiding gee tot vraagtekens oor die kerk se lering en 
standpunte: 
2.1.1  Blootstelling aan verskillende Christelike en ander godsdienstige kontekste  
Tot sowat 15 jaar gelede het die Gereformeerde kerke in Suid-Afrika (deur middel van die belange van 
hulle lidmate) indirek (en soms direk) beheer oor die media gehad. Ons kon bepaal wat in die media gelees 
(gedrukte media), gehoor (radio) en gesien word (TV). Met die aanvaarding van ons nuwe Grondwet (1996) 
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waarin die Handves vir Menseregte opgeneem is, word godsdiensvryheid en gelyke regte vir alle mense 
gewaarborg. Die openbare media moet hierdie regte eerbiedig en reflekteer. Ons word dus sedertdien 
blootgestel aan ‘n uiteenlopende spektrum van Christelike en ander godsdienstige tradisies. Die vraag van 
ons tyd is dikwels nie meer “Wat is die waarheid?” nie, maar “Wie se waarheid is waar?” 
2.1.2  Verbruikersgees  
Ons mense het gewoond geraak aan ‘n feitlik onbeperkte verskeidenheid verbruikersitems om van kies – 
van ontbytpap tot vermaak tot ‘n kerk! Die gevolg is dat lojaliteit aan ‘n bepaalde saak of produk nie meer 
vanselfsprekend is nie. Die subtiele invloed van hierdie verbruikersgees word ook in die wêreld van 
godsdiens sigbaar.  Mense is nie meer vanselfsprekend lojaal aan die NG Kerk nie. Hulle behou hulle die 
reg voor om rond te “shop” vir ‘n gemeente na hulle keuse. Hulle gaan aanbid waar hulle voel dat hulle 
behoeftes die beste gedien word.   
 
Die NG Kerk se Algemene Sinode se besluit ten gunste van stippellyngrense vir gemeentes is juis onder 
meer om ruimte te maak vir hierdie diverse behoeftes van lidmate. Dit word immers nou as mense se reg 
beskou om te aanbid binne die spirituele konteks van hul keuse. As iemand dus nie van ‘n gemeente, die 
leraar of die aanbiddingstyl hou nie, gaan hulle na ‘n ander gemeente of selfs ‘n ander kerk, sonder om 
daaroor skuldig te voel. 
2.1.3  Destruktiewe teologiese invloede  
Die gereformeerde verstaan van die Bybel word maklik verdraai deur blootstelling aan ‘n (veral 
Amerikaans-gebaseerde) fundamentalistiese Skrifgebruik – waarin die Bybel direk (en op die klank van die 
woord af) op ons in ons tyd van toepassing gemaak word, sonder om die verskil tussen die konteks van die 
Bybel en ons tyd te verreken.  
 
Videos en boeke wat ‘n verdienstelikheidsleer propageer (en herinner aan die ou Armenianisme), met ‘n 
stywe dosis (waarskynlik onbedoeld en naïef gemotiveerd) welvaartsteologie is volop in omloop – en word 
heel dikwels ook deel van ons lidmate se teologie.  Voorbeelde hiervan is die “Gebed van Jabes” wat wyd 
inslag gekry het onder baie van ons lidmate, asook ‘n gedeelte soos 2 Kronieke 6 en 7 wat populêr gebruik 
word om hierdie lering te ondersteun. Hierin word rampe en teëspoed ongekompliseerd direk gesien as die 
gevolge van sonde. Wanneer die sonde bely word en bekering plaasvind, word vergifnis en nuwe seën (in 
die vorm van konkrete voorspoed) belowe.  
 
Hierdie soort lering binne die NG Kerk beïnvloed veral ons verstaan van die verlossingsboodskap van 
Jesus Christus. Alhoewel dit Ou Testamentiese teologie is, is dit nie Christelike teologie nie. Hierdie soort 
lering het die gevolg om ‘n “Christelike” leer te propageer wat vreemd is aan ons tradisie – en ons nie help 
om die radikale onverdienstelike genade-boodskap van die doop helder te sien nie. 
2.1.4  Soeke na warmte en aanvaarding  
Daar word dikwels gesê dat die groei van die Charismatiese- en Pinkster-kerke op die rekening van die NG 
Kerk is, omdat ons nie vir lidmate ‘n veilige, warm tuiste bied nie. Die perspektief bestaan, reg of verkeerd, 
dat die Gereformeerde kerke veroordelende, eksklusiewe gemeenskappe is, waarin daar ‘n gebrek aan 
lewe, vernuwing, opwinding en vreugde is. Daarom soek mense dit elders en vind dit in hierdie ander 
groepe, waar entoesiastiese eredienste beleef word, hulle welkom en geag voel, in nood bygestaan word, 
persoonlike aandag ontvang en voor gebid word - waar hulle dus die teenwoordigheid van die Here op 
hierdie manier ervaar.   
 
Mense gaan nie noodwendig omrede die doop (of ander teologiese verskille)  oor na ander kerke toe nie.  
Trouens, mense gaan selde oor na ander kerke as gevolg van leerstellige sake. Hulle neem hierdie besluit 
heel dikwels omdat hulle oor ‘n bepaalde saak in die NG Kerk ongelukkig is. Hulle gaan dus ook weg omdat 
dit vir hulle op ‘n ander plek aangenamer is. Die reeds genoemde maklike denkskema van sonde-
teenspoed-bekering-gehoorsaamheid-seën is ‘n baie aantreklike boodskap vir mense wat swaar kry weens 
werkloosheid, verarming, ontmagtiging, kinder- en huweliksprobleme en konflik.  
 
Aan die ander kant van die munt is die eis van naasteliefde in ‘n rasse-gepolariseerde gemeenskap (‘n 
sterk tema in die NG Kerk wat amptelik worstel met kerk-hereniging en die Belydenis van Belhar) nie gewild 
nie. Daar is ‘n weerstand teen die werklike moeilike, veeleisende uitdagings van naasteliefde. Daarom 
bevredig hierdie (ander) kerke en selfs teologiese sieninge binne die NG Kerk dikwels ‘n sterk behoefte aan 
werklikheids-ontvlugting. Dis dus ook te verstane dat selfs iets soos die leer van die wegraping vir baie 
mense uiters aantreklik klink:  Dit “verkoop” maklik.  Dit stel die vooruitsig dat gelowiges die onafwendbare 
toekomstige ellende sal vryspring.  
 
Die NG Kerk moet hieruit ernstige lesse leer en maniere vind om mense die teenwoordigheid van God te 
laat beleef, sonder om op te gaan in ‘n ander soort spiritualiteit en gepaardgaande ander teologie, wat net 
nog meer verwarring en onsekerheid op die lang duur veroorsaak. 
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2.1.5  Gebrekkige kennis van ons Gereformeerde belydenisskrifte  
Daar is waarskynlik min mense wat nie sal erken dat ons lidmate teologies verarm het nie. Die gebrek aan 
basiese Bybelkennis is elke jaar ‘n verontrustende verskynsel wanneer nuwe lidmate belydenis van geloof 
moet aflê – om nie eers te praat van ‘n gebrek aan kennis van die Belydenisskrifte nie.  Die toetsing van 
studente tydens die jaarlikse inname by teologiese fakulteite, getuig dikwels op ‘n ontstellende wyse 
hiervan. Daarby ontbreek dit predikante somtyds aan die vaardigheid om op ‘n verantwoordelike wyse 
vertolking ten opsigte van die Bybel en die belydenisskrifte toe te pas (hermeneutiek). Gemeentelede leef 
dus baie maal in onsekerheid. Hulle beleef die kerkleiding ook as onseker oor baie (meestal etiese) sake, 
maar ook oor selfs, wat as fundamentele teologiese geloofsoortuigings beskou word, Jesus se opstanding, 
maagdelike geboorte en hemelvaart – en oor (veral) die sakrament van die doop.  
 
Daar is ‘n groot behoefte aan lering in die kerk. Dit is dan ironies dat lidmate, wat binne die NG Kerk moeilik 
betrokke raak by Bybelstudies en kursusse, wat lering uit die belydenisskrifte vervelig en te “teologies” en 
intellektueel vind, dikwels die kerk verlaat, en dan baie betrokke raak by lering in Christelike groepe buite 
die kerk.  Hierin lê ‘n groot uitdaging vir ons predikante opgesluit. Hierin lê ‘n groter uitdaging en 
verantwoordelikheid vir ons teologiese fakulteite opgesluit. Hoe prominent is die vertolking van die 
belydenisskrifte in teologiese opleiding? 
 
Hierdie uitdagings dwing ons om weer betrokke te raak by teologiese gesprekke, om te vra na die herkoms 
van ons teologiese standpunte. En daardeur opnuut die gereformeerde tradisie te herwaardeer. Die krisis 
rondom die doop is dus nie net negatief nie, maar juis ‘n geleentheid wat ons opgewonde behoort te maak - 
‘n geleentheid wat ons behoort aan te gryp. 
2.1.6  Die kerk se oppervlakkige hantering van die doop 
Hierdie punt sluit eintlik nou aan by al die vorige punte. Die integriteits- en geloofwaardigheidskrisis waarin 
die NG Kerk homself tot ‘n groot mate bevind, dra daartoe by dat talle lidmate voel dat dit wat hulle van die 
kerk ontvang het (soos die doop toe hulle kinders was – en nog nie self kon kies nie) aan 
geloofwaardigheid en integriteit ontbreek. Mense wat so in ‘n krisis rondom die geldigheid van hulle doop 
verkeer, is hoofsaaklik diegene wat met groot erns hulle geloof in God wil uitleef en aan Hom gehoorsaam 
wil wees. Mens sou werklik ‘n fout maak om te beweer dat sulke lidmate om kwaadwillige redes iets soos 
hulle doop se geldigheid bevraagteken. Die vroeëre tughantering van die kerk rondom mense wat hulle laat 
herdoop het, waarin dit van sodanige lidmate verwag was om hulle skuld aan dwaling en 
ongehoorsaamheid eers te bely, voordat hulle weer volwaardig as lidmate in die kerk opgeneem kan word, 
het groot skade berokken aan toegewyde kinders van die Here. Meestal het hulle werklik gemeen dat hulle 
maar net aan God gehoorsaam wil wees – veral as dit gepaard gegaan het met die belewing van een of 
ander krisis in hulle lewens, of as hulle tot ‘n nuwe toewyding en geestelike verdieping in hulle lewens 
geraak het. 
 
Dit is vir hulle onmoontlik om die “sonde” in so ‘n beskouing en handeling te bely, as hulle opreg glo dat 
hulle reg doen – en as hulle met die nuwe erns van hulle geloofslewe wat die herdoop voorafgegaan het, 
sonder skroom ‘n positiewe getuienis wil lewer van dit wat God in hulle lewens gedoen het.    
 
Dit word dan onafwendbaar deel van die vraagstelling of die kerk in baie gevalle nie heeltemal te 
oppervlakkig met die doop (en sakramente as sodanig) in en buite die erediens omgegaan het nie.  In baie 
gemeentes kry mens nog die idee dat die doop eintlik ‘n ietwat lastige noodwendigheid is wat so gou as 
moontlik met so min as moontlik ongerief vir die gemeentelede (veral wat tydsverloop van die erediens 
aanbetref) afgehandel moet word.  Die persepsie wat dit by lidmate skep is dat die doop vir die NG Kerk nie 
regtig belangrik is nie.  As dit nog gepaard gaan met onbeholpe (of totale afwesigheid van) lering van die 
liturg oor die ingrypende teologiese en geestelike betekenis daarvan – om die onuitspreeklik genade van 
God aan mense visueel te kommunikeer – dan moet dit ons nie verbaas dat entoesiastiese gelowiges 
vraagtekens skryf oor die integriteit van hulle eie kinderdoop nie. Kry sulke lidmate dan ook te doen met die 
simplistiese aanhaal van sekere tekste om hulle te oortuig dat hulle eintlik aan God ongehoorsaam is indien 
hulle nie die ware (geloofs- of bekerings-) doop ontvang nie, dan is dit vanselfsprekend dat die kerk se 
verstaan van die doop hulle baie moeilik sal oortuig.    
 
2.2  WAT LEER ONS KERK OOR DIE DOOP? KORTLIKS DIE VOLGENDE: 
2.2.1  Die kerk is ten gunste van beide die groot- en kleindoop  
Dit is ‘n valse voorstelling om te sê dat die NG Kerk teen die grootdoop is.  Baie mense word in die NG 
Kerk as jongmense en volwassenes gedoop. Dit kom feitlik elke jaar voor met belydenis-aflegging.  In 
sendingsituasies (soos die Nuwe Testamentiese tyd inderdaad ook was) word mense vandag in ons kerk 
groot gedoop nadat hulle die evangelie gehoor en die verlossingswerk van die Here aanvaar het.  Wat 
egter ten sterkste afgewys word, is enige vorm van herdoop (later meer hieroor). In die breër Christelike 
kerk is hieroor ‘n intensiewe ekumeniese gesprek sedert die jare ’60 aan die gang – spesifiek binne die 
Wêreldraad van Kerke (WRK).  Dit is tog belangrik dat ons nie in ons klein hoekie alleen oor hierdie saak 



 34

van die doop sal dink nie, maar ernstig sal kennis neem van wat die groter Christelike gemeenskap 
amptelik oor die saak sê.   
 
‘n Uiteenlopende groep Christelike kerke (waaronder ook Pentekostalistiese Kerke) het reeds in 1983 hulle 
in die sogenaamde BEM-dokument (Baptism, Eucharist and Ministry) van Faith and Order afdeling van die 
WRK verbind tot die weerhouding van die her-doop van mense, omdat enige sodanige handeling die 
integriteit van die sakrament self as ‘n teken van God se genadige verbintenis aan iemand in sy wese 
aantas. Dat plaaslike Baptiste en ander Pentekostalistiese kerke hulle nie hieraan verbonde voel nie, is te 
verstane uit hoofde van hulle independentistiese beskouing oor kerkverband in die algemeen in die 
Christelike kerk, asook in die ekumeniese beweging in die wêreld. Tog word hiermee ‘n belangrike 
teologiese vertrekpunt gestel wat instemmend is met die klassieke Christelike geloof en ons kan dit nie 
maar net ignoreer wanneer ons ons wil vergewis van ‘n standpunt oor die saak in die kerk nie. 
2.2.2  Die verstaan van die doop in die Gereformeerde kerke hang ten nouste saam met die verstaan 
van verlossing  
Ons kerke word vandag juis wat dit betref sterk beïnvloed deur die siening en lering en prediking van die 
Pinkster-kerke. Vir hulle kom geloof voor doop (soos by ons met ongedoopte volwassenes), en hulle sien 
dit as ‘n daad van gehoorsaamheid, van aanvaarding van hul kant af van die genade van God. Trouens, vir 
hulle is die doop nie geldig as dit nie persoonlik deur die dopeling aanvaar word nie. Daarom herdoop hulle 
sonder meer mense wat reeds gedoop is. Vir sommige Pinkstergroepe is die kinderdoop selfs ‘n 
onaanvaarbare dooppraktyk wat nie “Bybels” is nie en pleeg ouers wat hul kinders laat doop, sonde. 
 
Die Gereformeerde kerke glo egter dat die geldigheid van die doop nie van ons aanvaarding daarvan 
afhang nie, maar dat dit berus in God self: die grond van ons geregtigheid is alleen in God te vind. Dit is 
God se teken van sy verbintenis aan ons.  Ons kan dit nooit waardig wees nie. As die geldigheid daarvan 
van ons sou afgehang het, sou ons altyd in onsekerheid geleef het.  
 
Want, wanneer weet ‘n mens nou genoeg; wanneer glo jy genoeg?  Mettertyd besef ‘n gelowige dat jy 
gegroei het in kennis en jou geloof beter as voorheen verstaan.  Beteken dit dat jy dan weer gedoop moet 
word omdat jy nou in die lig van jou “beter verstaan” die behoefte het om jou van jou kant af opnuut te 
verbind? Nee. Daarom praat ons van die onverdiende genade van God wat ons red.   
 
Mense verstaan die woord “genade” vandag ook moeilik. Ons leer van kleins af dat ‘n mens niks verniet kry 
nie – jy moet hard werk vir jou besittings en voorregte. Ons verstaan dus moeilik dat ons iets uit genade 
kan ontvang. Die doop is eintlik ‘n uitstekende illustrasie van genade – wanneer God homself byvoorbeeld 
aan ‘n kindjie (wat nog nie kan kies of weet hoe om te glo nie – en dit daarom op geen manier kan verdien 
nie) verbind. Wanneer God sy beloftes aan ‘n kindjie toesê, verstaan ons dat dit onverdiende genade is. 
 
Soos reeds in Deel I gestel is, word daar al te gemaklik gewerk met ‘n denk-konstruksie (veral uit die Ou 
Testament) wat leer dat die sleg wat jou oorkom die gevolg is van jou sonde. As jy jou egter bekeer, om 
vergifnis vra, van jou verkeerde weë afskeid neem en reg leef, sal God jou vergewe en jou seën met 
voorspoed (natuurlik die hemel eendag, maar ook ‘n geseënde lewe hier op aarde). 
 
Binne ons geloofstradisie glo ons egter dat ons nie goeie werke doen om gered te word nie, maar ons doen 
goeie werke uit dankbaarheid, omdat ons alreeds gered is. God en sy genade, is eerste daar. Slegte dinge 
wat jou oorkom, soos rampe, siektes of lyding, is nie die direkte gevolge van sonde nie. Droogte vind nie 
plaas as gevolg van mense se sonde nie – hoewel iets soos hongersnood natuurlik indirek die gevolg van 
byvoorbeeld die onverantwoordelike omgaan met die natuur kan wees. En misdaad en geweld (sonde) lei 
natuurlik tot dood en lyding en selfs verarming. Maar, daar is nie ‘n simplistiese direkte verband tussen 
sonde en rampe nie.  
 
Trouens, omgekeerd glo ons ook dat as ‘n mens as ‘n opregte kind van die Here binne sy wil probeer leef, 
en die regte dinge doen deur mense lief te hê en te vergewe, dit nie noodwendig ‘n geseënde, 
voorspoedige lewe sal verseker nie. Die teendeel is dikwels waar, wanneer uitermate toegewyde mense 
die een ramp na die ander beleef. Lees maar Hebreërs 11, waarin na twee groepe geloofshelde verwys 
word – diegene wie se geloof vir hulle voorspoed en seën gebring het, maar dan van vers 36 af die 
naamloses wat, ten spyte van hul geloof, nie die beloftes sien waarheid word nie, gely het en dikwels 
vreeslike dode gesterf het. 
 2.2.3  Ons leer om die genade van God te verstaan deur die hele Bybel in berekening te bring  
Gereformeerdes glo nie in ‘n skerpskutter-aanslag op die Bybel nie. Ons haal nie verse uit en bou ‘n dogma 
daarom nie. Ons doen dit ook nie met hele geskrifte nie, en selfs nie eens met die Ou of Nuwe Testament 
op hul eie nie. Ons glo die hele Bybel moet in sy volle verband gelees word om die hele prentjie te kry van 
die genadige God wat ons aanbid en hoe Hy homself deur die geskiedenis telkens as sodanig openbaar 
het.  



 35

Daarom moet ‘n mens gedurig die groter lyne wat deur die Bybel loop, raaksien en die fyner besonderhede 
in die lig daarvan verstaan. Doen ‘n mens dit nie, kan ‘n mens ‘n drogbeeld van die God van die Bybel 
oprig.  
 
God het oral tekens opgerig om die verstaan van Hom as ‘n genadige God te versterk. Een van die eerste 
tekens van genade, was die teken aan Kain. Dit word soms verkeerdelik in ons volksmond as ‘n negatiewe 
teken, die teken van ‘n moordenaar, beskou. Maar as ons mooi lees, sien ons dis ‘n genadeteken (Gen 
4:15) – die teken wat God aan Kain gegee het sodat niemand hom mag doodgemaak het nadat hy sy broer 
vermoor het nie! God het Kain uit genade beskerm.   
 
Die verbondsluiting het heelwat later plaasgevind (Gen 17) en die teken van genade (besnydenis) is aan 
Abraham gegee – aan hom en almal in sy huis, tot die seuntjies van 8 dae en ouer. Diegene wat deel van 
hierdie verbond wou word, moes eers in die God van Abraham glo (Hom aanbid), voordat hy besny is. Dit 
was nie ‘n eksklusiewe teken nie – God se opdrag aan Abraham was eintlik dat hy moes sorg dat al die 
nasies van die aarde deur hom geseën word. Die teken aan baba-seuntjies het God se onverdiende 
genade deur sy verbintenis aan hulle bewys – daarom is dit ‘n genadeverbond genoem. 
 
God het telkens sy volk uit genade gered en weer van vooraf met hulle begin. Tog het hulle dit nie verstaan 
of waardeer nie. Dit is hierdie magteloosheid van die mens om God te behaag wat Hom uiteindelik tot ‘n 
finale stap van genade laat oorgaan het. In Hebreërs (1:1) lees ons dat God, nadat Hy in die verlede (OT) 
baie met die voorvaders deur die profete gepraat het, in hierdie (laaste) dae deur sy Seun, Jesus, kom 
praat het. En na Jesus se kruisiging en opstanding het Hy sy dissipels beveel om dissipels van al die 
nasies te maak en hulle te doop in die naam van die Drie-enige God. Dit is (terloops) nie die doop van 
Johannes nie (sien hieronder) – dit is die doop as inlywing in die liggaam van Christus (soos Paulus dit sou 
beskryf). 
   
En in Handelinge 15 lees ons dan hoedat uiteindelik finaal van die besnydenis in die Christelike kerk 
afskeid geneem is, terwyl Paulus in Gal 3:26-29 verduidelik dat as ons in Christus gedoop is, ons die 
nageslag van Abraham en erfgename van die beloftes van God is. Dit maak nie saak of jy Jood of Griek, 
man of vrou is nie. Hier is weliswaar ‘n nuwe verbond, maar terselfdertyd ‘n bevestiging van die oue. Dis ‘n 
genadige verbintenis van God aan mense wat in die verlossing van Christus glo – maar daarom ook, soos 
van ouds, aan hul huisgesinne as geseëndes deur dieselfde genade. Daarom lees ons (vanselfsprekend) 
van gesinne wat gedoop is (bv 1 Kor 1:16 en Hand 16:33-34), en verstaan ‘n mens met nuwe verrassing 
nog beter Jesus se optrede (Matt 18 en 19) toe Hy die kindertjies, as die geringstes in die samelewing, tot 
die vernaamstes in sy koninkryk verklaar het. Dit is onverdiende genade. 
 
Wie behoefte het aan die (voortdurende) viering van hierdie genadige verbintenis van God, word opgeroep 
om die nagmaal te gebruik as ‘n versterking van hul geloof. Die Pasga was die gereelde viering van die 
verlossing van die volk van God uit slawerny. Die gereelde viering van ons verlossing as Christene moet 
daarom aangemoedig word – veral vir diegene vir wie dit belangrik is om van hul kant af hierdie verbintenis 
te vier noudat hulle beter weet en meer verstaan. Die sakramente word te dikwels in die NG Kerk haastig 
afgehandel en nie gebruik om met verbeelding en oortuiging die gemeente te herinner aan God se 
genadige verbintenis aan hulle nie, asook ons antwoord daarop deur dankbare toewyding. 
2.2.4  Die bekerings-doop/getuienis-doop/herdoop: Kan dit? 
Vanuit verskeie oorde kom daar vandag die aandrang tot die toelating van ‘n tipe herdoop-praktyk in die 
NG Kerk. Dit moet onderskei word van ‘n doopviering waar dit gaan oor ‘n tipe van herdenking van die 
eenmalige doop van ‘n lidmaat.  In onderskeiding hiervan word hierdie “herdoop” by verskillende name 
genoem.  Sommige praat van ‘n bekeringsdoop. Ander van ‘n getuienis-doop. Hoe ‘n mens ookal daarna 
kyk,  is dit net logies onmoontlik dat dit nie op een of ander manier as ‘n her-doop, of tweede doop verstaan 
sal word nie.  In die inleiding hierbo is verduidelik hoekom hierdie behoefte by baie mense in die NG Kerk 
vandag so ‘n wesenlike een is. Kom ons kyk na die verskillende sake wat hier ter sprake is: 
2.2.4.1 Die bekeringsdoop:  Dit is effe onverstaanbaar dat mense vir die doel van onderskeiding hierdie 
her-doop as bekeringsdoop wil tipeer. Die doop as verbondsdoop is nog nooit anders gesien is as ‘n 
bekeringsdoop nie.  Die gereformeerde verstaan van die doop is dat dit juis alles te doen het met bekering, 
dat dit God is wat Homself aan die dopeling verbind en dat daarmee die dopeling opgeroep word tot ‘n lewe 
van bekering.   
 
Aan die ander kant, indien ‘n persoon eers as volwassene die evangelie hoor en aanvaar, volg die doop op 
hierdie persoon se aanvaarding van sondevergifnis deur Jesus Christus – dus as reaksie op sy/haar 
geloofsbelydenis dat Jesus sy/haar Verlosser is.  Wanneer iemand as kind gedoop word, is God se 
verbintenis aan hom/haar daarop gerig dat hierdie kind, wanneer hy/sy tot verstand gekom het (met ander 
woorde tot kennis en insig van die evangelie van Jesus Christus gekom het), hulle dan tot God sal bekeer – 
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juis op grond van sy beloftes en trou dat hulle uit genade gered word.  Dit sou dus nie werk om hierdie 
tweede doop onderskeidend ‘n bekeringsdoop te noem nie.  
2.2.4.2  Die getuienis-doop:  Hierdie naam vir hierdie doopgeleentheid het skynbaar die bedoeling dat 
mense voel hulle te jonk was toe hulle gedoop is en dat hulle daarom daarin nie ‘n keuse gehad nie – selfs 
dat hulle ouers se lewe en begrip van die doop toe nie op ‘n “aanvaarbare geestelike peil” was nie. By baie 
is daar egter nie eers ‘n vraagteken of hulle doop geldig is of nie. Al wat hulle nou voel is dat hulle die 
behoefte het om ‘n getuienis te lewer daarvan dat hulle die doop (beloftes van God) aanvaar.  
Gehoorsaamheid dien ook hier as ‘n baie belangrike motief: Hulle wil aan God gehoorsaam wees deurdat 
hulle die tekste in die Bybel so verstaan dat hulle eers moet glo en dan gedoop word.  Dit moet dus dien as 
‘n teken van die feit dat hulle van hulle kant af ‘n aksie uitvoer op grond van ‘n Bybelse verpligting of 
opdrag.   
 
Nou beweer baie voorstanders van hierdie argument dat so ‘n doophandeling nie die verbondsdoop 
verwerp, of in die plek daarvan kom nie.   Hulle meen dat hulle gelyktydig die verbondsdoop sowel as die 
getuienisdoop kan aanvaar. Maar, dit is tog duidelik dat hulle met laasgenoemde iets meer wil doen/hê as 
die verbondsdoop, sodat hulle gerus sal wees dat hulle die regte ding gedoen het.  
 
Vraag is: Hoe kan so’n standpunt eerlik voorgee dat hierdie doop-aksie nie ‘n negatiewe siening van die 
kinderdoop veronderstel, of dan ten minste tot gevolg gaan hê nie?  Dit is moeilik om te verstaan hoedat 
diegene wat hierdie argument aanvoer, naamlik dat so ‘n herdoop nie die verbondsdoop vervang, of in ‘n 
minderwaardige lig stel nie, met alle eerlikheid hierdie soort standpunt kan handhaaf.  Dit kan geen twyfel 
laat nie, dat indien die NG Kerk hierdie soort doopgebruik aanvaar, dit op die lang duur die einde sal 
beteken van die (kinder-) verbondsdoop. Teologies is hierdie standpunt dus net nie eerlik en logies 
houdbaar nie. 
2.2.5  Herdoop is on-Bybels 
In die argumente teen die doopbeskouing van die NG Kerk, word baie staat gemaak op direkte verwysings 
(tekste) in die Bybel na die geloofsdoop of grootdoop. Dan word gesê dat ‘n mens nie die doop van kinders 
in die Bybel aantref nie.  Die punt is egter dat, indien ‘n mens in die Bybel sou wou gaan soek na tekens 
van ‘n herdoop, sou ook dit verniet wees. Die Nuwe Testament ken nie so iets soos ‘n herdoop nie. 
Trouens, die blote moontlikheid van herdoop is onmoontlik op Bybelse grondslag.  
 
Dikwels word in hierdie verband verwys na Hand 19:1-6 waar ons lees van ‘n klompie “gelowiges” wat 
Paulus in Efese aantref. Hulle het egter nog nooit van die Heilige Gees gehoor nie, en was nog net gedoop 
met die doop van Johannes (die Doper – wat ook vir Jesus gedoop het).  Daarop is hulle gedoop in die 
Naam van die Here Jesus, waarna hulle die hande opgelê is om die Heilige Gees te ontvang. 
 
Ten minste twee vrae dring hulle aan ‘n mens op hieroor:  
1  As die bevel was, doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees soos wat ons 
tot vandag oral doen, is dit interessant dat hulle hier gedoop is net in die Naam van die Here Jesus. Daarna 
is die Heilige Gees aan hulle gegee met die oplê van hande.  Daar was dus aanvanklik, net soos met die 
nagmaal, nie absolute eenvormigheid rondom die bediening van die doop nie, asook die beskouing daaroor 
nie. 
2  Die feit dat hulle weer gedoop is, was ‘n duidelike teken daarvan dat die eerste doop nie as geldig, of as 
toereikend beskou was nie.  Die Johannese doop was dan ook nie dieselfde as die Christelike doop nie – 
ten minste om twee redes: Eerstens was dit ‘n bekeringsdoop, en tweedens kon dit nie ‘n teken van 
verlossing wees nie, aangesien Jesus ten tyde van Johannes se lewe nog nie aan die kruis gesterf het nie. 
 
Hier is dus wel sprake van ‘n “herdoop”, maar dan juis met die veronderstelling dat die eerste doop 
ontoereikend, ongeldig was. Hier is hoegenaamd nie sprake van die oordoen van die Christelike doop nie. 
 
Die gereformeerde doop-beskouing moet verder ook verstaan word in sy historiese konteks waar dit 
geformuleer is teenoor die sakramentsbeskouing van die Rooms-Katolieke kerk. Vir die reformasie was dit 
belangrik om enige moontlike meganiese sakramentsbeskouing af te wys. Dit was hulle interpretasie van 
die Roomse sakramentsbeskouing – dat mens outomaties gered word deur die gebruik van die sakrament, 
wanneer die genade dan ingestort word deur die tekens. Hierteenoor wou die reformatore die doop nuut 
verstaan as ‘n genadedaad van God. Hierdie genadedaad van God word so deur die groeiende en 
voortdurende toe-eiening van hierdie beloftes in die mens werksaam deur die geloof, insluitende bekering, 
konfirmasie, belydenis en dade van dankbare gehoorsaamheid en toewyding. Daarom ook die 
belangrikheid van die openbare aflegging van belydenis deur die dopeling. Maar, nêrens het die 
reformatore, wat oorspronklik katolieke was, hulle eie doop in die Naam van die Drie-Enige God 
bevraagteken in die sin dat hulle hulleself laat herdoop het nie.  Die doop as handeling van God het hulle 
aanvaar, selfs al het hulle die betekenis van die teken as waarborg en seël van God se verbintenis anders 
verstaan as binne die Roomse Kerk. 
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Op ‘n praktiese en pastorale vlak is gemeentes soms met reg besorg oor die suigkrag van die kerke wat 
herdoop – en oor die moontlikheid dat hulle lidmate, dikwels juis toegewyde, ernstige en vrome lidmate, sal 
verwar en van hulle eie gemeente en tradisie, insluitende die wonderlike genade van Gods troue verbond 
teenoor ons, sal vervreem. Dit is so dat van ons lidmate hulle in Charismatiese- en pinksterkerke laat 
herdoop en dan weer terugkom na die NG Kerk. Nou word die vraag gevra:  behoort ons nie daarom 
daaraan te dink om hierdie behoefte aan te spreek met ons eie herdoop-geleenthede nie?  Moet ons nie 
dalk daaraan dink om op hierdie wyse lidmate te behou deur aan hierdie behoefte toe te gee nie?  Dit gaan 
mos nie vir hulle oor die verwerping van hulle kinderdoop nie? word dan dikwels gesê. 
 
Soos reeds gesê, is dit egter ‘n onhoudbare argument. Lidmate wat hulle laat herdoop het, meen verniet 
dat die kerke wat hulle tot grootdoop oortuig het, dit sal aanvaar as hulle nog die betekenis van hulle 
kleindoop handhaaf. Dit impliseer tog juis dat die kerke wat mense herdoop daarmee sê dat die kleindoop 
nie reg is nie.  Mens kan dit nie anders sien nie, as ‘n verwerping van die kinderdoop as geldige doop.  En 
enige poging van die NG Kerk om ‘n tweede doop (al noem mens dit ook wat) toe te laat, sal hierdie 
standpunt eenvoudig bevestig.  
 
Maar, meer as dit: So ‘n gebruik sal die identiteitskrisis in die NG Kerk net nog ‘n stap verder voer, met die 
gevolg dat mense dan nog meer onseker sal raak oor die kerk en die kerk juis daardeur nog meer lidmate 
verloor.  Die instelling van ‘n ander simboliese doopgeleentheid sal homself op die NG Kerk as sodanig 
wreek.  
2.2.6  Is her-doop ‘n sonde? 
Dit is baie belangrik om daarop te let dat wat ookal hierbo geskryf staan nie beteken dat ons iemand wat 
hom/haar laat herdoop het beskou as iemand wat daarmee ‘n sonde gepleeg het nie.  In deel 3, wat die 
besluite van die Algemene Sinode reflekteer, word die herdoop (sien punt 19.2) dan ook duidelik beskryf as 
‘n “dwaling binne die Christenskap.” 
 
Anders as vroeër in die kerk se geskiedenis, is die huidige standpunt van die kerk nie meer dat herdoopte 
lidmate hulle dwaling moet bely alvorens hulle weer as on-getugte lidmate aanvaar word nie.  Die klem val 
nou op die pastorale hantering, waarin gepoog word om die lidmaat tot hernude aanvaarding van die 
genadige verlossing van God te oortuig.   
 
Soos vanuit die besluite in deel 3 duidelik blyk, word daar nie op dieselfde manier gehandel met predikante 
van die kerk nie, van wie ‘n mens sal verwag dat hulle die sakramentsbeskouing van die kerk onderskryf. 
Dit gaan hier daarom dat dit ‘n fundamentele leerstuk van die kerk is, nl die verstaan van die genade en 
verlossing van God as ‘n daad van God self wat op sy inisiatief geskied en van wie die geldigheid daarvan 
afhang. 
2.2.7  Doopvierings in die kerk as oplossing 
In die NG Kerk word, oor die algemeen, te min gemaak van doopgeleenthede.  En by aflegging van 
belydenis kry die doop heel dikwels nie die prominente plek wat dit verdien nie.  In ‘n baie definitiewe sin is 
die belydenisaflegging die openbare erkenning van die doop van die lidmate, as sigbare uitdrukking van die 
aanvaarding van God se genade en liefde. 
 
In 2004 het die Algemene Sinode oor die viering van die doop as volg besluit:  
1. DOOPVIERING  
1.1  Die Algemene Sinode besluit om sinodes en kerkrade weer eens dringend aan te moedig om groot 
erns te maak met die verantwoordelike vertolking van die doop en nagmaal soos ons dit verstaan binne die 
Gereformeerde verstaan van die evangelie van die genade. 
1.2  Die Sinode moedig kerkrade aan om gesamentlike doopvierings in die erediens verder te ontwikkel en 
uit te bou. 
1.3  Die Sinode versoek gemeentes om nie met hierdie viering die suggestie van ’n herdoop te laat posvat 
nie.  
1.4  Die Sinode moedig kerkrade ook aan om die moontlikheid van individuele doopvierings in die erediens 
en in kleiner groepe in die gemeente te ontwikkel. 
Die Aktuarius wys daarop dat Doopviering as viering van die doop verstaan moet word en nie as 
doopbediening nie. 
 
Dit is verblydend om te sien hoedat daar in al meer gemeentes van die NG Kerk werklik moeite gemaak 
word om die wonderlike boodskap van die doop aan lidmate meer verbeeldingryk aan te bied.  Dit (kan) 
gebeur by ten minste drie geleenthede.   
2.2.7.1  Doop self:  Met die doopbediening self behoort die hele diens met al die liturgiese momente 
beplan te word rondom die betekenis van die doop. Daar is werklik verbeeldingryke voorbeelde hiervan op 
te merk in die kerk. Dit is altyd benouend en ontstellend as mens hoor dat met die beplanning van die 
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erediens die doop gou-gou afgehandel sal word, sodat met die eintlike diens voortgegaan kan word. Ook 
het die verbeeldinglose lees van ‘n lang doopformulier in die verlede ook groter kwaad as goed gedoen om 
die betekenis en sin van die doopbediening tuis te bring. 
2.2.7.2  Belydenisaflegging: Daar is gemeentes waar die water as teken weer ‘n rol speel by 
belydenisaflegging, soos die steek van ‘n hand in die doopvont as herinnering aan die lidmaat se eie doop 
van jare gelede, of die aansteek van ‘n kers, of die prominente rol van ouers in die seremonie as die interim 
draers van die boodskap van genade teenoor hulle kinders. Dit is belangrik om  hierdie geleentheid te sien 
as ‘n konfirmasie (confirmation) van die doop, soos wat dit nog altyd binne die klassieke teologie verstaan 
is. 
2.2.7.3  Toewydingsgeleenthede (die nagmaal en ander simboliese geleenthede):  Daar is ‘n 
groeiende behoefte aan lidmate om na jare weer deel te hê aan ‘n openbare toewydingsgeleentheid.  
Afgesien van die nagmaal, wat tog die mees waarskynlike sigbare deelnemende liturgiese handeling is, wat 
as toewydingsgeleentheid as sodanig ingerig kan word, kan daar ook ander liturgiese elemente geskep 
word om hierdie behoefte aan te spreek. 
2.2.8  Ten slotte: Die eenvoud van die evangelie beteken nie die eenvoud van die Bybel nie. 
Daar word beweer dat geen mens wat die Bybel “rou” lees, soos ‘n prominente kerkleier dit graag stel 
(maw, vir die eerste maal sonder kennis van die Christelike leer), die kinderdoop in die Bybel sal raaklees 
nie. Daarteenoor, word gesê, is daar egter baie tekste wat die grootdoop beskryf. Dan word daarby gevoeg 
dat die kerk sy leer van die kinderdoop uit die tradisie kry en nie uit die Bybel nie. 
 
Dit is vanselfsprekend dat daar in die Bybel verwysings na die doop van volwassenes is. Dit was tog die 
begin van die Christelike kerk, die eerste geslag Christene. Dit is vandag nog vanselfsprekend so dat, oral 
waar kerke geplant word, volwassenes gedoop word nadat hulle tot geloof kom. Daar was ook aanvanklik 
geen dispuut oor die doop van kinders nie. Daarom is daaroor nie geskryf nie, buiten met ‘n gemaklike 
terloopsheid (sien verwysings hierbo).   
 
Paulus en die ander skrywers het wel aan gemeentes geskryf oor die dinge waaroor daar probleme of 
meningsverskille was (soos aan die Korintiërs oor die verdeeldheid as gevolg van die leierskap en 
geestesgawes; aan die Galasiërs oor hul terugkeer tot wettiese godsdiens, ens). Maar nêrens is geskryf 
oor die hoe van die doop of die nagmaal nie. Van die nagmaal gepraat: Daar word uitermate min oor die 
nagmaal geskryf. Maar, indien dit gevier moes word op grond van die laaste Pasga, is dit tog interessant 
dat Lukas se weergawe niemand nog laat wonder het hoekom ons nie twee maal wyn drink nie (Luk 22:17-
20).  
 
En as ‘n mens “rou” die Bybel lees, sou jy ook nêrens die Sondag aantref nie. Die Sabbatdag, ja, dikwels. 
Maar nêrens word verduidelik hoe dit gekom het dat die Sondag, en nie meer die Sabbatdag nie, die Dag 
van die Here geword het nie. Die opstandingsdag is eers in 313 nC deur Keiser Konstantyn die Grote tot 
openbare rusdag verklaar. Dit staan nie in die Bybel nie en tog hou ons die Sondag vandag as die Dag van 
die Here sonder enige gevaar van teenspraak. 
 
Dit is dus duidelik dat dit juis eie is aan die gereformeerde tradisie om met die vertolking van bepaalde 
sake, nie alleen rekening te hou met verantwoordelike vertolking van die Skrif, waarin met die hele Bybel as 
die Woord van God gewerk word nie, maar ook met die lig wat die tradisie en belydenisskrifte daarop werp 
– met ander woorde, ook met wat na die tyd van die Bybel met die Christelike kerk gebeur het. Daarom is 
ons ‘n belydeniskerk. Die betekenis van die Hervorming is immers aan die een kant die bevryding van die 
Bybel uit die dwanggreep van die Pouslike tradisie, maar aan die ander kant die ernstig opneem van 
tradisie wat die Bybelse boodskap van verlossing uit genade alleen (sola scriptura; sola gratia) sentraal 
stel.  Dít is wat ons gereformeerd maak.  
 
Natuurlik is die evangelie so eenvoudig dat ‘n kind (!) dit kan verstaan. Maar die Bybel is nie vir kinders 
geskryf nie, daarom is dit ook belangrik dat kundige mense, wat deeglik daarvoor opgelei is, vir lidmate 
toerus en lei in hul lees en verstaan van die Bybel. 
 
As die krisis rondom die doop ons kan uitbring by konstruktiewe teologiese gesprek, ‘n herwaardering van 
die betekenis van die doop en ‘n herwinning van ons gereformeerde siening van die Evangelie van genade 
- dan is dit iets waaroor ons diep dankbaar en opgewonde behoort te wees!  
 
2.3  DIE ALGMENE SINODE VAN 1998 OOR DIE HANTERING VAN DIE HERDOOP 
Die standpunt van die NG Kerk oor die doop – en na aanleiding daarvan die riglyne waarvolgens die saak 
van herdoop prakties hanteer behoort te word – lui soos volg: 
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Doop - oordoop/herdoop 
1  Die Algemene Sinode herbevestig die Gereformeerde geloofsoortuiging oor die Genadeverbond en oor 
die doop wat in die vorm van die grootdoop (as sendingdoop) mense buite die kerk wat tot geloof kom, in 
die genadeverbond inlyf, en in die vorm van die kinderdoop kinders van gelowige ouers in dieselfde 
verbond inlyf. 
2  Die Algemene Sinode is oortuig dat die herdoop van lidmate die eenmalige betekenis van die doop 
geweld aandoen. In beginsel moet dit egter as 'n dwaling binne die Christenskap gesien word en daarom 
pastoraal gehanteer word. 
3  Hierdie eiendomlike pastoraat sluit 'n algemene en 'n persoonlike faset in: 
3.1 as algemene pastoraat moet die betekenis van die Genadeverbond en die doop in albei sy vorme as 
teken en seël van die verbond op alle beskikbare maniere in die kerk in die al-gemeen, en ook in besonder 
in elke gemeente, behandel en verduidelik word sodat die pro-bleme wat die herdoop skep, deeglik onder 
die aandag kan kom. 
3.2 In die persoonlike pastoraat behoort individuele aandag gegee te word aan alle lidmate wat hulle laat 
oordoop het en, as voorsorgmaatreël, ook aan lidmate wat besondere vrae in die verband het. 
4 Oorgedoopte lidmate moet in beginsel behandel word soos alle ander lidmate wat probleme het met een 
of ander aspek van die leer of praktyk van die kerk. Enersyds moet hulle met hartlikheid behandel word as 
mense wat deel is van die gemeente, en moet daar baie noukeurig ingegaan word op elkeen se spesifieke 
probleme en omstandighede. Daar moet ten alle koste vermy word om met stereotipes te werk en 
voorafuitgewerkte antwoorde te bied wat nie regtig die probleme van die spesifieke lidmaat hanteer nie. 
Andersyds moet hierdie lidmate egter onder die besef gebring word dat die kerk nie hulle optrede goedkeur 
nie en sy/haar bes sal doen om hulle tot beter insigte te bring. 
5 In die persoonlike pastoraat aan oorgedooptes moet in gedagte gehou word dat hulle meestal hul 
oordoop as ‘n positiewe ervaring beleef het, en dit gewoonlik direk met die wil van God (veral met die 
leiding van die Gees) in verband bring.  In sulke gevalle sal dit waarskynlik nie pas om te probeer om hulle 
binne ‘n kwessie van weke of maande tot beter insigte te probeer bring nie.  Dit sou eerder gepas wees om 
oor ‘n tydperk heen hul vertroue te probeer behou of terug te wen sodat hulle geleidelik gelei kan word tot 
‘n beter insig in die verbond en die doop – wat heel waarskynlik ook beteken ‘n beter insig in die evangelie 
as sodanig.  Intussen moet kerkrade nie vergeet dat baie ander gemeentelede waarskynlik net so ‘n 
behoefte het aan ‘n beter insig in die evangelie as geheel. 
6 Indien dit tydens enige fase van die persoonlike pastoraat duidelik word dat die oorgedoopte, en trouens 
enige ander lidmaat, oortuigings het wat die wese van die evangelie aantas, behoort verder met die kerklike 
tug teen so iemand opgetree te word, wat uiteindelik ook op die uiterste stap van afsnyding kan uitloop. 
7 Die Algemene Sinode besluit dat daar teenoor ampsdraers wat in hierdie opsig dwaal, strenger opgetree 
moet word as teenoor gemeentelede en dat hulle voorlopig in die amp gestuit word totdat die saak 
ondersoek en opgelos is. 
8  Die Algemene Sinode besluit dat 10.5.6 sodanig verstaan word dat persone wat hulle laat oordoop soos 
trouens enige ander lidmaat wel aan verdere kerklike tug onderworpe is, alhoewel nie sondermeer omdat 
hulle hulle laat oordoop het nie (Handelinge, Algemene Sinode, 1998: 417 en 469-470). 
 
3.  AMPTELIKE BESLUITE OOR DOOPVIERING 
 
3.1  HUIDIGE BESLUITE 
Dit is duidelik dat die aanbevelings oor die viering van die doop tydens die sinode van 2004 ten doel gehad 
het om die karakter van die doop te ondersteun wat in hierdie verslag beredeneer word.  Toe het die sinode 
soos volg besluit: 
3.1.1  Die Algemene Sinode besluit om sinodes en kerkrade weer eens dringend aan te moedig om groot 
erns te maak met die verantwoordelike vertolking van die doop en nagmaal soos ons dit verstaan binne die 
Gereformeerde verstaan van die evangelie van die genade. 
3.1.2  Die Sinode moedig kerkrade aan om gesamentlike doopvierings in die erediens verder te ontwikkel 
en uit te bou. 
3.1.3  Die Sinode versoek gemeentes om nie met hierdie viering die suggestie van ’n herdoop te laat 
posvat nie.  
3.1.4  Die Sinode moedig kerkrade ook aan om die moontlikheid van individuele doopvierings in die ere-
diens en in kleiner groepe in die gemeente te ontwikkel. 
 
3.2  AANBEVELING : VERSLAG OOR BETEKENIS EN GEBRUIK VAN DIE DOOP 
Die Algemene Sinode aanvaar hierdie verslag as uitdrukking van die NG Kerk se verstaan van die 
Christelike doop en versoek leraars en kerkrade om toe te sien dat die doop so gevier word. 
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A.1.2  VERSLAG VAN ALGEMENE DIENSGROEP VIR GEMEENTE -
ONTWIKKELING : ROEPING EN IDENTITEIT 

 
 

ALLE AANBEVELINGS MOET ASSEBLIEF SAAM MET DIE TOEPASLIKE WERKS-
DOKUMENT/BYLAE, SOOS AANGEDUI, GELEES WORD.  DIT DIEN AS BELANGRIKE 

AGTERGROND VIR DIE AANBEVELINGS. HIERDIE VERSLAG BIED SLEGS OPSOMMENDE 
OPMERKINGS. 

 
1. `N AFGEBAKENDE EN PRAKTIESE GEMEENTELIKE EKKLESIOLOGIE  
(Vgl ADGO Bylaag 1) 
 
1.1  AGTERGROND EN OPDRAG 
Tydens die 2004 AS is die volgende opdrag aan ADGB (nou ADGO) gegee:  AS 2004 p370: “Die AS gee ’n 
verdere opdrag aan die ADGB om aan die hand van die studiestuk   (AS 2002, p 115-120) te werk aan die 
formulering van ’n meer afgebakende en praktiese gemeentelike ekklesiologie. Hierdie nuwe studiestuk sou 
kon dien as die basis vir ’n moontlike hersiening van hoe daar in ons huidige kerkorde oor gemeentes en 
bedieningsverwante sake gepraat behoort te word. 
1.2  WERKSWYSE 
Die volgende werkswyse is gevolg: 
1.2.1 Die bestaande studiestuk soos opgestel deur Prof Malan Nel en Dr Coenie Burger is bestudeer en 
geëvalueer. Dit is belangrik om te verstaan dat die bestaande studiestuk steeds as vertrekpunt geneem 
word. Die wiel behoort nie nuut ontwerp te word nie. Beide ons tradisie, asook werk wat die afgelope jare 
reeds gedoen is, skep ’n stewige basis wat nou na gelang van die eise van die dag verder gekonkretiseer 
kan word. 
1.2.2 Gesprekke is met ATLAS gevoer om die opdrag wat aan hulle gegee is – ’n studiestuk rakende 
gereformeerde identiteit – te probeer belyn met bostaande opdrag. 
1.2.3  In diepte gesprekke is binne ADGO gevoer om die wesenlike uitdagings en tendense binne die kerk 
te probeer vasstel. 
1.2.4  Gesprekke is met ’n kerngroep van verteenwoordigers van verskeie diensgroepe binne die NG Kerk 
gehou ten einde so ’n holisties as moontlike raamwerk daar te stel. Die groep het uit die volgende persone 
bestaan: Braam Hanekom (ADGO - sameroeper), Piet Meiring (ADD), Nelus Niemandt (ATR), Nelis van 
Rensburg (ATLAS), Coenie Burger (Moderamen), Malan Nel (VTO), Frederick Marais ( GDN), Anriëtte de 
Ridder en Natie Stander  (28 November 2006). 
1.2.5 Kennis is ook geneem van werk wat in dié verband in die Oos-Kaap onder leiding van Chris van Wyk 
gedoen is. 
1.2.6 Met dit as agtergrond het die dagbestuur van ADGO verantwoordelikheid geneem vir die finale 
samevoeging en redigering van insette. 
 
1.3 AANBEVELINGS: EKKLESIOLOGIE 
1.3.1 Die Algemene Sinode keur bostaande dokument as `n gespreksdokument goed. 
1.3.2 Die Algemene Sinode versoek sinodes, ringe en kerkrade om die dokument op gepaste wyse 
te hanteer. 
1.3.3 Die Algemene Sinode versoek al die relevante diensgroepe om die saak so holisties as 
moontlik te hanteer en rig daarom ook `n spesifieke versoek aan die koördineringsforum van 
diensgroepe om hieraan aandag te gee. 
1.3.4 Die Algemene Sinode versoek ATR om in samewerking met ADGO te kyk na moontlike KO 
implikasies en die sinode met toepaslike aanbevelings te bedien.  
1.3.5 Die Algemene Sinode versoek ADGO om in samewerking met BM gepaste moontlikhede te 
ondersoek om die saak onder bespreking op die tafel van gemeentes te bring. Dit sluit onder andere 
DVD’s, publikasies en konferensies in.  
 
2. ARMINIANISME: KONSEKWENSIES VIR DIE BEDIENING  
(Vgl ADGO Bylaag 2)      
    
2.1 Die Algemene Sinode verwys die verslag (AS 2002; Agenda p 187-190; § A.12.D1) oor die 
Arminianisme na die ADGO (en ADDG) om, met verslag aan die Algemene Sinode, te besin oor die 
implikasies van die verslag vir die bediening van die gemeente in die samelewing.” 
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2.2  AANBEVELING: ARMENIANISME- KONSEKWENSIES VIR DIE BEDIENING 
2.2.1  Die Algemene Sinode neem kennis van die werksdokument en beskou die opdrag as 
voorlopig afgehandel. 
2.2.2  Die AS versoek die ADGO om in die ontwikkeling van gemeentes deurlopend, wat betref die 
saak onder bespreking, as gereformeerde gewete op te tree. 

 
3. EREDIENS 
 
3.1 KERKMUSIEK (FLAM )     
(Vgl ADGO Bylaag 3A)                               
3.1.1 Flam is voortdurend besig om nuwe liedere te versamel en vergader drie keer per jaar om nuwe 
liedere teologies, musikaal en taalkundig te keur en gereed te kry vir Flam se webwerf.  Daar is reeds ’n 
somtotaal van 187 liedere gekeur en soos wat die kopiereg uitgeklaar word, en die notering van die 
bladmusiek gedoen word, verskyn dit op Flam se webbladsy op www.jeugfokus.co.za.   
3.1.1.1 AANBEVELING:MUSIEK   
Die Algemene Sinode ondersteun die werkwyse van Flam en moedig gemeentes aan om gebruik te 
maak van hierdie teologies en musikaal-gekeurde eietydse liedere. 
3.1.2 ’n  Aantal liedere (met tekste uit verskillende inheemse tale) vir interkulturele byeenkomste sal  ook 
mettertyd op Flam se webblad beskikbaar wees. Die bekende ekumeniese liedere waardeur verskillende 
strofes in verskillende inheemse tale gesing kan word, kan baie sinvol by interkulturele en multikulturele 
dienste gebruik word.  ’n Proses is ook aan die gang tussen NG Kerk-familie om liedere met dieselfde 
melodieë in die verskilllende tale beskikbaar te stel.  Dit sal egter nog ’n tyd neem voordat dit beskikbaar is. 
3.1.2.1   AANBEVELING:LIEDERE IN ANDER TALE 
Die Algemene Sinode neem met dank kennis dat tekste van liedere in ander tale, waarvan die 
melodieë in die Liedboek opgeneem is, op die kerk se webblad beskikbaar is. 
3.1.3 FLAM het geoordeel dat die mees sinvolle en koste-effektiewe manier waar kontemporêre musici oor 
die land heen opgelei kan word, sou wees deur middel van ’n professionele opleidings-DVD.  Intussen het 
FLAM kennis geneem dat die bekende gospelmusikant, Louis Brittz, beoog om gedurende 2007 ’n 
soortgelyke DVD die lig te laat sien.  FLAM het geoordeel dat daar eerder insette aan Louis Brittz gelewer 
kan word en met sy projek saamgewerk kan word, as om dieselfde projek met so ’n groot finansiële uitset 
te dupliseer.  FLAM kan dan eerder hierdie opleidings-DVD van Louis Brittz vir gebruik in gemeentes 
akkrediteer. 
3.1.3.1 AANBEVELING:SAMEWERKING MET VENNOTE 
Die Algemene Sinode gee opdrag aan ADGO dat daar met geskikte vennote saamgewerk moet word 
in die daarstelling van ’n professionele opleidings-DVD vir kontemporêre musici. 
3.1.4 Daar bestaan tans ‘n leemte ten opsigte van die bevordering van meer formele/klassieke  kerkmusiek. 
Daar is ‘n nypende tekort aan orreliste en orrelstudente is baie minder. Die taakspan sal  in samewerking 
met die SA Kerkorrelistevereniging  sake soos die tekort aan opgeleide orreliste, opleidingskursusse vir 
orreliste, moontlike indiensopleiding van orreliste, aanspreek. 
3.1.4.1 AANBEVELING:BEVORDERING VAN KLASSIEKE MUSIEK 
Die Algemene Sinode gee erkenning aan die behoefte met betrekking tot die bevordering van 
formele kerkmusiek en gee opdrag aan ADGO en sy Projekspan vir Musiek om werksaamhede in die 
verband voort te sit. 
3.1.5 Aangesien daar so ’n groot te kort aan opgeleide orreliste dwarsoor die land bestaan en gemeentes 
werklik sukkel om orreliste te vind wat die gemeentesang dinamies kan begelei, wil ADGO Projekspan- 
Musiek gemeentes graag wys op die lofwaardige poging van die SKE, NG Kerk in die OVS wat ’n volledige 
stel Begeleidings-CD’s van die Liedboek in samewerking met Bybel-Media saamgestel het. Die hersiene 
pakket van die Begeleidings-CD’s van die Liedboek, bestaande uit 14 CD’s is beskikbaar teen R350,00 en 
kan bestel word by Bybel-Media: 0860 231 231 of direkte bestelling: bestel@bmedia.co.za of E-aankope: 
www.bmedia.co.za  
3.1.5.1 AANBEVELING: BEGELEIDINGS-CD 
Die Algemene Sinode moedig gemeentes, wat sukkel om geskikte orreliste te vind, aan om alter-
natiwelik van die hulp van die Begeleidings-CD-pakket gebruik te maak. 
3.2 PREDIKING  
3.2.1 Die taakspan gee jaarliks drie Prediking-nuusbriewe uit met kreatiewe wenke vir  predikers, asook 
aktuele sake rondom prediking. Die nuusbriewe is op die webblad van die kerk beskikbaar. 
(www.ngkerk.org.za  - ADGO) 
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3.3 LITURGIE / HANDBOEK VIR DIE EREDIENS  
(Vgl ADGO Bylaag 3B)                  
 
3.3.1 Hierdie  taakspan  het  die Liturgiese Handboek vir die Erediens saamgestel  deur bestaande 
materiaal te evalueer asook nuwe materiaal beskikbaar te stel. Die inhoud dek die volgende areas: 
a. Die Erediens: In hierdie afdeling word die aard en die verloop van die erediens beskryf, die verskillende 
elemente van die erediens word bespreek, en ‘n aantal voorbeelde word bygevoeg. Daar sal ook riglyne 
wees oor hoe om self die elemente te skep.  
b. Ander dienste: In hierdie afdeling word die volgende dienste bespreek aan die hand van hulle herkoms, 
aard, en inkleding – weereens saam met ‘n aantal voorbeelde: huweliksdienste, begrafnisdienste, 
verassingsdienste, sangdienste, meditatiewe dienste, genesingsdienste, versoeningsdienste, 
omgewingsdienste, ekumeniese dienste, getygebede, toewydingsdienste, missionêre dienste, jeugdienste 
en kinderdienste.  
c. Die kerklike jaar: In hierdie afdeling word die verskillende seisoene van die kerkjaar bespreek, en ‘n 
voorbeeld van die betrokke liturgie word bygevoeg. Daar sal ook inligting gegee word oor relevante sake 
soos die gebruike, kleure en simbole van die seisoene in die kerkjaar.  
 
3.3.1.1 AANBEVELINGS: HANDBOEK VIR EREDIENS 
1.  Die AS word versoek om die Handboek vir die Erediens as liturgiese proefbundel goed te keur. 
2.  Die AS versoek verder dat ADGO in die reses die opdrag kry om ‘n deeglike evaluering van die 
bundel te doen met aanbevelings vir goedkeuring by die volgende sinode. 
3.  Dit word gedoen in die lig van die feit dat die liturgiese ontwikkeling as voortgaande proses 
gesien word en genoemde bundel nie as ‘n afgeslote bundel gesien moet word nie. 
 

           4. BEDIENING AAN KERKLOS-LIDMATE EN EVANGELISASIE   
               (Vgl ADGO Bylaag 4) 
 

4.1 AGTERGROND 
Die ADGO het in Mei 2006 ’n klein taakgroep byeengebring om te besin oor die stand en toekoms van 
evangelisasie binne die NGK. Dit is onder meer om die volgende redes gedoen: 
4.1.1   Die ervaring op gemeentelike vlak dat al meer en meer lidmate kerklos word en van die gemeentes 
wegdryf. 
4.1.2  Die ervaring dat die gesprek oor evangelisasie al meer en meer tot ’n stilstand gekom het. Dit geld vir 
gemeentelike-, rings- en sinodale vlak en ook binne die teologiese fakulteite. 
4.1.3  Hiermee saam het evangelisasie as aktiwiteit ook feitlik tot ’n halt gekom. Erkenning word onmiddellik 
gegee aan klein groepies gelowiges, wat wel evangelisasieprogramme in stand gehou het, dikwels op die 
rand van die gemeentelike lewe. 
4.1.4  Die ervaring dat daar dikwels so gestry word oor wat “evangelisasie” nou eintlik is en behoort te 
wees,  dat dit sinvolle bediening in die verband ook gekniehalter het. 
4.1.5  Die ervaring dat die sigbare getalle van gemeentes dramaties daal, maar dat daar oor ’n twintig jaar 
periode feitlik geen nuwe lidmate tot die NG Kerk toegevoeg is, anders as deur geboorte nie. Ons dank aan 
FIM \ Engelstalige gemeentes wat dikwels onder groot negatiewe druk, juis dit moontlik gemaak het. 
4.1.6  Die ervaring dat daar binne die NGK verskillende teologiese strominge ontstaan het wat nie alleen op 
belydenisvlak onsekerheid gebring het nie, maar noodwendig op bedieningsvlak (soos bv. die saak onder 
bespreking) begin impakteer het. 
 
Met dit as agtergrond het die taakgroep vergader om oor die saak vanuit verskillende invalshoeke te  besin. 
Die gesprek in Mei 2006 is opgevolg met ’n gesprek in Oktober 2006, waar die voorsitter van ADD (Prof. 
Piet Meiring) ook waardevolle insette gelewer het – ook oor die pad vorentoe wat noodwendig 
samewerking met ADD moet insluit. 
  
4.2  AANBEVELINGS : BEDIENING AAN KERKLOS LIDMATE EN  EVANGELISASIE 
4.2.1 Die Algemene Sinode keur hierdie studiestuk as gespreksdokument goed en gee opdrag aan 
ADGO en ADD om seker te maak dat navorsing en gesprek in die verband voortgaan.  
4.2.2 Die Algemene Sinode keur goed dat die Seisoen van Luister in 2010 verder gevoer word deur 
`n Seisoen van Evangelisasie uit te roep. Nie alleen moet daar dan met soveel as moontlik vennote 
saamgewerk word om 2010 jaar `n besondere jaar in ons land se geskiedenis en die Koninkryk van 
God te maak nie, maar behoort daar ook byvoorbeeld materiaal ontwikkel te word wat na 2010 goed 
gebruik kan word. 
4.2.3. Die AS keur goed dat die spesifieke naamgewing vir die seisoen later gedoen word.  
4.2.4 Die AS wys vir die doel `n uitgebreide taakgroep aan wat soos volg saamgestel kan word: 
Verteenwoordiging van ADGO 
Verteenwoordiging van ADD 
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Verteenwoordiging van die VGKSA, RCA en NGKA in Afrika 
Verteenwoordiging van FIM 
Verteenwoordiging van relevante mobiliseringsorganisasies soos SAVGG en Kingfisher 
Verteenwoordiging van die teologiese fakulteite en VTO’s 
Ander ekumeniese verteenwoordiging 
4.2.5 NEK word as sameroeper aangewys 
4.2.6 Die AS dra dit aan die dagbesture van ADGO en ADD op om begrotings- en ander logistieke 
detail uit te klaar. 
4.2.7 Die AS versoek die moderamen om aan hierdie verslag aandag te gee. 
 
5. NUWE GEMEENTE ONTWIKKELING 
(Vgl ADGO Bylaag 5) 
5.1  AANBEVELINGS: NUWE GEMEENTE ONTWIKKELING 
5.1.1  Die AS neem kennis van die bylae. 
5.1.2  Die AS versoek kerkrade om ernstig oor die implikasies van NGO binne hul eie konteks te 
besin en nuwe gemeentestigting as doelgerigte metode vir kerkgroei te oorweeg. 
5.1.3 Die AS versoek sinodes om verantwoordelikheid te neem dat relevante uitdagings in hul 
sinodale gebied sinvol aangespreek word. 
5.1.4 Die AS versoek AKTO om toe te sien dat die saak die nodige aandag in die kurrikula van die 
verskillende teologiese fakulteite kry. 
5.1.5 Die AS keur die Reglement vir die Vermeerdering, Kombinering, Eenwording en Samesmelting 
van gemeentes goed. (Bylae 2) 
5.1.6 Die AS versoek die ATR om in oorleg met ADGO aandag te gee aan die moontlikheid dat 
gemeentestigting uit meer as een kerkverband kan geskied.   
 
6. REGLEMENT VIR   DIE VERMEERDERING, KOMBINERING, EENWORDING EN 
SAMESMELTING VAN GEMEENTES 
(Vgl ADGO Bylaag 6) 
 
6.1 AANBEVELING: REGLEMENT VIR   DIE VERMEERDERING, KOMBINERING, EENWORDING EN 
SAMESMELTING VAN GEMEENTES 
6.1.1 Verwys na A.6.4  Hersiening van reglemente. 
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GEMEENTE-ONTWIKKELING BYLAAG 1 

 
`N AFGEBAKENDE EN PRAKTIESE GEMEENTELIKE EKKLESIOLOGIE 
 
1.  AGTERGROND EN OPDRAG 
Tydens die 2004 AS is die volgende opdrag aan ADGB (nou ADGO) gegee:  AS 2004 p370: “Die AS gee ’n 
verdere opdrag aan die ADGB om aan die hand van die studiestuk   (AS 2002, p 115-120) te werk aan die 
formulering van ’n meer afgebakende en praktiese gemeentelike ekklesiologie. Hierdie nuwe studiestuk sou 
kon dien as die basis vir ’n moontlike hersiening van hoe daar in ons huidige kerkorde oor gemeentes en 
bedieningsverwante sake gepraat behoort te word. 
 
2.  WERKSWYSE 
Die volgende werkswyse is gevolg: 
2.1  Die bestaande studiestuk soos opgestel deur Prof. Malan Nel en Dr Coenie Burger is bestudeer en 
geëvalueer. Dit is belangrik om te verstaan dat die bestaande studiestuk steeds as vertrekpunt geneem 
word. Die wiel behoort nie nuut ontwerp te word nie. Beide ons tradisie, asook werk wat die afgelope jare 
reeds gedoen is, skep ’n stewige basis wat nou na gelang van die eise van die dag verder gekonkretiseer 
kan word. 
2.2  Gesprekke is met ATLAS gevoer om die opdrag wat aan hulle gegee is – ’n studiestuk rakende 
gereformeerde identiteit – te probeer belyn met bostaande opdrag. 
2.3  In diepte gesprekke is binne ADGO gevoer om die wesenlike uitdagings en tendense binne die kerk te 
probeer vasstel. 
2.4  Gesprekke is met ’n kerngroep van verteenwoordigers van verskeie diensgroepe binne die NG Kerk 
gehou ten einde so ’n holisties raamwerk daar te stel. Die groep het uit die volgende persone bestaan: 
Braam Hanekom (ADGO - sameroeper), Piet Meiring (ADD), Nelus Niemandt (ATR), Nelis van Rensburg 
(ATLAS), Coenie Burger (Moderamen), Malan Nel (VTO), Frederick Marais ( GDN), Anriëtte de Ridder, 
Natie Stander  (28 November 2006). 
2.5  Kennis is ook geneem van werk wat in dié verband in die Oos-Kaap onder leiding van Chris van Wyk 
gedoen is. 
2.6  Met dit as agtergrond het die dagbestuur van ADGO verantwoordelikheid geneem vir die finale 
samevoeging en redigering van insette. 
 
3.  WAT IS AAN DIE GEBEUR IN DIE KERK? 
’n Gesonde ekklesiologie wil met realisme en nugterheid die werklikhede van die konteks doodernstig 
neem en terselfdertyd op kritiese wyse die rykdom van die dogmatiese en kerklike tradisie herwin. Presies 
dit wil hierdie gespreksdokument doen. Eerstens word die volgende moontlikhede genoem as 
rigtingwysers, ten einde die huidige konteks (2007) van die NG Kerk te probeer definieer: 
3.1  Al meer en meer stemme gaan op wat die mening uitspreek dat die kerk inderdaad op die vooraand 
van ’n nuwe reformasie staan. In hierdie reformasie gaan dit egter oor veel meer as dit waarvoor die sg 
“Nuwe Reformasie” staan. Inderdaad gaan dit oor die herontdekking van “ou” waardes en insigte en die 
aanbied daarvan op toepaslike wyse binne ’n nuwe konteks. Sommige druk dit selfs sterker uit en praat van 
`n “stil revolusie” wat aan die gang is (Sien Barna, G, Revolution, CUM, Vereeniging, 2006.) Die kerk sal 
sekerlik op verantwoordelike wyse hiervan moet kennis neem. 
3.2  Dit blyk dat die kerk met ’n nuwe geslag gekonfronteer word wat anders dink oor konsepte soos 
“belydenis” en “waarheid”. Dit is ’n generasie wat nie in die eerste plek omgee oor belydenis in ’n suiwer 
dogmatiese sin van die woord nie, maar veel eerder “reg wil doen” as wat hulle “reg wil glo”. Hierdie nuwe 
generasie voel min vir baie dinge waaroor ’n ouer geslag ernstig voel. Van die kritiek wat byvoorbeeld op 
die belydenisskrifte uitgespreek word, is dat mense baie styf daaraan vashou, maar eintlik nie meer weet 
wat daarin staan nie, en dat dit dus eintlik glad nie meer funksioneer nie.  
3.3  In samehang hiermee, vind ons dat daar ’n besliste dekonstruksie van die sisteem en strukture aan die 
gang is. Ons lewe in `n anti-institusionele tyd. Para-kerklike sisteme is meer en meer aan die ontwikkel en 
so ook assosiasies en nuwe kerklike verbande. Dit hou ingrypende gevolge in vir die kerkverband soos ons 
dit leer ken het.  
3.4  Die kerk bevind haarself 13 jaar na 1994!  Die eiesoortige problematiek van ’n jong demokrasie 
impakteer noodwendig op die sosiaal-maatskaplike konteks waarbinne die kerk funksioneer en ook die 
gepaardgaande emosionele uitwerking wat dit op lidmate het. Verhoogde rassisme, bitterheid en rou is nie 
ongewoon nie. Terselfdertyd word die versoeking aan ontvlugting in die materiële al groter. 
3.5  Die voortgaande dinamika en ewige verandering in die profiel van verskillende generasies is duidelik 
sigbaar. Die nuwe geslag “millenials” openbaar definitief ’n terugkeer na ou waardes en onverskrokke 
verbintenis aan die Evangelie. Terselfdertyd word die kloof tussen nie-kerklikes en buite-kerklikes 
(gelowiges-ongelowiges) by die dag groter. Die “Boomers” samel steeds geld in, terwyl die “Busters” op 
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uitreike gaan. Wat al duideliker word, is dat verskillende generasies in feite al moeiliker met mekaar 
kommunikeer, omdat hulle al meer en meer met verskillende begrippe en begripsinhoude werk. 
3.6  Daar is tans ’n ongestruktureerde gesprek oor ekklesiologie aan die gang. Daar is  ’n dinamiese 
ontwikkeling in denke oor ekklesiologie aan die gang. Gesprekke rondom die “Emerging Church” en 
“missionêre gemeente-wees” is maar enkele voorbeelde hiervan.  
3.7  Die NGK is in gesprek met die res van NGK-familie oor onder andere kerkeenheid. Dit is duidelik dat 
die verskillende kerke tans binne verskillende kerklike paradigmas funksioneer. Die gesprek en moontlike 
eenheid sal noodwendige gevolge op almal betrokke hê. 
3.8  Die NGK het vir baie jare weens apartheid hoofsaaklik binne ’n wit konteks funksioneer. Dit het egter 
dramaties verander. Die kerk is nou deel van ’n derde-wêreld konteks en moet in die besonder haarself 
herposisioneer om binne derde-wêreld stede te opereer.  
3.9  Vir meer en meer mense geld die slagspreuk:  “The church is dead... Christianity not!” 
3.10  Meer mense begin die kerk sien as ’n beweging van dissipels. Vir hulle maak ’n rigiede, ordelike 
struktuur/instituut nie meer sin nie en behoort dit gedekonstrueer te word. In lyn met vroeëre gereformeerde 
sieninge is ’n minimalistiese kerkbegrip aan die ontwikkel, wat die kerk as ’n ondergeskikte onderdeel van 
God se Koninkryk gesien word. Daar bestaan ’n behoefte aan ’n kerk wat my voorberei vir die kerk van die 
lewe... 
3.11  Die samelewing het ’n paradoksale mengsel van pre-moderne, moderne en post-moderne denke en 
sienswyses geword. Ons vind dit ook in die kerk. Diversiteit het die norm geword. Homogeniteit word op 
min plekke gevind. Ook nie meer in gemeentes nie. 
3.12  Mag het nog altyd ’n rol in die kerk gespeel. Die gestaltes wat dit aangeneem het, het deur die eeue 
van gedaante verander. So byvoorbeeld was daar institusionele mag en intellektuele mag wat ’n rol 
gespeel het. Soms was dit mag wat in samehang met politieke mag gefunksioneer het. Die vraag sou wees 
in welke opsig die ekklesiologiese posisies wat ingeneem word, hierdie werklikhede op subtiele en 
intuïtiewe wyse verstaan, kondoneer of teenstaan.  
3.13  Die moderne geskiedenis sou moontlik onder andere in drie tydvakke opgedeel kon word, te wete, die 
tyd van die kerk, die tyd van die staat/politiek en die tyd van die ekonomie /mark. Laasgenoemde is tans 
met ons met werklikhede soos materialisme en verbruikersmentaliteit, wat hoogty vier. In Suid-Afrika vind 
ons dat die staat en die mark tans ongemaklik vermeng word. Dit lewer ’n eiesoortige problematiek en uit-
dagings. 
3.14  Wanneer ons spesifiek na die kerklike demografie kyk, tree die volgende prentjie na vore: 
3.14.1 Die NG Kerk is tans midde in een van die heel grootste demografiese veranderings in haar 
geskiedenis. Dit raak veral 2 aspekte: Eerstens,  die dramatiese swaai na multikulturele omgewings waarin 
sommige gemeentes hulself bevind ná die opheffing van die groepsgebiede wette. Tweedens, die 
verskynsel dat soos wat ons dit in die land in die breë aantref, daar nou ook “ryk” en “arm” gemeentes 
binne in die NG Kerk is. Ten spyte van die veranderinge wat in die land plaasgevind het, moet kennis 
geneem word van die groot verskil tussen die huishoudelike inkomste van VGK-lidmate en NGK-lidmate 
wat steeds bestaan. Gemiddeld is die huishoudelike inkomste van NG huishoudings, tien keer meer as dié 
van die VGK. 
3.14.2  Verstedeliking, met al die implikasies vir kerkwees en gemeentelike modelle, neem steeds toe. Dit 
word weer bevestig dat voortgaande besinning oor effektiewe kerkwees in die stad een van die sinode se 
grootste prioriteite behoort te wees. 
3.14.3  Die kwynende kapasiteit in leierskap (veral in die predikantekorps), word ’n al groter probleem. 
3.14.4  Daar bestaan steeds uitbreidingsmoontlikhede vir die NGK in enkele stadsgebiede en groter platte-
landse sentra. Die groot vraag is wie hiervoor verantwoordelikheid neem.  
3.14.5  Die vraag moet gevra word of historiese gemeentegrense nog binne ’n hedendaagse konteks 
werkbaar is? Al meer en meer lidmate beskou gemeentegrense as irrelevant. 
3.14.6  Daar bestaan nog groter uitdagings in sg swart en bruin gebiede en die vraag is of die ander 
lidkerke van die NGK-familie oor genoegsame kapasiteit beskik om hieraan aandag te gee? 
3.14.7  Daar bestaan reuse missionêre uitdagings vir NG Gemeentes. Dit geld vir die stad (veral midde-
stadsgemeentes) en plattelandse gemeentes. Daar bestaan egter ’n vraag of die gemeentes midde in die 
uitdaging oor genoeg kapasiteit (holisties gesien) beskik om effektief daaraan aandag te gee. ’n Groot 
verantwoordelikheid rus dus op dié verband om vennootskappe te help oprig, wat dit wel moontlik sal 
maak.  
3.14.8  Kommerwekkend is die feit dat daar meer en meer ringe is wat as ring onder geweldige druk is, 
omdat feitlik al die gemeentes in die ring onder finansiële druk verkeer. Hier is dus nie net ’n strategiese 
herbeplanning van enkele individuele gemeentes op die tafel nie, maar eintlik die hele ring. Drie kategorieë 
bestaan: i) Ringe waar feitlik al die gemeentes in ’n bestaanskrisis verkeer. ii) Ringe waar onsekerheid 
bestaan oor of die meerderheid van gemeentes nog selfstandig en kragtig funksioneer. iii) Ringe waar die 
minderheid gemeentes sukkel en daar genoegsame kapasiteit binne die ring bestaan om die probleme aan 
te spreek. 
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4.  NUWE TESTAMENTIESE INSIGTE OOR DIE KERK 
Die Kerk van Christus word meermale beskryf as die volk van God (Sien onder andere 1 Pet 2:9,10). 
Hierdie volk deurbreek grense, lewe met `n nuwe identeit en word gesien as `n wesenlike instrument in die 
vestiging van Gods koninkryk op aarde.  
 
Die hartklop van die kerk word aangrypend saamgevat in Petrus se belydenis in Matteus 16:16 dat Jesus 
die Christus is, die Seun van die lewende God. Jesus reageer hierop deur te sê dat Hy sy ekklesia, sy kerk, 
op hierdie rotsbelydenis bou (Matt 16:17-18). Kortom, die wesensaard van die kerk is geleë in ‘n geloofs- 
en lewensverbintenis aan Jesus. Hy is die oorsprong, gestaltegewer, lewensinhoud en instandhouer van 
almal wat Petrus se belydenis agterna sê en van harte uitleef.  
 
Die kerk is Christologies begrond. Anders gestel, die kerk anker altyd in Christus se Persoon en Werk. 
Paulus is dit eens hiermee as hy in Kol 1:15-20 Christus jubelend besing as die Hoof of Kop van sy aardse 
liggaam, te wete, die kerk. Uit Jesus spruit die kerk volgens die apostel volledig voort. Sonder sy reddende 
optrede, en besonderlik sy sterwe en opstanding, kan daar geen sprake van ‘n kerk wees nie.  
 
Die kerk bestaan altyd en op alle plekke uit mense wat geloofsgemeenskap of koinonia met mekaar beleef. 
So min as twee of drie wat in die Naam van Jesus vergader, reflekteer alreeds die wesensaard, die DNS, 
van kerkwees. In die woorde van Matteus 18:20 is Jesus telkens reddend in hulle midde aanwesig. 
Kerkwees is deurentyd in nuwe verhoudings met mekaar in die teenwoordigheid van die opgestane 
Christus. Hierdie verhoudings word gekenmerk deur agape, oftewel, onvoorwaardelike lojaliteit aan mekaar 
as lede van die aardse familie van Christus (1 Kor 13). Op praktiese vlak word hierdie liefde sigbaar in 
konkrete aktiwiteite van omgee, gasvryheid, materiële hulp, gebed, vergifnis en die wedersydse versorging 
van mekaar en ander. 
 
Die wese van die nuwe geloofsgemeenskap wat tussen volgelinge van Jesus bestaan, word binne die 
Nuwe Testament veral aan die hand van oorkoepelende familiebeelde verstaan en verwoord. Families was 
die primêre instelling binne die wêreld van die eerste eeu. Nogtans is bestaande familieverhoudings nie 
slaafs binne die vroegste kerk gedupliseer nie. Inteendeel, die kerk is ‘n splinternuwe familie met God as 
Vader. Hy is die Een wat lewe gee aan almal wat deur geloof in Christus aan Hom verbonde is. God 
verander alle gelowiges se status vanaf sondaars na kinders (1 Johannes 3:1). Sodoende is elke gelowige 
‘n deelgenoot van die volle heilswerk van Christus. In die taal van Romeine 5-8 sluit dit in die aanwesigheid 
van God se vrede, asook Christus se voortdurende voorbidding en die teenwoordigheid van die Heilige 
Gees. Die Gees is op sy beurt aan die kerk van Christus gegee as eerste offer van die feesvreugde wat op 
gelowiges wag in die banketsaal van ons Hemelse Vader.  
 
Dit is veral die werk van die Heilige Gees om die opgestane Christus teenwoordig te stel deur die kerk 
gedurig gelowig te herinner aan sy leringe en om hulle in die volle waarheid te lei. Hiervoor gebruik Hy 
mense in die kerk aan wie Hy uiteenlopende gawes of charismata gee (Rom 12; 1 Kor 12-14; Ef 4; 1 Pet 4). 
Hierdie gawes word gegee sodat die kerk opgebou kan word in hul geloof en sodat God verheerlik word. 
Die verskeidenheid van gawes, wat deur een Gees aan alle gelowiges individueel uitgedeel word soos en 
wanneer Hy wil, stel hulle in staat om mekaar te dien, te versterk en geestelik te laat groei. In die besonder 
is dit die roeping van geestelike leiers (Rom 12:6-8) om die liggaam van Christus toe te rus met die regte 
kennis vanuit die Skrif sodat hulle hul plek as dissipels van Christus in die wêreld kan volstaan.  
 
Alle gelowiges, as volwaardige lede van die nuwe huishouding van God, geniet gelyke status met mekaar 
in die teenwoordigheid van God. Daar bestaan geen hiërargiese skeiding tussen sogenaamde “gewone 
lidmate” en die ampte nie, soos wat Jesus in Matt 23 duidelik maak. Alle gelowiges vind voortdurend hul 
outentieke identiteit in ‘n leefwyse van nederigheid en selfverloëning voor hul Heer. Hulle verkies derhalwe 
om in die Heer se teenwoordigheid kinders te wees eerder as grootmense, en om slawe en knegte te wees 
eerder as base en heersers (Mrk 9:34-37; 10:42-45).  
 
Jesus se roeping tot navolging van Hom (Matt 16:24-26) veronderstel dat alle gelowiges voltydse dissipels 
is. In die praktyk vra dit gehoorsaamheid aan al sy beginsels en reëls. Navolgers van Christus word 
gekenmerk deur hul lojaliteit aan Christus en sy plan om die koninkryk van God wêreldwyd te laat seëvier. 
Alle gelowiges is sodoende sendelinge. Missie is nie die roeping van ‘n uitgesoekte groepie gelowiges wat 
iewers in die wêreld die evangelie voltyds uitdra nie. Alle gelowiges is sendelinge op alle plekke in die 
samelewing waar hulle hulself telkens bevind.  
 
Aangesien die hartklop van die Nuwe Testamentiese kerk sentreer rondom die belydenis van Christus as 
Heer, en ook gedra word deur onderlinge koinonia, mag die kerk nooit verstaan word vanuit haar formele 
strukture, ampte, geboue, ordes of amptelike aktiwiteite nie. Die kerk is na haar wese ‘n beweging, nie ‘n 
instelling nie. Die kerk is ‘n familie van nuutgemaakte mense voor Christus, nie ‘n geykte institusie nie. 
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Derhalwe moet die Nuwe Testamentiese siening van gelowiges as tempels van die Heilige Gees (1 Kor 
3:16; 6:19) opnuut prakties ontgin word teenoor skeefgetrekte sienings rondom kerkgeboue as “die huis 
van God.” Eweneens moet die foutiewe skeiding tussen heilige ruimtes en sekulêre ruimtes opgehef word. 
Hierdie idees spruit voort uit die verheffing van kerkgeboue, tesame met die amptelike aktiwiteite wat daar 
plaasvind, tot “eksklusiewe kerklike aktiwiteite,” terwyl normale aktwiteite van gelowiges elders in die wêreld 
nie noodwendig as “kerklike aktiwiteite” gesien word nie. Vanuit die Nuwe Testamentiese perspektief is alle 
gelowiges voltydse verteenwoordigers van Christus op elke plek waar hulle hulself bevind. Kerkwees 
gebeur daarom binne elke lewenssfeer. Formele kerklike byeenkomste is inoefen-geleenthede om God 
gesamentlik te eer en om toegerus te word om Christus se voltydse getuies te wees.  
 
5.  HISTORIESE / DOGMATIESE INSIGTE  
Dit is nie die doel van hierdie dokument om ’n volledige dogmatiese perspektief op die kerk te gee nie, 
maar poog wel om ’n eenvoudige begrippe-raamwerk daar te stel wat as basis vir ’n gesonde ekklesiologie 
sou kon dien. Met dit as uitgangspunt sou die volgende begrippe as gespreksbasis kon dien: 
5.1  ’n Gesonde ekklesiologie en ’n helder Godsbegrip behoort onlosmaaklik van mekaar gesien te word. 
Die kerk is ’n skepping van God, gebou op die fondament wat Christus gelê het en konkrete gestalte 
aangeneem het deur die kragtige werking van die Heilige Gees. 
5.2   ’n Gesonde ekklesiologie sal dus altyd met ’n helder trinitariese Godsbegrip werk, maar terselfdertyd 
bly vashou aan die ondeurgrondelike en misterieuse karakter van God en sy werksaamhede. 
5.3   Binne die gereformeerde tradisie is daar altyd met ’n minimalistiese kerkbegrip gewerk. Dit beteken 
gewoon dat die kerk nooit belangriker as die Koninkryk is nie en dat die relatiewe plek en posisie van die 
kerk in die samelewing altyd verdiskonteer behoort te word. ’n Kerk wat te belangrik word, ontwikkel 
spoedig ’n probleem. Dit mag vir die kerk daarom nooit in die eerste plek gaan om die uitbou van die kerk, 
tradisie of denominasie nie, maar wel om die uitbou en koms van die Koninkryk. Die implikasie hiervan is 
dat ’n kerk/gemeente ook sou kon sterf, sonder dat dit die einde van die Koninkryk beteken. 
5.4   Die “gemeente” is nog altyd gesien as die draer en die beskermer van die Waarheid. Die vraag is 
egter hoe hierdie waarheid in ons dag gedefinieer behoort te word. Hoe moet dit omskryf word en wat is 
waarheidsbegrip waarmee ons werk? 
5.5  Die fokus en roeping van die kerk sou op velerlei maniere beskryf kon word. Bo alles glo ons dat die 
essensie en wese van die kerk in die Missio Dei omskryf word. Die kerk behoort in wese altyd op die wêreld 
gerig te wees en oppad na die wêreld te wees. Die Kerk bestaan nie ter wille van haarself of haar lidmate 
nie. (Sien ook die verslag van ADD in die verband) 
5.6  Ten einde hierdie opdrag na behore uit te voer, is dit van kardinale belang dat die kerk die grootste 
moontlike erns met die inkarnasie-begrip sal maak. Dit het verrykende teologiese- , maar ook praktiese- en 
konkrete implikasies vir ons dag se bedieningspraktyk. 
5.7  Ten slotte het die “belydenis” (sien bylae) nog altyd ’n groot rol binne ’n gereformeerde ekklesiologie 
gespeel. Dit hoef nie te verander nie. Die vraag wat wel dringend gevra word, is na die formaat en 
spesifieke inhoud van die belydenisse wat ons vandag behoort te rig. ’n Eietydse uitklaring van belydenis 
na vorm en inhoud blyk nou ’n onafwendbare noodwendigheid te wees, wat nie vir ’n onbepaalde tyd 
uitgestel kan word nie. Daar moet egter verstaan word, dat belydenisse nie in die eerste plek in raadsale en 
studeerkamers geskryf word nie, maar in die konteks gebaar word en meestal gepaardgaan met diep 
emosie en selfs bloed. Dit wys die geskiedenis duidelik. Laat ons daarom nie vinnig en oppervlakkig met 
die saak omgaan nie. 
 
6.  IDENTITEIT  
Ten einde ons identiteit te verstaan, moet ons terug kyk en vorentoe kyk. Ons moet tegelykertyd die wortels 
van ons tradisie verstaan en terselfdertyd die roeping wat ons vir die toekoms het. Ons identiteit word dus 
nie net in teologiese formuleringe gevind nie, maar ook in dit waartoe ons geroep word in Suid-Afrika en 
Afrika. Identiteit is dus nie iets staties nie, maar iets dinamies. Dit word gevind en geformuleer in die 
dinamiese dialektiek tussen teks en konteks, tradisie en roeping, verlede en toekoms, teologie en 
missiologie. Ons ware identiteit word steeds gevorm terwyl ons met die Ewige, Drie-enige, God op pad is.  
 
Vir `n meer volledige bespreking van die saak sien dié verslag van ATLAS in die verband. 
 
7.  WAARDES 
 
7.1  DIE BELANGRIKHEID VAN WAARDES 
Gereformeerdes is dit eens dat die belang van “goeie waardes” nog altyd binne dié tradisie belangrik was. 
Tog maak ’n nadere refleksie oor die saak, dit duidelik dat “waardes” veel eerder in terme van “moraliteit” in 
die enger sin van die woord gedefinieer is, as synde ’n stel gedragskodes wat werklik die DNS-struktuur 
van die tradisie bepaal. Meer resente definiëring van “waardes” sien dit as ’n stel gedragskodes, wat 
werklik die optrede van lede van ’n groep bepaal, veral wanneer daar moeilike situasies en konflik ontstaan. 
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Dit kan ook omskryf word as die eintlike (ongeag wat in die groep se belydenisse staan), bepalende faktor 
wat die gedrag en funksionering van individue en ’n groep sal bepaal.  
Al meer en meer stemme gaan dus vandag op wat vra na die voortdurende refleksie oor, uitklaring van, en 
die vestiging van waardes wat gedrag binne enige organisasie behoort te rig. Die werklikheid is dat alle 
organisasies met ’n bepaalde stel waardes funksioneer, soms bewustelik en soms onbewustelik. Die 
probleem is dat dit meestal onbewustelik en kritiekloos funksioneer en nie altyd ’n positiewe bydrae lewer 
nie. 
Binne ’n Bybelse tradisie is die saligsprekinge (Matt 5) waarskynlik een van die heel beste voorbeelde van 
hoe ’n stel waardes aan die orde kan kom om eintlik die lewe van mense en groepe se ganse bestaan te 
rig, volgens dit wat God in gedagte het. Indien ’n nuwe geslag vir ons sê, dat dit net so belangrik is om reg 
te doen, as om reg te glo (belydenis), dan raak die uitklaar van waardes oppad na ’n gesonde ekklesiologie 
onverhandelbaar. 
 
7.2  MOONTLIKE WAARDES WAT DIE NGK-FAMILIE BEHOORT TE RIG 
Die Luisterseisoen, wat tans hoë profiel in die NGK geniet, het die volgende waardes op die tafel geplaas: 

 Leerbaarheid 
 Deernis 
 Vertroue 
 Openheid 

 
Indien ons na die geskiedenis kyk, maar ook na die uitdagings wat die huidige konteks ons bied, is die 
taakspan van oordeel dat die volgende waardes en die vestiging daarvan ook ernstige oorweging behoort 
te geniet:  

 `n Lewe voor die aangesig van God – coram Deo 
 ’n Voortdurende oriëntering en gerigtheid op die Skrif 
 ’n Strewe na groter geestelike dissipline en ’n lewe vervul met gebed 
 ’n Strewe na kontekstuele relevansie 
 ’n Strewe na egtheid en eenvoud 
 ’n Strewe na groter respek vir alle mense in ons land 
 ’n Strewe na groter diensbaarheid 
 ’n Strewe na groter leerbaarheid, wysheid en onderskeidingsvermoë 
 ’n Strewe na groter liefde en eenheid 
 ’n Strewe na vroomheid, reinheid en integriteit 
 ’n Strewe na gehoorsaamheid en getrouheid 
 Die aanvaarding van diversiteit en die waardige hantering van diversiteit en konflik 

 
8.  ’N AFGEBAKENDE EN PRAKTIESE GEMEENTE-EKKLESIOLOGIE 
 
Met voorafgaande as agtergrond en basisteorie, kan daar nou oorgegaan word na die verdere uitwerk van 
’n meer praktiese en omlynde gemeente-ekklesiologie. Soos reeds aangedui, word die stellings  wat in AS 
2002 (p 115-120) goedgekeur is, nou verder gekonkretiseer. Enkele van die stellings is saamgevoeg wat 
die aanvanklike 20 stellings verminder na 15. 
 
8.1  IDENTITEIT 
Dit word weer bevestig dat die NG Kerk se diepste identiteit gevind behoort te word in haar oortuiging dat 
sy deur Christus Jesus aan God behoort. Ons eerste identiteit behoort nie in menslike kulturele 
uitdrukkingsvorme gevind te word nie, maar in radikale navolgelingskap (dissipelskap) van Jesus Christus. 
Ons identiteit sal dus nie in die eerste plek beskerm word deur kerkordes wat uiterlike kulturele gestaltes 
beskerm nie, maar in ’n vaste belydenis dat ons aan God behoort en meer en meer die gestalte van 
Christus behoort aan te neem. Ons identiteit behoort dus gehandhaaf en beskerm te word deur ’n diepe 
nadenke vanuit die Woord oor die praktiese en konkrete implikasies van dissipelskap. Indien elke 
gemeente in die kerk op een of ander manier, hetsy deur die prediking of ’n uitgewerkte kursus kon fokus 
op dissipelskap, sou dit vir die kerk baie beteken. 
8.2  ROEPING 
Die sinode het haarself die afgelope dekade herhaaldelik oor die belangrikheid van roeping uitgespreek. In 
die roepingsverklaring is daar ook ’n breë raamwerk gegee oor hoe die buitelyne van so ’n roeping vir die 
kerk sou kon lyk. Die groot vraag vir individuele gemeentes is of ons werklik weet wat die konkrete 
Godgegewe opdragte is waarop ons moet fokus.  As ons nie weet nie, is die eerste taak, belangriker as 
enige iets anders, seker om te gaan uitvind.  Dit is van kardinale belang dat gemeentes regtig met die regte 
goed besig sal  wees. Dis die groot uitdaging. Ons moet sien en verstaan. Ons moet met wysheid en insig 
leef. Elke gemeente behoort ’n diep geestelike proses te ondergaan, ten einde te kan onderskei waar hulle 
tyd, energie en bronne gebruik behoort te word, om as die Here wil, ’n beskeie bydrae te lewer tot die 
positiewe herskryf van die geskiedenis van ons land en kerk. Dit word al duideliker dat ons nie van die 
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wêreld ’n beter plek gaan maak deur gelyktydig met te veel goed te probeer besig wees nie. Ons sal moet 
fokus, maar weet ons op wat? 
Niemand hoef meer te wonder oor die kompleksiteit en broosheid van die tye waarin ons leef nie.  
Ons wêreld, land en plaaslike gemeenskappe is so kwesbaar soos lank te vore. Tog is dit ’n vreemde 
kwesbaarheid, want in dieselfde asem sou ons oneerlik wees as ons nie sou wys op die ongelooflike 
voorregte en geleenthede wat ons het nie. Ons bestaan is ’n intense paradoks. Aan die een kant geniet die 
meeste van ons, gesien binne ’n ruimer konteks, steeds besonderse welvaart en aan die ander kant is 
misdaad besig om ernstige duike in die psige van ons mense te slaan.  Die feit van die saak is dat misdaad 
maar een van die uitdagings van ons dag is, en waarskynlik ’n simptoom is van iets diepers.  
Die groot vraag is hoe ons dit gaan hanteer? Hoe gaan ons besluit hoe en wat om te doen? Onthou dat alle 
oplossings vir alle probleme in die eerste plek daar begin waar ’n kerngroep mense volle 
verantwoordelikheid aanvaar, dit regkry om die eintlike probleem in sy kern te definieer en dan genoeg 
mense mobiliseer om iets konkreet daaraan te doen.  
Met dit as agtergrond, kom ons kyk na ’n paar praktiese voorstelle: 
8.2.1  Die Seisoen van Luister behoort met die nodige erns hanteer te word. Die seisoen behoort egter nie 
as net nog ’n program van die kerk hanteer te word nie, maar behoort ’n nuwe kultuur in die kerk te word. 
Dit behoort deel van die wesenstruktuur van die kerk te word, ’n waarde, ’n grondhouding. 
8.2.2  Laat gebeurtenisse soos Week van Gebed, Pinkster en kerkraadvergaderings vir ten minste vir ’n 
deel fokus op verootmoediging, waar die Here se wil vir die gemeente en ook individue opreg gesoek word. 
8.2.3  Skep ’n sensitiwiteit by gemeentelede om werklik hul stiltetyd as ’n ruimte te gebruik, waar daar eerlik 
na die wil van God gesoek word. 
Maak seker dat oral waar ons werk en tyd spandeer, die vraag na waarmee ons nou eintlik besig is, op die 
tafel kom. Dit help as ander saam met jou dink. 
8.2.4  Vertrou die Here, dat indien die behoefte eerlik uitgespreek is, Hy sekerlik ons op sy pad sal wil lei.  
8.2.5  Dink ’n bietjie na oor die sogenaamde 80/20 beginsel (Die Pareto-beginsel). Volgens hierdie beginsel 
wat al dekades wêreldwye erkenning geniet, word 80% van die werklike verskil in die lewe deur 20% se 
insette en energie veroorsaak. Dit is egter die belangrike en die regte 20% wat die verskil maak.  
8.2.6  Moenie die saak krampagtig hanteer nie en mag ons bo alles nie ons eie belang soek nie. Vra eerlik 
veral twee vrae.  
8.2.6.1  Die eerste is: Watter een of twee uiters belangrike dinge moet ons doen om God te eer?  
8.2.6.2  Die tweede is: Watter een of twee uiters belangrike dinge kan en moet ons doen om van my land, 
kerk en gemeenskap ’n beter plek te maak?  
8.3 GEMEENTES 
Gemeentes wêreldwyd is aan die groei en sterf. Sommige groei om kunsmatige redes, maar dit is ons 
oortuiging dat daar, te midde van al die sterwende gemeentes, ook gemeentes is wat veral deur ’n basiese 
terugkeer na God en die herontdekking van wat kerkwees in ’n tyd soos hierdie behoort te wees, opnuut 
groei. Dit is reeds uitgewys dat daar nie ’n eensydige en oormatige klem op gemeentes binne die 
gereformeerde tradisie geplaas behoort te word nie. Tog kan dit nooit misken word dat gemeentes sedert 
die uitstorting van die Heilige Gees ’n uiters belangrike voertuig was om Gods Koninkryk op aarde gestalte 
te laat aanneem.  
Wat wel beslis waar is, is dat ’n oormatige verampteliking en institusionalisering van gemeentes beslis 
gemeentes as lewende en dinamiese organismes en skeppinge van die Heilige Gees ’n knou toegedien 
het. Algaande het daar ook heelwat miskonsepsies ontstaan oor wat die wese van gemeentewees is en 
behoort te wees. So, om maar ’n enkele voorbeeld te noem, sien te veel lidmate ’n gemeente as ’n entiteit 
wat gekonstitueer word deur ’n kerkraad wat in staat is om ’n leraar te kan betaal. Bybelsgesproke kan dit 
nooit waar wees nie. Die Nuwe Testament leer ons dat dit in die eerste plek ’n geloofsgemeenskap is wat 
gekonstitueer word onder leiding van die Heilige Gees en opgebou word deur die gawes wat die Gees self 
gee. Dit sluit natuurlik nie die meer veramptelikte gawes soos leraars uit nie, maar kan nie al wees nie.  
Hierdie kursoriese opmerkings het egter konkrete bedieningsimplikasies. Tans is daar heelwat vrae oor 
byvoorbeeld sake soos lidmaatskap en belydenisaflegging. Verskillende gemeentes dink verskillend hieroor 
en handhaaf verskillende praktyke in die verband. Die prinsipiële vraag bly egter: Wat konstitueer `n 
geloofsgemeenskap en hoe word die “grense” daarvan bepaal? Verdere gesprek in die verband is beslis 
nodig. 
8.4  GEMEENTES EN HOOP 
Vanuit ons hoop op God en dit wat Jesus Christus gedoen het, is een van die belangrikste wyses  waarop 
gemeentes sigbare tekens van die Koninkryk is, die feit dat hulle draers van hoop behoort te wees. Prakties 
gesproke beteken dit egter dat ons nie net oor hoop kan praat nie, maar ook konkrete gestalte daaraan 
moet gee. ’n Mens moet opgewonde raak oor die nuwe visies en drome wat oraloor vir die NGK en 
gemeentes gebore word. Ook die roepingsverklaring van die Algemene Sinode is hiervan ’n goeie 
voorbeeld. Die vraag bly egter staan oor die vermoë en onvermoë van kerklike leierskap om drome in 
praktyk te verander. Ons het dikwels die regte antwoorde, maar sukkel om dit konkrete gestalte te gee.  
Die volgende praktiese riglyne mag help om ons gedagtes oor die saak aan die gang te sit: 
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8.4.1  Maak seker dat die visie wat die gemeente het, so geformuleer word dat dit ’n konkrete en duidelike 
prentjie in jou eie gedagtes en dié van jou mede-spanlede aanneem. ’n Visie is veel meer as ’n slagspreuk 
of ’n teorie. Jy moet iets sien! Bly werk met die visie tot jy seker is dat dit die geval is. 
8.4.2  Maak seker dat jy ’n span om jou het waarin daar ook goeie “bestuurders” is. Visioenêre leiers wat 
ook goeie kommunikeerders van die visie is, is nie altyd goeie implementeerders nie. Dit hou dikwels 
verband met die persoonlikheidsprofiel van die leiers.  
8.4.3  Daar word deesdae al meer en meer oor die belang van fokus geskryf. Ons maak geen konkrete 
impak nie, omdat ons met te veel goed besig is. In aansluiting hierby, is dit daarom baie noodsaaklik dat 
leierskap die bedieninge en spanlede se aksies sal belyn. Wie saam in dieselfde rigting trek, sal ’n verskil 
maak. ’n Span individue kan baie hard werk, maar in verskillende rigtings en so eintlik teen mekaar werk. 
Dit is egter nie net belangrik dat aksies belyn sal word nie, maar ook die emosionele energie en passies 
van die gemeente. 
8.4.4  Goeie beplanning is onverhandelbaar.  
8.4.5  Die formulering van konkrete doelwitte is nie iets wat net vir die bestuurswêreld bedoel is nie. Helder 
doelwitte bring jou in beweging. Dit help jou met jou evaluering. Boweal help dit jou om jou gebedslys te 
formuleer.  
8.4.6  Dissipline is ’n deug wat elke duimbreedte van geestelike leierskap se leefwêreld behoort te 
deursuur. Dit geld vir die geestelike dissiplines waarmee ons leef, maar ook die konkrete aksies waarmee 
ons binne God se Koninkryk werk.  
8.4.7  Dit is reeds gesê, maar moet weer beklemtoon word. Dit is ontsaglik belangrik dat ons met die 
nodige geloofsonderskeiding sal seker maak dat ons met die regte goed besig is. Dit is ongelukkig waar, 
maar projekte wat regtig binne die wil van God is, het nogal die manier om eerder ’n werklikheid te word as 
wat dit die geval is met die plannetjies wat ons self maak. 
8.4.8  Daarom is dit van kritiese belang dat ons regtig ons planne en programme met gebedsaksies sal 
ondersteun. Dit doen ons om twee redes. Die eerste is, omdat ons meermale in die Koninkryk met drome 
besig behoort te wees wat menslik gesproke onmoontlik is. Ons kan tog nie net besig wees met die 
instandhouding van dit wat alreeds staangemaak is nie. Ons kan dit dus nie alleen doen nie en het die bo-
natuurlike krag van God nodig om hierdie drome waar te maak. Terselfdertyd is ’n visie altyd iets dinamies, 
wat voortdurend ontwikkel en selfs van vorm kan verander. Gebed is dus nie net iets waarmee ons God vra 
om ons planne waar te maak nie, maar ook ’n manier waarop ons voortdurend na God luister om te hoor of 
daar nie belangrike koersaanpassings op die pad na konkretisering gemaak moet word nie. 
8.5 ’N GEREFORMEERDE KERK MET VERSKILLENDE SPIRITUALITEITSTYLE 
8.5.1  Baie vrae en spanning het die afgelope jare ontstaan oor welke tipe spiritualiteit binne die NG kerk 
behoort te funksioneer. Ten einde die vraag na behore te kan beantwoord, behoort die volgende in gedagte 
gehou word: 
8.5.1.1  Die NG Kerk kan die groterwordende werklikheid van diversiteit binne die breëre samelewing en in 
ons eie midde nie ontglip nie. 
8.5.1.2  Binne die gereformeerde tradisie is dit egter nie vreemd om ruimte te laat vir die bestaan van 
meerdere moraliteite binne die tradisie nie. Gereformeerdheid beteken nie in die eerste plek dat almal orals 
presies dieselfde sal doen en lyk nie. 
8.5.1.3  Van groot belang is egter om die waardes wat ons tradisie rig in gedagte te hou wanneer daar ook 
uitsprake en beslissings oor spiritualiteit gemaak word. 
8.5.2  Met dit as agtergrond kan die volgende riglyne moontlik geld, as dit kom by die hantering van 
diversiteit: 
8.5.2.1  Aanvaar die werklikheid van verskille ook in ons midde. 
8.5.2.2  Dit beteken nie dat ons opgee om te soek na die waarheid nie. Dit beteken ook nie dat jy die 
waarheid of jou eie standpunt moet relativeer nie. Ons sê nie hiermee “anything goes” nie. 
8.5.2.3  Dit vra egter dat ons ons verhouding met Christus en die Gees van Christus doodernstig neem, 
want dit is waar die diepste waarheid gevind word. 
8.5.2.4  Wees in die hele proses versigtig vir ’n paar groot leuens  : 

 Jy is net vir my lief as jy met my saamstem.  
 As jy waag om te verskil, is jy liefdeloos en selfs dom. 
 As jy met my verskil, is jy sondermeer onchristelik en onbybels. 

8.5.2.5  Koester die woorde kompleksiteit, gelyktydigheid en wysheid.  Onthou wysheid is anders as 
slimmigheid, wat net kopkennis is.  Wysheid is ’n kombinasie van kopkennis, maar ook die verligting van 
die Gees. Moenie die twee uitmekaar haal nie. Openbaring kom ook in baie vorme. Soms kom dit soos ‘n 
bliksemstraal wat alles in ‘n oomblik verlig, maar meestal is dit soos ‘n groot legkaart wat moeisaam, 
stukkie vir stukkie gepak word. 
8.5.2.6  Ontwikkel ‘n wysheid oor geloofsgenote met wie jy verskil. Abraham Lincoln het gesê: “Ek hou nie 
van die man nie... ek sal hom dus beter moet leer ken.” Onthou ons sien in ons twisgesprekke met ander 
maar die punt van die (emosionele) ysberg en onthou: Elke “irrasionele” optrede het ‘n rasionele verklaring! 
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8.5.2.7  Ontwikkel en verdiep ‘n waardesisteem van  liefde en diensbaarheid, selfverloëning, begrip, geduld 
en selfs humor. 
8.5.2.8  Bly God se leiding soek in Woord en Gees.  
8.5.2.9  Wie diversiteit sonder die kragtige leiding van die Heilige Gees probeer hanteer,  is gedoem tot 
mislukking. Wie ophou probeer om dit te hanteer, sal agterkom dat sy of haar groep in ‘n diverse wêreld al 
kleiner en kleiner word, omdat daar elke keer maar net nog ‘n groepie is wat afstig en afstig en weer 
afstig.... 
8.5.3  Die vraag bly egter of daar vanuit ons tradisie bepaalde uitgangspunte is wat ’n breë raamwerk daar 
kan stel wat ons spiritualiteit behoort te rig. Die volgende behoort oorweeg te word: 
8.5.3.1  ’n Spiritualiteit wat waarlik in die eerste plek coram Deo, gerig op God en met ’n ernstige soeke na 
die aangesig van God leef. 
8.5.3.2  ’n Spiritualiteit wat met uiterse deernis teenoor ander leef. Dit sluit veral die gemarginaliseerdes, 
armes, siekes, eensames en getraumatiseerdes in. 
8.5.3.3  ’n Spiritualiteit wat die heiligheid en andersheid van God ernstig neem, maar terselfdertyd eietyds 
en kontekstueel kan funksioneer. 
8.5.3.4  ’n Spiritualiteit wat die volgende waardes omarm: Eenvoud, Egtheid, Verstaanbaarheid, Leer-
baarheid en Studie, Diensbaarheid, Vroomheid, Integriteit, Moraliteit, Reinheid, Eenheid, Gemeenskap, 
Verhoudinge,  Mededeelsaamheid, Betroubaarheid en Getrouheid. 
8.5.4  Gemeentes wat dit regkry om bogenoemde binne hul gemeenskap te laat konkretiseer, sal ander 
maatstawwe begin gebruik om sensitiewe aangeleenthede soos aanbiddingstyle, gebedsaksies en vorme, 
asook liturgie te beoordeel.   
8.5.5  Dit is ons diepe versugting dat die NG Kerkfamilie in die jare wat voorlê meer en meer ’n biddende 
kerk sal word. Oor die vraag hoe dit moet lyk en gebeur, word die antwoord dalk ten beste gevind in die 
eenvoudige opmerking van Henri Nouwen: “There is only one way to pray and that is to pray. There is only 
one way to pray well and that is to pray much!” 
8.6  EREDIENSTE 
Die samekoms van gelowiges was sedert die vroegste Bybelse tye van die belangrikste momente waarom 
die geloofslewe van die volgelinge van Christus gedraai het. Binne die gereformeerde tradisie het dit veral 
uitdrukking gevind in wat ons “eredienste” noem. Die meer-dimensionele karakter van die erediens is binne 
ons tradisie reeds omvattend bespreek (sien byvoorbeeld Van Ruler: Waarom zou ik naar de kerk gaan?)  
Die erediens is binne die gereformeerde tradisie veel meer as ’n preek. Tog word aanvaar dat die erediens 
’n bepaalde swaartepunt vind in veral twee gebeure. Die ontmoetingsgebeure met God en die 
Woordverkondiging deur die prediking. Waar dit ontbreek, word ’n ernstige gemis ervaar. Die vraag bly of 
daar gegewe die uitdagings wat ons konteks tot ons rig, spesifieke rigtinggewende opmerkings oor die 
inrigting van eredienste binne ons tradisie gemaak kan word?  
Die volgende vrae en opmerkings mag help: 
8.6.1  Daar is ’n duidelike nuwe behoefte na Skrifgetroue en Skrifverankerde prediking. 
8.6.2  Meer en meer stemme vra na ’n deeglike wetenskaplike Skrifbenadering wat al die resultate rakende 
navorsing met betrekking tot eksegese en hermeneutiek ernstig neem. Terselfdertyd is daar ’n diepe 
versugting om werklik die ervaring te hê dat God aan die woord is. Daarom word daar ernstig gepleit vir ’n 
pneumatologiese hermeneutiek wat beide behoeftes eerlik sal aanspreek.  
8.6.3  Die gereformeerde tradisie staan afwysend teenoor enige persoonsverheerliking en in die besonder 
’n oorspanne klem wat op die charismatiese kant van die prediker geplaas word. Die ironie is egter dat 
waar die liturgie ten koste van die prediking onderspeel word, die prediker dikwels “alleen staan” en 
meermale alleen op grond van sy of haar “charismatiese gawes” beoordeel word. Die ontwikkeling van ’n 
kontekstuele, volronde liturgie wat ook die musiek insluit, bly een van ons grootste uitdagings. Daarsonder 
sal die tendens voortduur waar gemeentelede van die een gemeente na die ander reis, opsoek na ’n goeie 
“prediker”. 
8.6.4  Harde werk lê op musikale gebied voor. Die kerk het baie lank die meer “klassieke” kerklike musiek 
ondersteun en uitgebou. Dit is weerspieël in die keuring van liedere en die opleiding van orreliste. Die 
werklikheid  van ’n nuwe musikale idioom kan nie langer ontken word nie. Sinodes en gemeentes sal 
eenvoudig ’n groter positiewe begeleidingsrol moet speel. Ook musikante wat in ’n meer moderne idioom 
kan begelei, sal opgelei moet word  en ruimtes sal daarvoor geskep moet word. Terselfdertyd mag ons nie 
toelaat dat daar ’n “klassieke vakuum” ontstaan nie. Gemeentes behoort toe te sien dat volle musikale 
diversiteit op verantwoordelike wyse in die gemeente gestalte aanneem. 
8.6.5  In ’n samelewing waar geraas, oormatige aktiwiteit en oorstimulasie aan die orde van die dag is, 
moet die vraag gevra word of die kerk nie meer moet werk aan ’n “korreksie” ook as dit kom by eredienste 
nie. Waardes soos eenvoud, soberheid, stilte, egtheid en heldere verstaanbaarheid behoort in ons 
eredienste gekoester te word. 
8.6.6  Terselfdertyd kan die werklikheid van die moderne media en tegnologie nie ontken word nie. Soos 
die reformasie die boekdrukkuns omarm het, behoort die kerk ook die winste wat moderne tegnologie 
gebring het, te gebruik. Dit behoort egter steeds krities reflekterend gedoen te word.  



 52

8.6.7  Oor die optimale grootte van eredienste bestaan daar baie menings en vrae. Hoe groot of klein 
behoort die ideale erediens te wees? Kan ’n erediens te groot wees? Is daar nog plek binne ons tydsgewrig 
vir klein gemeentes?  Geen enkelvoudige antwoorde kan hierop gegee word nie. Verskillende mense sal 
ook beslis verskillende behoeftes in dié verband hê. Uiters belangrik is egter die maatstawwe wat ons 
aanlê, wanneer ons die grootte van eredienste beoordeel en veral waarom ons die keuses vir ’n bepaalde 
grootte maak. Te veel keer word ons eie subjektiewe behoeftes, voorkeure en afkeure tot normatiewe 
verhef.  
8.6.8 Indien ons ernstig is as ons sê dat die kerk in wese missionêr behoort te wees, behoort dit ook 
konkrete implikasies vir die eredienste te hê. Die vraag is hoe ons in ons eredienste, prediking en liturgie, 
`n konstante gerigtheid op die wêreld ontwikkel? Dit het ook noodwendige implikasies vir ons kerkmusiek.  
8.6.9 Ten slotte moet herhaal word wat oor diversiteit gesê is. Dit is net noodwendig dat diversiteit ook 
binne die gestaltes wat eredienste aanneem, weerspieël behoort te word. ’n Krampagtige vasklou aan ’n 
eendimensionele gestalte van erediens gaan die dood in die pot vir die kerk wees. Alhoewel dit ook nie die 
totale dimensie van kerkwees omspan nie, het nuwe ontwikkeling wat binne die sogenaamde “emerging 
church” beweging plaasgevind het, duidelik aangetoon hoe kleurvol en kreatief ’n kerk ook binne ’n nuwe 
tyd kan wees, sonder om die hart van die Evangelie verby te gaan. Die hart van die Evangelie word juis 
dikwels in hierdie nuwe kreatiewe vorme van aanbidding gevind. Wie enigsins die roeping van die kerk in 
Afrika ernstig wil neem, sal die woord diversiteit, ook wat erediensvorme betref, baie ernstig moet neem.  
8.7  DIE BEMAGTIGING EN TOERUSTING VAN LIDMATE 
Die Skrifkennis, kerkbegrip en breë prakties-teologiese insig van ons lidmate sal verruim moet word. Dit 
kan alleen deur behoorlike toerusting geskied. Vir te lank is kategese vir die jeug en eredienste vir 
volwassenes as die enigste weë gesien waarlangs dit behoort te geskied.  
Gemeentes behoort ernstig na te dink oor ’n omvattende, holistiese en voortgaande onderrigmodel vir alle 
lidmate. Programme vir nuwe lidmate, volwasse kategese, Bybelskole, sistematiese kurrikulums vir 
Bybelstudiegroepe en kleingroepe, asook ’n deeglike beplande strategie vir huisbesoek kan hieraan 
meewerk. Dit gaan egter nie net oor die uitwerk van nuwe programme en projekte nie, maar oor die 
vestiging van ’n leer- en leeskultuur. Die mate waarin gemeentes onlangse programme soos bv. die 
“Purpose driven life”  (Rick Warren) aangegryp het, het bevestig dat daar ’n besliste behoefte by lidmate 
aan relevante toerusting en lering is. 
8.8 DIE UITBOU VAN DIE GEMEENTE AS VOLWAARDIGE LIGGAAM VAN CHRISTUS. 
(Sien ook verslag rakende die bemagtiging en toerusting van lidmate) 
Een van die heel grootste misverstande wat binne die kerk ontstaan het, is dat die sogenaamde 
liggaamsmodel en iets soos huisbesoek (Herder-kudde-model) noodwendig teenoor mekaar staan. Wat wel 
waar is, is dat `n bedieningsmodel wat die kerk en gemeente as liggaam van Christus werklik ernstig neem,  
die sleutel hou tot die ontsluiting van  die grootste onontginde bronne binne die kerk, naamlik die gewone 
lidmaat. 
’n Paar uitgangspunte moet hier in gedagte gehou word: 
8.8.1  Daar is nie meer genoeg geld en genoeg opgeleide predikante om die kerk se roeping tot uitvoering 
te bring met hoogsopgeleide, voltydse predikante alleen nie. Meer en meer gemeentes gaan in ’n posisie 
kom waar hulle nie gou, indien ooit weer, ’n volwaardige predikant sal kan bekostig nie. Indien lidmate nie 
toegelaat en bemagtig word om self op verskeie vlakke leiding in die gemeente te neem nie, gaan menigte 
gemeente gewoon sterf. 
8.8.2  ’n Kerk wat alleen deur predikante en ’n paar kerkraadslede in stand gehou word, was nog nooit ’n 
Bybelse visie vir die kerk nie. 
8.8.3  Die kerk het die potensiaal en geleentheid wat die liggaamsmodel bied vir baie jare verwaarloos en 
predikante het die wil en vaardigheid verleer om lidmate na behore te help, om hulle gawes te ontdek én 
Godgegewe plek in die gemeente te vervul. 
8.8.4  Die liggaamsmodel vra ’n andersoortige siening op die rol en taak van die predikant. 
8.8.5  Dit vra andersoortige vaardighede van die predikant. 
8.8.6  Dit vra dat die gemeente ander verwagtinge sal koester oor die rol van die predikant. 
8.8.7  Dit vra ’n volwasse kerkbegrip. 
8.8.8  Dit hou egter die sleutel tot eksponensiële en organiese groei vir die kerk. 
8.8.9  Dit is een van dié aksies wat meewerk tot werklik volwasse lidmaatskap. 
8.8.10  Dringende evaluering rakende huidige teologiese opleiding en die vraag of genoegsame aandag 
aan hierdie uiters belangrike prakties teologiese realiteit gegee word, is nou nodig. 
8.8.11  Indien die volle konsekwensies van hierdie teologiese waarheid (Sien Efesiërs 4, 1 Kor. 12 en Rom. 
12 ) werklik ernstig geneem word, is dit net vanselfsprekend dat dit ingrypende konsekwensie vir die 
bemagtiging van ’n verskeidenheid van groepe in die kerk het, wat vir lank nie ten volle hul gawes kon 
uitleef nie. Hier dink ons onmiddellik aan vroue, kinders en gestremdes. 
8.9  EVANGELISASIE EN NUWE GEMEENTE-ONTWIKKELING 
8.9.1  Die NG Kerk was vir baie jare ’n volkskerk wat bloot gegroei het, deur die geboorte van kinders. ’n 
Nuwe konteks het egter die situasie verander en die kerk geforseer om van nuwe werklikhede kennis te 
neem: 
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8.9.1.1  Die ervaring op gemeentelike vlak dat al meer en meer lidmate kerklos word en van die gemeentes 
wegdryf. 
8.9.1.2  Die ervaring dat die gesprek oor evangelisasie al meer en meer tot ’n stilstand gekom het. Dit geld 
vir gemeentelike-, rings- en sinodale vlak en ook binne die teologiese fakulteite. 
8.9.1.3  Hiermee saam het evangelisasie as aktiwiteit ook feitlik tot ’n halt gekom. Erkenning word 
onmiddellik gegee aan klein groepies gelowiges wat wel evangelisasieprogramme in stand gehou het, 
dikwels op die rand van die gemeentelike lewe. 
8.9.1.4  Die ervaring dat daar dikwels so gestry word oor wat “evangelisasie” nou eintlik is en behoort te 
wees,  dat dit sinvolle bediening in die verband ook gekniehalter het. 
8.9.1.5  Die ervaring dat die sigbare getalle van gemeentes dramaties daal, maar dat daar oor ’n twintig 
jaar periode feitlik geen nuwe lidmate tot die NG Kerk toegevoeg is, anders as deur geboorte nie.  
8.9.1.6  Die ervaring dat daar binne die NGK verskillende teologiese strominge ontstaan het. Dit het nie net  
op belydenisvlak onsekerheid gebring het nie, maar noodwendig op bedieningsvlak en in die besonder ons 
evangelisasie praktyk begin impakteer. 
8.9.2  Vir ’n volledige bespreking van nuwe uitdagings rondom evangelisasie, sien ook die Verslag 
rakende bediening aan kerklos lidmate, evangelisasie en nuwe gemeente-ontwikkeling. 
8.10  GEMEENTES SE PUBLIEKE GETUIENIS IN ’N NUWE SITUASIE 
8.10.1  Gemeentes is altyd in die tyd en in die konteks veranker. Die Christendom is in sy wese ’n 
geïnkarneerde geloof wat juis tot uitdrukking kom tot dié mate waarin diegene wat daartoe behoort in 
volgelingskap van Christus, God se Koninkryk in die wêreld laat kom. Christene is inderdaad geroep om 
sout en lig vir die wêreld te wees. Dit roep Christene altyd om hulle getuienis in die wêreld te laat hoor 
rakende sake wat die welwese van die mens en skepping bedreig. Na gelang van omstandighede sal die 
agenda verander. 
8.10.2  Vir die oomblik behoort die volgende sake altyd in die oog en op die agenda van gemeentes te 
wees: 
8.10.2.1  Armoede: Werkloosheid is as gevolg van ’n verskeidenheid van faktore ’n groeiende werklikheid. 
Gemeentes behoort alle moontlike pogings aan te wend, om op kreatiewe wyse die probleem aan te spreek 
en ook die slagoffers van werkloosheid by te staan. Armoede is egter ook ’n komplekse sistemiese 
probleem. Hiervan is die wêreldwye groeiende gaping tussen dié wat het en dié wat nie het nie, ’n 
sprekende voorbeeld. Gemeentes behoort die denke van kreatiewe denkers te stimuleer om saam te dink, 
te skryf en te praat oor moontlike oplossings. ’n Klakkelose aanvaarding van die situasie is nie aanvaarbaar 
nie. 
8.10.2.2  Misdaad:  Niemand hoef meer te wonder oor die kompleksiteit en broosheid van die tye waarin 
ons leef nie. Ons wêreld, land en plaaslike gemeenskappe is so kwesbaar soos lank te vore. Tog is dit ’n 
vreemde kwesbaarheid, want in dieselfde asem sou ons oneerlik wees as ons nie sou wys op die 
ongelooflike voorregte en geleenthede wat ons het nie. Ons bestaan is ’n intense paradoks. Aan die een 
kant geniet die meeste van ons, gesien binne ’n ruimer konteks, steeds besonderse welvaart en aan die 
ander kant is misdaad besig om ernstige duike in die psige van ons mense te slaan. Al sê die regering dat 
statistieke wys dat misdaad aan die verminder is, is dit duidelik dat gemeenskappe ’n emosionele 
versadigingspunt begin bereik. Al daal die insidente (volgens amptelike statistiek), kom daar ’n punt waar 
net een geweldsmisdaad vir mense op emosionele vlak te veel word. Dit word die spreekwoordelike laaste 
strooi wat die kameel se rug knak. Dit  kan nooit maar net nog ’n stukkie statistiek wees nie, maar wel ’n 
intense emosionele ervaring teen die agtergrond van honderde ander insidente wat reeds diep in die 
onderbewuste weggebêre is.  Die groot vraag is hoe ons dit gaan hanteer? Onthou dat alle oplossings vir 
alle probleme in die eerste plek daar begin waar ’n kerngroep mense volle verantwoordelikheid aanvaar, dit 
regkry om die eintlike probleem in sy kern te definieer, en dan genoeg mense mobiliseer om iets konkreet 
daaraan te doen. 
8.10.2.3  Onderwys:  Binne die gereformeerde tradisie was daar nog altyd ’n baie noue band tussen 
opvoeding, geletterdheid, geloofsvorming, deugdevorming en  moraliteitsvorming. In kort het 
gereformeerdes nog altyd ’n hart vir die onderwys gehad, maar terselfdertyd geglo dat onderwys en 
opvoeding juis sy dieptedimensie bereik wanneer dit binne die dampkring van die Christelike geloof kom 
staan. Dit was een van die redes waarom Martin Luther gepleit het dat daar by elke universiteit ook ’n 
teologiese kweekskool moet wees. Suid-Afrika het wat elke faset van die onderwys betref, enorme 
uitdagings. Die kerk sal moet besef dat ’n nuwe Suid-Afrika nie haar roeping tot die onderwys beëindig het 
nie. Gemeentes sal op konkrete wyse betrokke moet bly by die skole van hul omgewing, al voel hulle nie 
meer in alle opsigte ewe welkom nie.  
8.10.2.4  Gesondheid:  Wanneer armoede en ongeletterdheid hoogty vier, ly mense se gesondheid 
daaronder. Nie alleen het SA van die hoogste VIGS-statistiek ter wêreld nie, maar gedy ander verwante 
siektes soos TB by die dag. Sou die infrastruktuur van ons gemeentes, sale ens. nie gebruik kon word om 
sentrums van hoop daar te stel waar mense op groot skaal in liefde versorg kan word nie? 
8.10.2.5 Versoening: Die euforie van 1994 is lank reeds verby en Suid-Afrika worstel steeds intens 
daarmee om werklik `n regverdige en nie-rassige samelewing daar te stel. Verskeie sosio-politiese faktore 
dra ook daartoe by dat vervreemding aan die orde van die dag is en ware versoening steeds `n droom is. In 
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die opsig moet die kerk die hartklop van die evangelie helder en duidelik laat hoor. `n Kerk wat opgee op 
versoening gee op op van die kernopdragte in die evangelie. Kerkrade behoort konstant en konkreet die 
vraag te vra oor hoe hulle op plaaslike vlak hieraan kan meewerk. 
8.11  GROTER SENSITIWITEIT VIR DIE LEEFWÊRELD VAN ONS LIDMATE 
8.11.1  Die leefwêreld van ons lidmate het dramaties verander. Mense dink en leef vandag dramaties 
anders as ’n dekade of wat gelede. Die kerk sal doodeenvoudig hiervan moet kennis neem en ’n 
sensitiwiteit vir hierdie leefwêreld ontwikkel, ten einde steeds ’n taal te kan praat, wat vir die wêreld 
hoorbaar en verstaanbaar is. Dit beteken geensins dat die kerk die leefwêreld van die lidmate klakkeloos 
moet napraat nie, maar die kerk sal met die agendas waarmee sy haar besig hou, die manier waarop sy 
uitsprake maak, die styl waarop sy optree en die woordkeuses wat sy gebruik, ten minste moet wys dat sy 
verstaan. Dit word meer en meer gesê dat daar binne die kerk vandag meer as een taal gepraat word. Die 
lidmate praat almal Afrikaans, maar verstaan mekaar glad nie. Die vraag is hoe dit kan verander? 
8.11.2  Daar is in teologiese taal reeds gewys op die belang van inkarnasie. In gewone taal sou ons kon sê 
dat die kerk groter moeite sal moet doen om kontak te maak met die leefwêreld van die lidmaat. Die kerk 
sal moet moeite doen om “daar te wees”. Daar is tans ’n mengelmoes van emosies aan die ontwikkel in die 
harte van lidmate. Dit word veral gedryf deur twee kontekstuele kragte. Aan die een kant bring die tempo 
van verandering in die land en die gepaardgaande verlies, misdaad en geweld, emosies van verwarring, 
bitterheid, seer, woede en ’n nuwe rassisme na vore. Aan die ander kant ontken ’n wêreld van 
materialisme, verwronge en onversadigde begeerte by lidmate. Al hierdie emosies, en veel meer, sal 
verstaan en op verantwoordbare wyse hanteer moet word. 
8.11.3  Die leefwêreld van lidmate is egter ook propvol. Dis propvol stimulasie, uitdagings en spanning. Dit 
is egter ook ’n wêreld van  massale disintegrasie van tradisionele gemeenskappe. Dit geld vir gesinne en 
ruimer gemeenskappe. Hierdie gemeenskappe was histories die dampkring en ruimte waarbinne 
geloofsoordrag plaasgevind het. Die vraag is waar dit nou gaan geskied?  Hierdie is maar enkele dimensies 
van ’n nuwe Suid-Afrika. Die lys is veel langer. Die vraag bly egter wat gemeentes gaan doen, om seker te 
maak dat hulle baie fyn ingestel is, om die vibrasies van ’n nuwe wêreld, ook in hulle eie midde waar te 
neem en reg daarop te reageer.  
8.11.4  Goeie praktiese teoloë het ’n besonderse aanvoeling vir die konteks. Hulle is altyd veranker in die 
konteks en tyd om van daaruit op kritiese wyse die skatte van die tradisie te herwin. Indien hulle uit die 
konteks ontwortel word, raak hulle bekwame meesters wat irrelevante antwoorde gee vir vrae wat in ’n 
gans anderse tyd aan die orde van die dag was. Gemeentes kan in dieselfde gat trap, in die proses alles 
“reg” doen en steeds kwyn.  
8.12  DIE ONTWIKKELING VAN LEIERSKAP 
8.12.1  Leierskap is ’n woord wat met groot omsigtigheid binne die gereformeerde wêreld gebruik word. In 
sommige kringe word selfs beweer dat die begrip onbybels is en liefs nie gebruik behoort te word nie. Na 
ons mening kan geen organisasie (ook kerklik) sonder behoorlike leierskap na behore funksioneer nie. Die 
feit dat dit soms binne die gereformeerde wêreld ontken word, plaas die tradisie in ’n baie moeilike posisie. 
Wie ernstig kennis neem van die werk, lewe en strewes van iemand soos Calvyn, sal gou agterkom dat ons 
hier met iemand te make gehad het wat met ywer van die stad Genevé ’n beter plek wou maak. Dit is egter 
nie net met vroom waarhede vermag nie, maar ook met goeie leierskap en bestuursvaardighede wat 
geskoei was op ’n gesonde Bybelse leer.  
8.12.2  Na ons mening is die kerk die mees intense leierskaporganisasie wat bestaan. Omdat dit ’n 
“vrywilligerorganisasie” is, wat nie met markkragte werk nie (jy kan mense nie betaal of met mag dwing om 
vir jou take uit te voer nie), word naas die werking van die Heilige Gees, sake soos invloed, integriteit, 
spanwerk, erkenning, aanvoeling en nog veel meer, basiese konsepte waarmee kerklike leierskap behoort 
te werk. Omdat ons vir baie jare dit ontken het en eintlik verval het in ’n vorm van institusionele, hiërargiese 
leierskap (biskop, predikant, moderator, voorsitter, leraar, hoogleraar) is ’n gesonde vorm van geestelike 
leierskap nie goed ontwikkel nie. Die kerk betaal daarvoor ’n duur prys. 
8.12.3  Gemeentes sal eenvoudig veel groter aandag moet gee aan die evaluering van bestaande leierskap 
en leierskapskonsepte wat tans in die gemeente funksioneer. Laat niemand hulself mislei nie. Leierskap 
kom, weliswaar soms onbeholpe, in alle gemeentes voor. Die vraag is net of die gestalte wat dit aanneem, 
wenslik is en die saak na behore dien. In die tweede plek sal gemeentes veel groter aandag moet gee aan 
die ontwikkeling van leierskap en die bemagtiging van onontdekte dormante leierskap in die gemeente. 
8.12.4  Met dit as kort agtergrond, kan die volgende ook in gedagte gehou word: 
8.12.4.1  Natuurlik word die finale leierskap binne die kerk gesien as gesetel in Jesus Christus self, wat sy 
kerk deur Woord en Gees regeer. 
8.12.4.2  God gebruik egter ook mense om sy kerk te bestuur en te lei. Meer en meer stemme gaan op wat 
aan die konsep “spanleierskap” die voorrang wil gee.  
8.12.4.3  Dit beteken egter veral twee dinge. Veral leraars sal moet leer dat die terme “ondergeskiktheid” en 
“diensbaarheid”, ook aan ’n medekollega, juis Bybels is. Die probleem is dat opleiding vir jare lank eintlik ’n 
sisteem van een-persoon (predikant) gemeentes veronderstel het en dat leraars nooit behoorlik toegerus is 
vir die werklikheid en implikasies van medeleraarskap nie. Voeg hierby ’n onderontwikkelde begrip van die 
“Liggaamsmodel” en woorde soos leierskap en veral “leierleraar’ word ’n massiewe bedreiging. In die 
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tweede plek beteken spanleierskap nie dat woorde soos “rekenskap” en “finale verantwoordelikheid” ver-
dwyn nie. 
8.12.4.4  Die volgende vrae behoort ook nou deeglike aandag te kry:    
1.  Wat het van ons geestelike leiers geword? 
2.  Is daar ’n verskil tussen leierskap en geestelike leierskap en wat is die verskil?   
3.  Is leierskap ’n Bybelse konsep en hoe sien die Bybel dit? 
4.  Watter rol behoort roeping te speel? 
8.12.4.5  Die volgende stellings kan ook in gedagte gehou word: 
1.  Geestelike leiers word gedryf deur liefde. Hulle plaas ’n buitengewone hoë premie op verhoudinge. 
2.  Geestelike leiers verstaan die belang van heiligmaking. Hulle leef met geestelike dissiplines. 
3.  Geestelike leiers word geseën met ’n visie. Hulle passie, gawes en nood van die wêreld leef in sinergie 
met mekaar.  
4.  Geestelike leiers kan die werklikheid definieer. Hulle sien dinge in perspektief en verstaan die werklike 
nood van die wêreld. 
5.  Geestelike leiers was konstant voete. Hulle hanteer mag anders en koester diens. 
6.  Geestelike leiers leef uit en met genade. Hulle leef met deernis en sensitiwiteit. 
7.  Geestelike leiers verstaan waar hulle krag vandaan kom. Hulle put uit ’n onuitputbare Bron van wysheid 
en krag.  
8.  Geestelike leiers wandel met God. Hulle hele wese is konstant op God gerig.  Hulle het God bo alles lief. 
9.  Geestelike leiers bid. Hulle verstaan die krag en dinamika van gebed. 
10.  Geestelike leiers dink, eet en slaap dissipelskap. Hulle is konstant besig om ander leiers op te lei en 
voel nie bedreig nie. 
11.  Geestelike leierskap veg teen aanvegtinge. Hulle bestuur hul eie emosies met geestelike en innerlike 
krag. 
12.  Geestelike leiers koester hul integriteit. Hulle weerstaan versoekinge en koester karakter en waardes. 
13.  Geestelike leiers verstaan hoe belangrik en heilig hul liggame is. Hulle beskerm die tempel van God – 
onderhou die Sabbat. 
14.  Geestelike leiers lei en rig vergaderings op ’n spesiale manier in. Hulle skep geestelike ruimtes waar 
mense anders praat en dink. 
15.  Geestelike leiers verstaan die belang van goeie bestuur. Hulle is verantwoordelik en verantwoordbaar. 
16.  Geestelike leiers dink strategies. Hulle is versigtig soos slange en opreg soos duiwe. 
17.  Geestelike leiers kan verandering bestuur. Hulle verstaan die kompleksiteit en reëls van verande-
ringsbestuur en is nie onwillig om die uitdaging te aanvaar nie. 
18.  Geestelike leiers is vredemakers en brugbouers. Hulle bestuur konflik en diversiteit. 
19.  Hulle leef coram Deo en kan God “sien” (visio Dei). 
20.  Hulle vind rus in God. 
21.  Hulle vertrou God en leef met innerlike selfvertroue en krag. 
22.  Hulle maak ’n konkrete verskil, omdat hulle toelaat dat God deur hulle werk. 
8.13  DIE BOU VAN GEMEENSKAP 
8.13.1  Handelinge 2:42 wys daarop dat die “onderlinge verbondenheid” een van die basiese boustene was 
waarop die vroeë gemeente gerus het. Dit behoort vandag nie anders te wees nie. Daar is reeds verwys na 
die massale disintegrasie van gemeenskappe wat tans aan die gang is. Dit raak elke duimbreedte van ons 
bestaan. Terselfdertyd is ons nie meer goed geskool in die bou en uitbou van gesonde gemeenskap nie. 
Die feit dat gemeenskappe disintegreer, beteken nie dat mense nie meer soek na gemeenskap nie. Hulle 
soek vandag juis daarna en vind dit op ander plekke en in ander vorme, sommige meer wenslik as ander. 
Die hartseer is dat die Bybel baie duidelik is dat onderlinge gemeenskap een van die heel belangrikste 
imperatiewe is wat ooit aan die volgelinge van Christus gegee is. Die vraag is hoe die gemeente weer ’n 
plek van ware en warm gemeenskap kan word.   
8.13.2  Die volgende moontlikhede bestaan: 
1.  Dink baie ernstig na oor wat in die eredienste gebeur en hoe en wat gekommunikeer word. 
2.  Maak seker dat die leierskap in die gemeente dit modelleer. 
3.  Kleingroepe – in verskillende vorme – is nie net ’n nuwe gier nie. Dit behoort ’n basiese dissipline van 
onderlinge sorg en dienslewering te wees. ’n Interessante tendens is dat kleingroepe al meer en meer 
uitgedaag word om binne die geografiese area van waaruit die meeste lede kom, ’n verskil te maak. Dit 
raak die uitreik na en ondersteuning van mense in die omgewing, maar ook konkrete aksies soos 
evangelisasie. Dit is nie ’n onkritiese terugbring van die ou wykstelsel nie, maar gee tog erkenning aan van 
die winste van die ou stelsel.  
4.  Gesamentlike dienslewering, ook buite die gemeente, is ’n kragtige manier waarop interne koinonia 
gebou word. 
5.  Sien gemeentefunksies, soos ’n basaar byvoorbeeld, nie in die eerste plek as fondsinsameling nie, maar 
veral as ’n geleentheid om gemeenskap te bou. 
6.  Hanteer enige konflik met groot omsigtigheid. Moenie wag dat dit weggaan nie, maar gaan dit tegemoet 
en hanteer dit vroegtydig en op Bybelse wyse. 
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7.  Bring die tug terug. Onthou ons tug nie lidmate om gemeentes te suiwer en gesond te maak nie. ’n 
Gesonde gemeente tug! Dit leer ons belydenisskrifte ons. Ons bewaar nie gemeenskap deur ’n 
oppervlakkige vrede oor die kwaad te smeer nie. 
8.  Neem die liefdesgebod veel ernstiger op as wat ons dit tans neem en preek en leer daaroor. 
8.14  AANPASBARE STRUKTURE 
8.14.1  Een van die basiese stellings van die reformasie was die stelling: semper reformanda. ’n Ware 
gereformeerde kerk reformeer voortdurend. Ten einde dit te kan doen, behoort daar nie ’n krampagtige 
vashou aan instellings en strukture te wees nie. Die gereformeerde teoloog, John Leith, het dit goed 
verwoord, toe hy gesê het: “Traditionalism is the dead faith of the living. Tradition is the living faith of the 
dead.” Lewende, dinamiese struktuurverandering hoef nie teenoor die tradisie te staan nie. Inteendeel, is 
dit juis nodig om die tradisie lewend te hou.  
8.14.2  Dit het ’n hele paar konkrete implikasies. Slegs enkele word hier genoem: 
1.  Die grootte en vorm van kerklike vergaderings 
2.  Die funksie en samestelling van kerkverbande 
3.  Gemeentegrense. 
8.14.3  Al hierdie genoemde sake is tans spontaan aan die verander en verdien verdere kerkordelike 
aandag. Kortliks net enkele opmerkings oor die sensitiewe saak van gemeentegrense. 
8.14.4  Na ons mening werk gemeentegrense goed in ’n pionierstyd, waar die kerk sistematies oor ’n nuwe 
gebied moet versprei en die kerk daarby ’n relatiewe homogene karakter dra. Dit het in ons dag dramaties 
verander. Waar gemeentegrense eens bedoel was om die uitbreiding en groei van die kerk te bevorder, het 
dit nou ’n hindernis in die groei van ’n kerk met ’n nuwe gestalte  binne ’n nuwe konteks geword. Iets soos 
nuwe gemeente-ontwikkeling wat wêreldwyd as vanselfsprekende prioriteit vir enige kerk, ook binne die 
gereformeerde tradisie gesien word, word binne ons konteks haas onmoontlik omdat elke duimbreedte van 
die land reeds “gedek” is. Die realiteit is dat die werklikheid van diversiteit pleit om nuwe vorme en gestaltes 
van kerkwees, maar dat dit net moontlik is om aan nuwe gestaltes uitdrukking te gee as die denominasie 
verlaat word om iets te gaan stig, waar daar geen grense is nie. Dit is hartseer en werk nie net verlammend 
in op nuwe groei nie, maar ontneem die kerk die krag van nuwe energie en dinamika wat altyd met die 
stigting van nuwe gemeentes gepaardgaan. ’n Aantal jare gelede het hierdie dinamika gekom deur 
afstigting. In ’n kwynende tyd bring “terugstigting” dit ongelukkig nie. ’n Dringende hersiening van die hele 
beleid rondom gemeentegrense word dus voorgestel. 
8.15  DIE HERSTEL VAN EKUMENIESE BANDE EN KERKEENHEID  
8.15.1  ’n Plaaslike gemeente is altyd volledig kerk en terselfdertyd onvolledig kerk. ’n Plaaslike gemeente 
wat in isolasie leef, gaan dood. Dit het altyd die kontak met ander geloofsgemeenskappe, binne en buite 
die denominasie nodig. (Sien oa Ef. 3:18,19) Gesonde ekumeniese bande, ook op plaaslike vlak en 
kerkeenheid, is nie “polities korrekte terme” wat gebruik behoort te word nie. Dit is deel van die 
gereformeerde belydenis. Dit is deel van ons wese en behoort daarom met nuwe ywer nagejaag te word. 
 
9.  KERKORDELIKE IMPLIKASIES 
Uiteraard het bogenoemde heelwat kerkregtelike implikasies. Die AS het reeds wysigings in die NG Kerk se 
Kerkorde en toepaslike reglemente aangebring en die Kerkorde sal, in die lig van voortdurende 
ontwikkelings en groei in insig, aangepas word.   Die aanpassing volg na aanleiding van besluite van die 
Algemene Sinode. 
 
10.  DIE PAD VORENTOE 
 
10.1  Die vraag is watter toekomstige waarde hierdie dokument kan hê en hoe daar verseker kan word dat 
dit nie maar net nog ’n verslag is wat êrens stof vergader nie.  
10.2  Die voorstelle soos vervat in A.1.2 word dus ter tafel gelê wat die voorgaande gesprek en dinamika 
rondom die verslag kan moontlik maak. 
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GEMEENTE-ONTWIKKELING BYLAAG 2 
 
ARMINIANISME: KONSEKWENSIES VIR DIE BEDIENING 
 
1.  OPDRAG 
1.1  [AS 1998, p 466, § C.3.4: 2 en AS 2004, Deel IV, p 370, § A.7: 4.7].  “Die opdrag word herhaal: Die 
Algemene Sinode verwys die verslag (AS 2002; Agenda p 187-190; § A.12.D1) oor die Arminianisme na 
die ADGO (en ADDG) om, met verslag aan die Algemene Sinode, te besin oor die implikasies van die 
verslag vir die bediening van die gemeente in die samelewing.” 
 
2.  VERLOOP 
 
2.1  Die ADGB het in 2003 die versoek na dr ACJ (André) van Niekerk (in samespreking met prof Malan 
Nel) verwys. Hierdie opdrag kon nie vir die Algemene Sinode van 2004 uitgevoer word nie. Ek het op 12 
April en 30 Mei 2005 ’n gesprek met dr Van Niekerk oor die opdrag gevoer. Vanweë ’n baie vol program en 
ander opdragte kon dr Van Niekerk so onlangs soos Augustus 2005 enkele gedagtes aan my deurgee.  
Wat hieronder volg, sluit gedeeltelik by dr Van Niekerk se opmerkings aan. 
 
3.  GEVOLGE VIR DIE BEDIENING 
 
3.1  Die verslag self maak melding van die moeilike opgaaf om so te formuleer dat ons in die bediening 
uitdrukking gee aan dit wat die Gereformeerde leer van die Arminianisme onderskei. Volgens die verslag 
kom die verskil ten diepste daarop neer dat Arminius nie kon bely dat God Sy kinders uit vrye guns alleen 
verkies het nie (1.3.2 en WD Jonker, Uit vrye guns alleen, p 33). “God se genade is nodig om ons 
gebrekkige geloof aan te vul... Ons verlossing kom dus nie suiwer uit God se vrye guns nie, maar ons 
geloof speel ’n bydraende rol” (Verslag 1.3.2, Agenda p 187). “Die hart van die gereformeerde leer is daar-
op gemik om steeds weer werksame woorde te vind wat al die eer aan die genade gee en sodoende die 
geloof leeg maak, nie in die sin dat dit geen inhoud het nie, maar in die sin dat dit geen bydrae lewer nie” 
(1.3.3, Agenda p 188). 
3.2  Dit is, volgens die verslag (Agenda p 188-190), veral die “taalwêreld” van die NG Kerk waar die 
probleem Iê. ’n Nie-gereformeerde taalwêreld kenmerk meermale die preektaal, die evangelisasietaal, die 
kategesetaal, die kamptaal van die NG Kerk. “Ons ken almal die regsinnige formules en praat saam dat ’n 
mens nie deur jou werke gered word nie, maar as ons onder druk kom om “effektief’ te kommunikeer, sluip 
die eie bydrae soms weer in vermomde vorm terug” (1.4.4, Agenda p 189). Enkele voorbeelde word dan 
genoem: 
3.2.1  Ons onnadenkende gebruik van die woord bekering as dit wat ‘jy moet doen om gered te word’ 
(1.4.5, p 189), eerder as bekeer jou, want God het reeds in Sy genade na jou gedraai. 
3.2.2  Ons onnadenkende gebruik van die uitdrukking gee jou hart vir Jesus, dikwels verstaan as ’n baie 
duur prys wat vir verlossing betaal moet word (1.4.5, p 189) eerder as gee jou lewe vir God, want Hy het 
reeds Sy lewe vir jou gegee. 
3.2.3  ’n Kategese handboek se verduideliking van geloof as vertrou en doen (1.4.5, p 189). 
3.2.4  Die weg van saligheid “met die bedoeling dat ons die stappe van die pad kan verduidelik” (1.4.5, 
p 189). 
3.2.5  Mense (baie) sien geloof dan as iets wat hulle moet doen om gered te word.  
Tereg sê die verslag ten opsigte van ons gebrekkige en soms meer doelbewuste verkeerde formulering: 
“Die evangelie vertel jou van alles wat God uit genade vir jou gedoen het, en nou moet jy net een ding doen 
om dit deelagtig te word: jy moet glo. Hy staan en klop aan die deur, maar daar is nie ’n knop aan die 
buitekant nie en daarom moet jy van binne oopmaak. Hy staan voor jou deur met al Sy gawes (magteloos - 
M Nel), maar jy moet Hom eers innooi. Jy moet jou deel doen.  
As ons so praat, kan ons mense kwalik neem wat verstaan dat hulle hulle verlossing aan hulleself te danke 
het, naamlik van hulle eie vermoë en gewilligheid om te glo (1.4.6, p 189). Geen wonder dat die 
verbondsdoop as teken en seël van God se genadige handelinge dan geen of min betekenis het nie.   
Die indruk word dan meermale geskep dat ons in ’n verkeerde sin deur ons geloof gered word. “Ons kan sê 
dat ons nie deur ons geloof gered word nie, maar deur Christus. (Nie geloofsdade nie, maar geloofsinhoud 
- A van Niekerk en M Nel) Ons heil is buite ons vir ons bewerk en word aan ons toegereken. Die 
aanvaarding hiervan is die doodsvonnis oor die ou mens wat sy deel wil bydra. Hier is die verkeerde 
verstaan van die geloof dan die grootste gevaar, want as ons dan nou moet aanvaar dat ons niks kan bydra 
nie, wil ons nog steeds daaraan vashou dat ons deur ons geloof ’n bydrae maak. Ons besef dan nie dat 
ons aan geloof die teenoorgestelde rol toeken as wat dit in die evangelie het waar die ophou-bydra, ophou- 
probeer beteken nie. Daarom is die geloof ’n leë hand wat die heil uit God se vrye guns alleen ontvang” 
(Verslag 1.3.5, p 188. Kursivering van laaste twee sinne M Nel). 
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3.2.6  Sonde-besef en sonde-belydenis word meermale voorgestel as ‘voorwaarde’ vir die heil, terwyl ook 
dit deel is van die genadegawe van God (1.4.7, p 189). 
3.2.7  Lidmate begin dan vir hulle sekerheid binne in hulleself en die vervulling van voorwaardes soek. 
“Hulle doen selfondersoek en wonder of hulle berou, hulle geloof, hulle gebede sterk genoeg is om God te 
oortuig” (p 189). 
3.2.8  Lidmate se dankbaarheid word dan ook dikwels deel van die doen van hulle deel vir hulle verlossing. 
“Regverdigmaking en heiligmaking is uit genade alleen. Dit is beide God se werk” (ACJ van Niekerk).  
“Waarskynlik is daar baie mense in ons kerk wat meer afhanklik van God voel vir hulle regverdigmaking as 
vir hulle heiliging” (Verslag, p 190). 
3.3  Dit is nie moeilik om van die konsekwensies van hierdie bekende soort benadering en formulering te 
onderskei nie.  
Die byna voortdurende stroom van lidmate wat nie net met die belydenis doop worstel nie, maar die NG 
Kerk verlaat en hulle lidmaatskap elders uitleef, is ’n sodanige voorbeeld. In meer as een opsig is die doop 
van kinders ’n diep uitdrukking van die gereformeerde verstaan van God en Sy genade. 
Nog so ’n gevolg is die soms opvallende gebrek aan ywer en innerlike motivering in die soek van die 
Koninkryk by lidmate. Wat jy moet bydra (van geloof tot dankbaarheid) kan net solank motiveer. Inspanning 
bring net nooit langtermyn volharding nie. Wanneer dit met ’n bepaalde vorm van ‘vrees om weer verlore te 
gaan‘ gemeng word, lyk dit of dit langer motiveer. Genade motiveer onberoulik en vir altyd. ‘Kerke wat 
geloof as ‘ons bydrae’ beskou, is dikwels ywerig met evangelisering besig, terwyl kerke wat redding as uit 
genade beskou, sonder ywer vir die evangelie is’ (Thomas Long in ’n huisgesprek, 1993). Hieroor moet 
gereformeerdes met skaamte hulle hoof buig. 
Dit mag selfs wees dat die byna onoorsigtelike teologiese diversiteit binne die Ned Geref gestalte van die 
gereformeerde tradisie teruggevoer kan word tot hierdie verskuilde Arminianisme binne die tradisie van die 
NG Kerk. Wanneer jy ten diepste oor ‘uit genade alleen’ verskil, word diversiteit uiteindelik verdeeldheid. 
Die Arminianisme en die Gereformeerde verstaan van redding uit genade alleen, is uiteindelik nie ver-
soenbaar nie. Self nie die beroep op evangelies wees, oorbrug dan meer die kloof nie. 
 
4.  SUGGESTIES VIR WEG VORENTOE (OF SOOS DIE VERSLAG DIT STEL: OP PAD NA DIE 
HELDER FONTEIN) 
Die saak waaroor dit hier gaan, is nie maar ’n gereformeerde liefhebbery of ’n liefhebbery in die 
gereformeerde tradisie nie. Dit is hoe ons die Skrif verstaan. 
Wanneer ons die imperatiewe uit die bedding van die indikatiewe haal, verlei en mislei ons geloofs-
gemeenskappe tot nuwe vorme van wettisisme en fariseïsme. Aan die ander kant noop die imperatiewe 
wat vanuit die indikatief vloei ons tot ywer en passie vir die evangelie en die koms van die Koninkryk. Die 
11 hoofstukke van Romeine wat die indikatief verkondig, word eers in Romeine 12: 2 tot imperatief, maar 
dan met die motivering en gesag van die evangelie. Ons durf nie die sake omdraai nie. Ons sou daarmee 
toegee dat ons vir ’n andersoortige hantering van die Skrif gekies het. 
4.1  Leraars en ander gemeenteleiers word opgeroep om ernstig na te dink en self ondersoek te doen oor 
hoe hulle oproepe tot geloof, bekering, heiliging, ens formuleer. Op alle moontlike maniere moet ons 
mekaar help om hieroor sensitief te wees. Ons moet mekaar help om bewus te word en wees van die 
gevolge vir lidmate wat langs die weg van enige moontlike suggestie van ’n eie bydrae tot navolging van 
Christus uitgenooi word. 
4.2  Leraars en ander leiers word opgeroep en deur opleiding en begeleiding motiveer om met erns en 
ywer gelowiges en ongelowiges tot navolging van Christus te begelei. Ons moet mekaar help om te bely 
dat genade motiveer om met ywer elke dag te bely dat ons uit genade gered is. Ons bely dat God aan die 
werk is. Sy werk maak nie alleen ons werk moontlik nie, maar sluit dit in.  “Wanneer ons so beleef en praat 
oor die regverdiging, het ons ’n stewige basis om die heilige vuur ook in ons heiliging te laat brand” (p 190). 
Omdat ons harte brand van dankbaarheid, daarom is ons gehoorsaam. Hier ontmoet die Bybelse indikatief 
en imperatief mekaar as beide die werk van God. 
4.3  Leraars en leiers word ernstig versoek om in die keuse van materiaal vir die toerusting van gelowiges 
seker te maak dat hulle materiaal kies wat oor die breë spektrum van die bediening die gereformeerde 
verstaan van genade-redding verstaan en handhaaf. 
4.4  Leraars en leiers word ernstig versoek om te onthou dat ons sing wat ons glo en bely. Populêre liedere 
behoort telkens weer in gereformeerde taal vertaal te word. Anders glo ons later wat ons sing in die woorde 
van liedere wat nie altyd uit gereformeerde verstaan van die Skrif gebore is nie. Hier word veral gepleit vir 
liedere waar die eer aan die Here, aan sy liefde en genade alleen gegee word.  Digters word uitgedaag om 
binne ’n gereformeerde verstaan van die Skrif te dig vir komponiste om te toonset. 
4.5   ’n Verstaan van die Skrif binne hierdie tradisie bring mee dat ons anders bid.  Baie gebed-praktyke is 
aantreklik. Dit sluit aan by die natuurlike godsdienstige drang om by te dra en daarvoor beloon te word. 
Leraars en leiers word aangemoedig om gemeentes binne ons van verstaan van God en die Skrif te leer 
bid. Die keuse van materiaal geld ook hier. 
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GEMEENTE-ONTWIKKELING BYLAAG 3A 
 
KERKMUSIEK   
 
1. EIETYDSE EN INHEEMSE MUSIEK 
 
1.1  OPDRAG 
[AS 2002, BR 6.7.4;  AS 2004, Deel II, p 84, § A.5: 14 en Deel IV, p 368, § A.5: 14.3] 
Die Algemene Sinode versoek die ADGB om die saak van nuwe liedere as prioriteit te beskou en voort te 
gaan met die besluit van 2002, naamlik “om, in oorleg met die AJK, ’n meganisme te skep waarvolgens 
nuwe, inheemse en eietydse liedere deurlopend in die kerk opgeneem kan word en om die nodige riglyne 
vir die skep van nuwe liedere daar te stel.” 
1.2  FLAM 
1.2.1  ’n Subkommissie van lede uit die ou AKE en AJK was reeds saamgestel na die sinode van 2002 en 
het na die sinode van 2004 die ADGO Projekspan vir Musiek geword (alias Flam – Funky Liedere vir ’n 
Aan-die-brand Musiek-bediening).   
1.2.2  Die projekspan bestaan tans uit die volgende lede:   
Ds Jacques Louw (voorsitter - OVS) 
Ds Faani Engelbrecht (ondervoorsitter - Wes-Kaap) 
Dr Louis Dressel (skriba – Noordelike Sinode)  
Dr Breda Ludik (Wes-Kaap) 
Ds Elmarie Wiesner (Wes-Kaap)  
Ds Ben Klut (Hoëveld) 
Ds Johan Engelbrecht (Wes-Kaap)  
en  Ronel Meylahn (Noordelike Sinode)   
1.2.3  Dr Johan Cilliers en me Gerda Engelbrecht help ook onderskeidelik as Flam se teologiese en taal-
kundige adviseurs.  Me Anita Erasmus (Maranatha Platemaatskappy) woon ook die Flam-vergaderings as 
gekoöpteerde by. 
1.3  VERLOOP 
1.3.1  Flam het eerstens gepoog om die nodige riglyne vir die skep van nuwe liedere op te stel.  Hierdie 
riglyne is via Die Kerkbode aan gemeentes gekommunikeer en deur middel van Flam se webbladsy. 
1.3.2  Flam se werkswyse is soos volg: 
1.  Liedere word deur Flam versamel:  individue, gemeentes, kunstenaars word op voortdurende basis 
uitgenooi om eietydse liedere aan Flam deur te stuur. 
2.  Liedere word deur Flam gemeet aan bepaalde teologiese, musikale  en taalkundige vereistes:  Be-
staande kontemporêre liedere, waarvan die meeste reeds op CD’s opgeneem is, word ook vanaf hierdie 
CD-opnames beoordeel. 
3.  Toestemming word van die komponiste/liriekskrywers verkry, sodat die gekeurde liedere op die Flam-
webbladsy geplaas mag word. 
4.  Die bladmusiek en volledige tekste is dan op die webwerf (www.jeugfokus.co.za) beskikbaar vir 
gemeentes wat met die MRL en breë lisensie by CCLI geregistreer is:  Enige iemand kan die webbladsy 
besoek en die titellys van nuwe liedere sien, maar kan slegs die bladmusiek en Flam-liedtekste van die web 
aflaai, indien hulle hulle breë CCLI registrasienommer invoer.  Die kopiereg en tantiéme-uitbetalings word 
dus deur CCLI gehanteer, aangesien Flam nie die personeel en infrastruktuur daarvoor het nie. 
5.  ’n Aantal liedere (met tekste uit verskillende inheemse tale) vir interkulturele byeenkomste sal  ook 
mettertyd op Flam se webblad beskikbaar wees. Die bekende ekumeniese liedere waardeur verskillende 
strofes in verskillende inheemse tale gesing kan word, kan baie sinvol by interkulturele en multikulturele 
dienste gebruik word.  ’n Proses is ook aan die gang tussen NG Kerk familie om liedere met dieselfde 
melodieë in die verskilllende tale beskikbaar te stel.  Dit sal egter nog ’n tyd neem voordat dit beskikbaar is. 
1.3.3  Flam is dus voortdurend besig om nuwe liedere te versamel en vergader drie keer per jaar om nuwe 
liedere teologies, musikaal en taalkundig te keur en gereed te kry vir Flam se webwerf.  Daar is reeds ’n 
somtotaal van 187 liedere gekeur en soos wat die kopiereg uitgeklaar word, en die notering van die 
bladmusiek gedoen word, verskyn dit op Flam se webbladsy op www.jeugfokus.co.za.   
1.3.3.1  Hierdie 187 gekeurde liedere bestaan onder andere uit: 

 56 vars, nuwe kontemporêre liedere    
 82 nuwe eietydse liedere vir gemeentesang  
 5 nuwe kinderliedere  
 2 nuwe spesifieke tienerliedere 
 8 liedere uit die vorige Jeugsangbundels 
 2 multikulturele liedere 

1.3.3.2  Hierdie liedere verteenwoordig reeds ’n wye spektrum van liedere met betrekking tot: 
1.  Liturgiese momente: 
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Toetrede; Votum; Lof; Verwondering; Wet; Skuldbelydenis; Verootmoediging; Epiklese; Woord van God; 
Lering; Geloofsbelydenis; Gebede; Nagmaal; Toewyding; Klag en Afhanklikheid. 
2.  Die kerklike jaar: 
Kersfees; Epifanie; Lydenstyd; Paasfees; Opstanding; Pinkster; Koninkrykstyd; Wederkoms; Drie-Eenheid 
en God se liefde.  
3.  Die erediens van die lewe: 
Heerskappy van God;  Die Kerk ; Geloof en Vertroue; Dankbaarheid; Diens en Getuienis; Ekumene; Hoop 
en Voleinding. 
1.4  PAD VORENTOE 
1.4.1  Flam beoog om op hierdie wyse voortdurend nuwe inheemse en eietydse liedere aan gemeente te 
voorsien. 
 
2.  ENGELSE LIEDERE IN DIE LIEDBUNDEL 
 
2.1  OPDRAG 
[AS 2004, Deel II, p 78, § A.5: 3 en Deel IV, p 367, § A.5: 3.3] 
Die Algemene Sinode versoek die ADGO: Taakspan Erediens om sover moontlik – hangende kopiereg – 
benewens die twintigtal Engelse tekste wat opgeneem is in die Liedboek van die Kerk ook al die ander 
Engelse tekste – en indien moontlik ook dié van inheemse tale – waarvan die melodieë in die Liedboek 
opgeneem is, in die volgende uitgawe van die Liedboek op te neem. 
2.2  VERLOOP 
2.2.1  Die ADGO Projekspan vir Musiek het weer na die opdrag van die sinode gekyk en weereens bevind 
dat hierdie opdrag onprakties, onuitvoerbaar en nie koste-effektief sal wees nie 
2.2.2  Redes waarom die ADGO Projekspan vir Musiek (alias FLAM) oordeel dat die opdrag steeds on-
prakties en onuitvoerbaar bly: 
2.2.2.1  Na alle waarskynlikheid daar nie weer ’n formele Liedboek (“in hard covers”) in die toekoms 
verskyn nie 
2.2.2.2  Die verkryging en koste-aspek verbonde aan die kopiereg bemoeilik die uitvoering van hierdie 
opdrag 
2.2.2.3  Die bundel sal dan onhanteerbaar lywig wees 
2.2.2.4  Dit sal die eenheidskoste van die bundel onbekostigbaar vir lidmate maak 
2.2.2.5  Dit sou die deur oopmaak vir allerlei ongekeurde tekste vanuit ander tale 
 
3.  OPLEIDING VAN KONTEMPORÊRE MUSICI 
 
3.1  OPDRAG 
[AS 2002, BR 6.8;  AS 2004, Deel II, p 84-85, § A.5: 15 en Deel IV, p 368, § A.5: 15.3] 
AS 2002 BR 6.8: Die Sinode versoek die AKE om in samewerking met die AJK ondersoek in te stel na 
wyses waarop die opleiding en toerusting van kerkmusici ook in ’n meer kontemporêre idioom sal kan 
geskied. 
AS 2004, p 368: Die Algemene Sinode verwys die besluit van 2002 na die ADGO vir verdere aandag. 
3.2  TERUGVOER 
3.2.1  Die ADGO Projekspan vir Musiek (FLAM) het geoordeel dat die mees sinvolle en koste-effektiewe 
manier waar kontemporêre musici oor die land heen opgelei kan word, sou wees deur middel van ’n 
professionele opleidings-DVD.  Die moontlikheid is ondersoek en die koste van so ’n DVD sou rondom 
R60 000,00 beloop.  Intussen het FLAM kennis geneem dat die bekende gospelmusikant, Louis Brittz, 
beoog om gedurende 2007 ’n soortgelyke DVD die lig te laat sien.  Louis Brittz is volgens FLAM uitstekend 
toegerus (talentgewys, logistiekgewys, en goeie begrip van die liturgie) om hierdie projek te dryf, sodat 
kontemporêre kerkmusici sal baat vind by hierdie opleidings-DVD. FLAM het geoordeel dat daar eerder 
insette aan Louis Brittz gelewer kan word en met sy projek saamgewerk kan word, as om dieselfde projek 
met so ’n groot finansiële uitset te dupliseer.  FLAM kan dan eerder hierdie opleidings-DVD van Louis Brittz 
vir gebruik in gemeentes akkrediteer. 
 
4.  WERKGROEPE VIR KLASSIEKE  MUSIEK 
 
4.1  INLIGTING 
4.1.1  Nadat ADGO Projekspan Musiek die opdrag van die Sinode met betrekking tot inheemse en eietydse 
liedere deur middel van FLAM en sy werksaamhede laat realiseer het, het die Projekspan vir Musiek ook 
bewus geword van die leemte wat ontstaan het ook ten opsigte van bevordering van meer 
formele/klassieke  kerkmusiek.   
4.1.2  Die projekspan het onder andere kennis geneem van die nypende tekort aan orreliste dwarsoor die 
land en die groot dalende getalle van orrelstudente landswyd.   
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4.1.3  Om hierdie probleme die hoof te bied, is ADGO versoek om dit goed te keur dat ’n werkgroep binne 
die ADGO Projekspan Musiek gestig word, vir die bevordering van meer formele kerkmusiek.   
4.1.4  ’n Uitnodiging is oa aan die SA Kerkorrelistevereniging gerig om ’n verteenwoordiger te benoem om 
deel van hierdie werkgroep te word.  Sake soos die tekort aan opgeleide orreliste, opleidingskursusse vir 
orreliste en moontlike indiensopleiding van orreliste sal dringende aandag by hierdie werkgroep geniet. 
 
5.  BEGELEIDINGS CD’S VAN DIE LIEDBOEK 
 
5.1  INLIGTING 
5.1.1  Aangesien daar so ’n groot tekort aan opgeleide orreliste dwarsoor die land bestaan en gemeentes 
werklik sukkel om orreliste te vind wat die gemeentesang dinamies kan begelei, wil ADGO Projekspan 
Musiek gemeentes graag wys op die lofwaardige poging van die SKE, NG Kerk in die OVS wat ’n volledige 
stel Begeleidings-CD’s van die Liedboek in samewerking met Bybel-Media saamgestel het.   
5.1.2  Hierdie stel CD’s met orrelbegeleiding van die Liedboek-liedere, maak dit vir gemeentes wat sukkel 
om geskikte orreliste te kry, moontlik om tydens eredienste, begrafnisse, huwelike en ander spesiale 
dienste met hierdie CD-begeleiding te kan saamsing.  Nadat die eerste oplaag van die  Begeleiding-CD’s 
uitverkoop is, is die hele pakket weer hersien en noodsaaklike tempo-wysigings is aangebring. Die hersiene 
pakket van die Begeleidings-CD’s van die Liedboek, bestaande uit 14 CD’s is beskikbaar teen R350,00 en 
kan bestel word by Bybel-Media: 0860 231 231 of direkte bestelling: bestel@bmedia.co.za of  
E-aankope: www.bmedia.co.za. 
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GEMEENTE-ONTWIKKELING BYLAAG 3B 
 

EREDIENS 
 
1. LITURGIE/HANDBOEK VIR DIE EREDIENS 
 
1.1  OPDRAG 
[AS 2002, BR 6.1.1;  AS 2004, Deel II, p 83-84, § A.5: 10 en Deel IV, p 367, § A.5: 10.3] 
Die Algemene Sinode besluit dat die opdrag van 2002 na die nuwe Algemene Diensgroep vir Gemeente-
en-Bedieninge as prioriteitsaak verwys word, naamlik:  
1.1.1 Die Algemene Sinode gee opdrag aan die ADGO om ’n hersiene uitgawe van die Handboek vir die 
Erediens vir publikasie voor te berei. Oorweging moet geskenk word aan die moontlikheid dat die 
publikasie in so ’n formaat beskikbaar gestel word dat nuwe materiaal voortdurend bygevoeg kan word (bv 
alternatiewe diensordes en formuliere). 
1.1.2. Die Algemene Sinode keur goed dat die volgende in die Handboek vir die Erediens opgeneem word: 
1.1.2.1  Die basiese struktuur van die oggend- en aanddiens (nie ’n volledige diensorde nie) met daarby ’n 
aanduiding van wat as vaste elemente en wat as wisselende elemente beskou word. 
1.1.2.2  ’n Kort beskrywing van die verskillende (vaste en wisselende) elemente van die erediens met ’n 
aanduiding hoedat elkeen in die erediens gebruik kan word. 
1.1.2.3  Voorgestelde diensordes vir die volgende besondere dienste: Bevestiging van ampsdraers, Doop-
diens, Belydenis van geloof, Nagmaalsdiens, Huweliksdiens, Begrafnis- en verassingsdiens. 
1.1.2.4  Basisformuliere soos in die huidige Handboek vir die Erediens met moontlike alternatiewe - veral 
vir die bediening van die sakramente. 
1.1.2.5  ’n Erediensbesluiteregister (Die AS besluit dat slegs die kernbesluite in ’n Erediensbesluiteregister 
opgeneem word. Sien AS 2002, BR 6.1.2). 
1.1.2.6  Die Revised Common Lectionary met moontlike aanvullende materiaal uit ander beskikbare lees-
roosters. 
1.1.3.  Die Algemene Sinode gee opdrag aan die ADGO om te reël vir die hersiening van die huidige for-
muliere vir opname in die hersiene uitgawe van die Handboek vir die Erediens. 
1.1.4.  Leesrooster in die liturgie – die Algemene Sinode keur die voorgestelde werkswyse ten opsigte van 
’n leesrooster in die liturgie goed en dra dit aan die ADGO op om praktiese gestalte hieraan te gee. 
1.1.5.  Nuwe formuliere – SKE’s word aangemoedig om voortdurend nuwe formuliere te skryf en te ver-
samel en aan die ADGO deur te gee vir evaluering. Die ADGO stel voortdurend nuwe liturgiese tekste en 
formuliere beskikbaar. 
1.1.6.  Engelse Formuliere – die Algemene Sinode (1) erken die behoefte aan liturgiese formuliere in 
Engels ten einde die vestiging van nuwe bedieninge oor kulturele grense heen te fasiliteer; (2) neem kennis 
van bestaande vertalings wat deur die Conference for multi-cultural and multi-lingual ministries of the DRC 
gedoen is; (3) en versoek die ADGO om die vertalings goed te keur en om verdere liturgiese ontwikkelinge 
se vertaling en publikasie te fasiliteer.  
 
1.2  UITVOERING 
Volume 1 van die Handleiding vir die Erediens sal beskikbaar wees by die sitting van die Algemene Sinode. 
Volume 2, wat aanvullende materiaal sal bevat, sal binne die volgende jaar voltooi word.   
1.3 AANBEVELING:  
1.3.1 Die AS word versoek om die Handleiding vir die Erediens as liturgiese proefbundel goed te 
keur. 
1.3.2 Die AS versoek verder dat ADGO in die reses die opdrag kry om ‘n deeglike evaluering van die 
handleiding te doen met aanbevelings vir goedkeuring by die volgende sinode. 
1.3.3. Dit word gedoen in die lig van die feit dat die liturgiese ontwikkeling as voortgaande proses 
en genoemde bundel nie as ‘n afgeslote bundel gesien moet word nie. 
 
2.  RITUEEL EN SIMBOOL 
 
2.1  OPDRAG 
AS 2002, BR 6.17:  Die Algemene Sinode gee opdrag aan die AKE om ’n studiestuk op te stel oor ritueel 
en simbool rondom die totale liturgie van die erediens. 
AS 2004, p 367:  Die studiestuk is terugverwys na ADGO: Taakspan Erediens om enkele sake by te werk: 
onderskeid tussen sakramente en simbole, seremonies wat deur Christus afgeskaf is, ens. 
2.2  UITVOERING 
Daar is ‘n verslag voorberei. (Sien Bylae 1) 
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2.3  AANBEVELING 
Die sinode keur die studiestuk ‘Ritueel en Simbool’ as riglyn goed vir gebruik deur gemeentes. 
 
3.  KINDERVRIENDELIKE NAGMAAL 
 
3.1  OPDRAG 
[AS 2002, BR 6.2.13.2;  AS 2004, Deel II, p 77-78, § A.5: 2;  Deel IV, p 295, § C.5.1: 2.3 en p 367, § A.5: 
2.3] 
Die kindervriendelike nagmaalsformulier is terugverwys na ADGO: Taakspan Erediens om aandag te gee 
aan verskeie voorgestelde herformulerings. 
3.2  UITVOERING 
Die opdrag is opgeneem in die Handleiding vir die Erediens. 
 
4.  DOOP 
 
4.1  OPDRAG 
4.1.1  Doopviering 
Die saak van die viering van die sakrament met ’n rituele wassing is na die Taakspan Leer en Aktuele Sake 
verwys. (Vgl. Verslag ATLAS : Die betekenis en gebruik van die doop)  
4.2  UITVOERING 
Die  litirgiese momente van die opdrag is opgeneem in die Handleiding vir die Erediens 
 
5.  GEBEDE BY EREDIENS 
 
5.1  OPDRAG 
[AS 2002, BR 6.3.2;  AS 2004, Deel II, p 84, § A.5: 12 en Deel IV, p 367-368, § A.5: 12.3] 
AS 2002, BR 6.3.2: Die Algemene Sinode keur die voorgelegde gebede vir eucharistie en die liturgiese 
seisoene goed vir gebruik deur die gemeentes en gee opdrag aan die AKE om voort te gaan met die opstel 
van verdere gebede vir eucharistie en die basiese liturgiese seisoene. 
AS 2004, p 367-368:  Die Algemene Sinode verwys die besluit van 2002 na die ADGO vir verdere aandag. 
 
5.2  UITVOERING 
Die opdrag is opgeneem in die Handleiding vir die Erediens. 
 
6.  HUWELIKSFORMULIER 
 
6.1  OPDRAG 
[AS 2002, BR 6.2.9 en BR 6.2.10;  AS 2004, Deel II, p 84, § A.5: 11 en Deel IV, p 367, § A.5: 11.3] 
AS 2002, BR 6.2.9: Die Algemene Sinode gee opdrag aan die AKE om die bestaande huweliksformulier te 
hersien, met spesifieke aandag ook aan die hertrou van egpare wat kinders uit vorige huwelik(e) het. 
AS 2002, BR 6.2.10: Die Algemene Sinode gee opdrag aan die AKE om ’n eietydse Engelse huweliks-
formulier op te stel. 
AS 2004, p 367: Die Algemene Sinode verwys die besluite van 2002 ten opsigte van huweliksformuliere na 
die ADGO vir verdere aandag. 
6.2  UITVOERING 
Die opdrag is opgeneem in die Handleiding vir die Erediens. 
 
7.  BEGRAFNISLITURGIEË 
 
7.1  OPDRAG 
[AS 2004, Deel II, p 70-77, § A.5: 1;  Deel IV, p 295, § C.5.1: 1.3 en Deel IV, p 366, § A.5: 1.3] 
Die Algemene Sinode beveel die begrafnisliturgieë aan vir gebruik tydens begrafnisse, verassingsdienste 
en plasing van as, en gee opdrag aan die ADGO om dit in die nuwe Handboek vir die Erediens op te neem. 
7.2  UITVOERING 
Die opdrag is opgeneem in die Handleiding vir die Erediens. 
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BYLAE 1 
STUDIESTUK: RITUEEL EN SIMBOOL 

1.  OPDRAG 
[AS 2002, BR 6.17; AS 2004, Deel II, p 78-80, § A.5: 5; Deel IV, p 295, § C.5.1: 5.2 en Deel IV, p 367, 
§ A.5: 5.3] 
AS 2002, BR 6.17:  Die Algemene Sinode gee opdrag aan die AKE om ’n studiestuk op te stel oor ritueel 
en simbool rondom die totale liturgie van die erediens. 
AS 2004, p 367:  Die studiestuk is terugverwys na ADGO: Taakspan Erediens om enkele sake by te werk: 
onderskeid tussen sakramente en simbole, seremonies wat deur Christus afgeskaf is, ens. 
 
2.  INLEIDING 
Vir die doel van hierdie studie word die uitgangspunt gehandhaaf dat ’n ritueel normaalweg kan bestaan uit 
’n simbool, ’n simboolhandeling en simbooltaal (Lukken). Oor die presiese betekenis van hierdie begrippe is 
daar weinig eenstemmigheid. Die betekenis van hierdie begrippe het ook dramaties verander deur die 
eeue, sodat ons sou kon vermoed dat die Reformatoriese verstaan van die begripteken nader is aan ons 
(sien hieronder) verstaan van die begrip simbool, eerder as ons omskrywing van die begrip teken. 
2.1  Simbool 
2.1.1  ’n Simbool is iets anders en meer as ’n teken. ’n Teken is ’n dooie metafoor. ’n Verkeersteken dra 
byvoorbeeld ’n duidelike boodskap waarop ag geslaan behoort te word. Dit is veronderstel om geen ruimte 
vir onduidelikheid of alternatiewe interpretasiemoontlikhede te laat nie. 
2.1.2  ’n Simbool daarenteen kan woorde, handelinge of objekte wees wat ’n brugfunksie vervul na ’n 
ander, ruimer, dieper, groter werklikheid (Lukken). Anders as met ’n teken, stimuleer ’n simbool juis ver-
beelding om reg te laat geskied aan die misterieuse en verborge karakter van die tweede werklikheid. 
Goethe se definisie van ’n simbool is betekenisvol vir die liturgie, naamlik dat ’n simbool die ding is sonder 
om die ding te wees en tog die ding is. Die simbool het dus ’n brugfunksie, maar is self ook (ten dele) die 
brug, en verwys nie net na die ruimer werklikheid daaragter nie, maar bewerk ook alreeds (ten dele) 
deelname aan die werklikheid. Hier is dus ’n sumballein, ’n samevoeging van verskillende werklikhede, aan 
die werk, wat ’n nuwe realiteit tot stand bring. Die werkwoord sumballuso word in Lukas 2:19 ten opsigte 
van Maria gebruik, waar sy al die wonderlike dinge (engele, herders ens.) saamgebring het om sin daaruit 
te maak. 
2.1.3  In die liturgie sou byvoorbeeld die water by die ritueel van die doop as simbool dien – gewone water 
neem ons as’t ware na ’n ander werklikheid en roep ’n hele reeks betekenisse en assosiasies by ons op. 
Die water is dus polisemanties deurdat dit kan verwys na, onder meer  reiniging, sterf met Christus en ook 
Ou Testamentiese verhale soos die van die sondvloed. 
2.2  Simboolhandeling 
Dit gebeur dikwels dat ’n simbool vergesel word van ’n simboolhandeling. Die handeling is dan veronderstel 
om die betekeniswaarde van die simbool te ondersteun of sigbaar te maak. Om weer die doop as 
voorbeeld te gebruik: die simbool (water) word deur middel van ’n handeling opgeskep en oor die dopeling 
se kop gesprinkel of gegiet. Deur hierdie handeling word die simboliese waarde van die water beklemtoon. 
2.3  Simbooltaal 
2.3.1  In aansluiting by die simbool en die simboolhandeling, kan ’n bepaalde ritueel ook bestaan uit sekere 
taalbegrippe wat veronderstel is om die ritueel tot betekenis te bring. Dit kan soms selfs die vorm van ’n 
formule aanneem, soos wannneer die doop bedien word in die Naam van die Vader, die Seun, en die 
Heilige Gees. 
2.4  Ritueel 
In die lig van bogenoemde sou ’n ritueel dus beskryf kon word as ’n (verkieslik herhalende) handeling wat 
die gebruik van simboliese voorwerpe, taal en handelinge kan insluit. 
2.4.1  Herhaling is ’n belangrike kenmerk  van ritueel, want daar sit onder andere die gemeenskaps-
dimensie en tradisie in opgesluit. ’n Ritueel laat sigself nie sommer net maak nie, maar maak eerder 
diegene wat daaraan deelneem. ’n Ritueel is ’n simboliese handeling wat deur die roetine en herhaling 
vastigheid en identiteit verskaf en ook die huidige deelnemers koppel aan die groter gemeenskap en 
geslagte wat voor hulle aan die ritueel deelgeneem het. Tog is elke uitvoering van die ritueel nuut, met 
nuwe waardes wat geïntegreer word om sodoende die ritueel te heraktualiseer vir elke nuwe geslag en 
situasie. 
2.4.2  ’n Tweede belangrike kenmerk is die verhouding tussen die ritueel en die verhaal, of soos dit dikwels 
getipeer word, tussen die rite en die mite. Hier is ’n fyn spanning wat gehandhaaf moet word, aangesien ’n 
oormatige klem op die een of die ander ’n negatiewe werking kan hê. So kan oormatige klem op die ritueel 
lei tot ’n ritualisme en magie, ’n soort ex opera operato, en oormatige klem op die verhaal kan lei tot 
intellektualisme en ’n verskraling van die vieringskarakter van die erediens. 
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3.  ’N NUWE BELANGSTELLING IN SIMBOLE EN RITUELE 

3.1  Vanweë verskeie redes (byvoorbeeld die rasionalisme) is die waarde van simbole en rituele vir baie 
lank onderskat. Tog verskaf die gereformeerde liturgie ’n raamwerk en onderbou (bv Skriflesing, doop, 
nagmaal) waarbinne ’n verdiepte verstaan en praktyk van simbole en rituele uiters sinvol kan bydra tot 
verantwoordelike liturgiese vernuwing.  
3.2  Verder kan die hernude belangstelling in hierdie saak waarskynlik (ook) verklaar word in terme van die 
kommunikasie-era waarin ons onsself op die oomblik bevind. Veral die werke van Pierre Babin help ons om 
iets hiervan te verstaan.  
3.3  Oorvereenvoudig sou ons kon sê dat simboliese taal ’n groot rol gespeel het in ’n pre-moderne era wat 
gekenmerk is deur oorwegend mondelinge kommunikasie. Daarna was konseptuele taal kenmerkend van 
’n moderne era waarin gedrukte kommunikasie dominant was. Die post-moderne era word al hoe meer 
gesteun deur elektroniese kommunikasie. In hierdie era gaan kommunikasie selfs gepaard met meer as net 
simbole sodat ons waarskynlik kan praat van ’n veelsintuiglike of multi-sensoriese ervaring. 
3.4  Kommunikasie wat sonder ’n omhaal van woorde verwondering wek, aangryp en verbeelding stimuleer 
,is aan die orde van die dag. Dit is ook waar van die erediens. Daarom sal die kerk heel tereg nie anders 
kan nie as om opnuut aandag te gee aan die rol en funksie van simbole en rituele – veral ten opsigte van 
die erediens. 
3.5  ’n Ander belangrike rede vir die hernude  nadenke oor simbole en rituele lê op ’n antropologiese vlak. 
Rituele word naamlik as een van die hoofinstrumente gesien aan die hand waarvan ’n gemeenskap of ’n 
samelewing waardes tot uitdrukking bring en haar identiteit vorm en aangee na volgende geslagte. Indien 
dit waar is, spreek dit  vanself  dat die inwoners van ons land hierdie instrument dringend nodig het. 
3.6  Ten slotte is dit belangrik om hierdie nuwe belangstelling in simbole en rituele te kwalifiseer, naamlik 
dat dit nie iets nuuts en vreemds is wat in die erediens ingebring word nie. Om te praat van die gebruik van 
simbole en rituele in die erediens kan misleidend wees. Die hele erediens is opgebou uit simbole en rituele. 
In die lig van bogenoemde definisies van simbole en rituele, en gegewe die konteks van die erediens, is 
alles wat in die erediens gebeur (woorde en handelinge) simbolies en die meeste daarvan ook rituele. 
Gevolglik is die sakramente ook rituele. Hier is dit egter belangrik om te onderskei, want alhoewel albei 
sakramente wel rituele is, is alle rituele nie sakramente nie. Dit sou dus nodig wees om verder in te gaan op 
die onderskeid tussen die begrippe sakrament en ritueel. Só ’n verduideliking is noodsaaklik, aangesien die 
begrip ritueel dikwels vreemd op die oor val vir sommige Protestante. Dikwels word ’n ritueel gesien as iets 
anders, iets vreemd, soms selfs as primitief en dan ook as iets wat addisioneel en bykomend is tot die 
‘gewone’ erediens. Rituele word dan gesien as iets wat ingebring word in die bestaande erediens en nie 
(ook) dit (alles) wat alreeds daar in die erediens is nie. Oor die onderskeid tussen simbool en sakrament 
word later meer gesê. 
 
4.  BYBELSE PERSPEKTIEWE 
4.1  In die Ou Testament is God se Woord-bekendmaking dikwels met tekens, simbole en rituele 
ondersteun. Daarom pas die teken telkens by die Woord, soos ’n klein seleksie van voorbeelde duidelik 
illustreer: 
1. ’n Reënboog om die beloftewoord aan Noag en die verbond met die aarde te ondersteun 
2.  ’n Brandende doringbos, kierie en melaatse hand om God se Woord aan Moses (en later Farao) te 
ondersteun 
3.  ’n Wolk- en vuurkolom om God se teenwoordigheid in die woestyn te ondersteun 
4.  ’n Beskrewe tafel met wette om duidelike verbondsreëls aan die volk te gee 
5.  ’n Ark met heilige voorwerpe, priesters met eiesoortige kleredrag en leefstyl, en ’n uitgebreide offerdiens 
om die verhouding met God uit te beeld 
6.  ’n Ontugtige huwelik sodat Hosea die ongehoorsame volk simbolies kan konfronteer 
7.  ’n Hout- en ysterjuk op Jeremia se skouers om God se oordeelswoord oor Jerusalem te ondersteun. 
4.2  In die Nuwe Testament word hierdie patroon voortgesit, maar op ’n totaal nuwe wyse. Jesus se 
geboorte word aan die skaapwagters self ’n “teken” genoem, en as Seun van God is Hy die vleesgeworde 
Woord. In Jesus het ons dus die volmaakte "teken" van God! In sy bediening word die patroon van be-
teken-ing voortgesit – vergelyk  die genesings, wonders, gelykenisse, ens. 
4.3  Met die stigting van die Nuwe Testamentiese kerk is daar ’n opeenvolging van gebeure waar die Gods-
woord met tekens bevestig word: vuurtonge, wind, spreek in tale (juis ter wille van die Woord!). 
 
5.  DIMENSIES VAN SIMBOLE EN RITUELE 
5.1  Bewaring en hervorming 
Een van die belangrikste dimensies van rituele is enersyds om te bewaar en andersyds om te hervorm. 
Indien die bewarende dimensie voorop staan, herbevestig rituele gewoonlik die bestaande orde en help dit 
mense om hulleself te anker in hulle waardes. Terselfdertyd dien dit dan as ’n bevestiging van identiteit. In 
hierdie sin word rituele meer dikwels gebruik in ’n statiese, stabiele, gestruktureerde (societas) tyd. 
Daarenteen kan rituele ook ’n samelewing help om sinvol te hervorm. In ’n dinamiese (communitas) tyd  
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waarin verandering en transformasie aan die orde van die dag is, kan rituele help om nuwe waardes toe te 
eien of ’n oorgang na nuwe lewensfases te bewerkstellig (Turner). Uit die aard van die saak kan hierdie 
dimensie met groot vrug in die liturgie verreken word. Die liturgie wil immers gelowiges help om 
voortdurend te ontdek wie hulle is, maar ook wie hulle kan wees. 
5.2  Groepsidentiteit 
’n Verdere dimensie van rituele is dat dit mense nie net fisies bymekaarbring nie, maar hulle ook 
emosioneel verbind (Driver). Dikwels vind groepskohesie plaas gewoon deur die kenmerkende uniekheid 
van ’n geloofsgemeenskap se ritueel wat hom identiteit gee en uitlig teenoor ander gemeenskappe. Dit 
beteken dat rituele nie net ’n uitdrukking van identiteit is nie, maar ook help om identiteit te vorm. Hierdie 
dimensie is nou verbonde aan die eersgenoemde dimensie, aangesien rituele ook groepsidentiteit en -
kohesie en die spesifieke aard daarvan kan uitdaag.  
5.3  Benewens hierdie bogenoemde dimensies van rituele kan enkele ander dimensies in kort ook 
saamgevat word. So byvoorbeeld is daar ’n formaliserende dimensie wat daarop neerkom dat rituele op ’n 
ekonomiese wyse ingewikkelde sosiaal-kulturele boodskappe kan kommunikeer. Met die verdigtende 
dimensie word bedoel dat iets spesifieks geaksentueer word sodat die perspektief daarop kan verspring, 
byvoorbeeld ’n klein hoeveelheid brood en wyn waarby stilgestaan word en ’n ander perspektief op gekry 
word. Verder beskik rituele ook oor ’n kanaliserende dimensie, soos byvoorbeeld ’n begrafnisdiens wat 
emosies op ’n sinvolle wyse kanaliseer en nie ignoreer of onderdruk nie. Nou verbonde aan hierdie kana-
liserende dimensie is die terapeutiese dimensie wat beoog om te heel en te genees deur die mens terug te 
bring na die wortels van haar bestaan. Rituele help ons ook om iets van onsself tot uitdrukking te bring, dus 
’n soort ekspressiewe dimensie. Soms wil rituele ook besweer of op ’n manier die alledaagse werklikheid 
beïnvloed (eksorserende dimensie), soos byvoorbeeld met ’n biddag vir reën. Verder bestaan daar ’n 
koppeling tussen liturgie en lewe, tussen ritueel en etiek, deurdat dit wat gesimboliseer word ook die lewe 
deurdring. Waardes word in en deur die ritueel vasgelê, geïntegreer en vernuwe. Rituele stel ook soms 
mag in werking en bevorder die mag van instansies soos die staat. Hierdie dimensie kan die politieke 
dimensie genoem word. (Lukken). 
5.4  Ten slotte kan hier genoem word dat elke dimensie ook potensieel ’n gevaarlike kant het. Die sosiale 
dimensie kan byvoorbeeld eksklusiewe groepvorming bewerk of die eksorserende dimensie kan magiese 
kwaliteite kry. Verder word hier doelbewus gekies vir die begrip ‘dimensies’ eerder as ‘funksies’, aangesien 
by laasgenoemde begrip die gevaar van funksionalisme in die liturgie in die kiem lê. Rituele / die liturgie 
kan waardes vorm en emosies kanaliseer, maar ten diepste hoef dit niks te doen nie. Die liturgie is gewoon 
maar ’n spel, ’n heilige ernstige en gevaarlike spel waar God en mens mekaar ontmoet en die mens haar 
hoogste doel verwesenlik, naamlik om God te eer en Hom vir ewig te geniet. 
 
6.  KENMERKE VAN ’N GOEIE RITUEEL 
6.1  Gemeentes behoort aangemoedig te word om self rituele te ontwikkel en in stand te hou. Liturgies sou 
dit moontlik wees om byna enige element of onderdeel van die erediens ritueel te ondersteun, aangesien 
die hele liturgie opgebou is uit simbole en rituele. 
6.2  Gestel ’n gemeente sou rondom die wegsending ’n ritueel wou ontwerp aan die hand van die 
genoemde onderdele. Dan sou daar gesoek kon word na ’n simbool wat God se teenwoordigheid in die 
wêreld (waarheen die gemeente gestuur word) verbeeld. Rondom hierdie simbool sou ’n bepaalde 
handeling uitgevoer kon word aan die hand waarvan die gemeente die wêreld ingestuur word. Dit alles sou 
natuurlik met sekere woorde of simbooltaal gepaard kon gaan.   
6.3  Die volgende kenmerke van rituele kan in ag geneem word wanneer gemeentes self rituele ontwerp: 
1.  Daar moet ’n bewuste keuse wees vir klem op struktuur of anti-struktuur, bewaar of hervorm (Die 
bevestiging van kerkraadslede se klem sou tipies op struktuur val en ’n helingsdiens se klem op anti-
struktuur). 
2.  Daar moet verkieslik ’n stadige tempo wees; hoe stadiger, hoe meer dramaties. 
3.  Daar moet genoeg tyd wees vir stilte. 
4.  Rituele moet gekenmerk word deur eenvoud.  
5.  Die goue reël hier is ‘minder is meer’, hoe meer ekonomies die ritueel en minder verduideliking nodig is, 
hoe kragtiger die polisemantiese en polivalentiese werking van die ritueel. 
6.  Hoe meer sintuiglik die ritueel aangebied word, hoe beter. Hierin speel liggaamlikheid ’n belangrike rol 
deurdat die mens deur middel van al sy/haar sintuie in en deur die ritueel betrek moet word. 
7.  Daar moet ’n sinvolle en effektiewe keuse van simbole, simboolhandelinge en simbooltaal wees, aan-
gesien die liturgie ’n totale taalhandeling (“speech act”) is wat uit woorde en handelinge bestaan. 
8.  Begin die beplanning met alle moontlikhede en werk dan in die rigting van vereenvoudiging.  
9.  Betrek deelnemers in die beplanning van ’n ritueel. 
10.  Beperk toeskouers by die uitvoering van ’n ritueel. 
11.  Doen moeite met die keuse van musiek. 
12.  Maak seker dat die sentrale fokus van die ritueel God se heilsdade in Jesus Christus is en deelnemers 
se harte na Hom verhef. 
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13.  Laat die rituele en simbole sover moontlik aansluit by die bestaande orde van die erediens in ’n spesi-
fieke gemeente, eerder as om totaal nuwe en vreemde dinge in te voer. Aansluiting by die tradisie met ’n 
fyn balans tussen kontinuïteit en diskontinuïteit is bevorderlik vir die toe-eiening van die rituele deur 
deelnemers. 
 
7.  RITUEEL EN SAKRAMENT 
7.1  ’n Redelik nuwe en wyd aanvaarde benadering is om die hele erediens as opgebou uit simbole en 
rituele te sien. So byvoorbeeld noem die Nederlandse Gereformeerde liturgis, Marcel Barnard, Liturgiek die 
wetenskap van Christelike rituele en simbole. In hierdie studiestuk word die volgende werksdefinisie van 
rituele gebruik: (meestal herhalende) handelinge wat die gebruik van simboliese voorwerpe, taal en 
handelinge insluit. Al hierdie aspekte wat in die definisie voorkom, kry ons ook in die sakramente, naamlik 
herhalende handelinge waarin simboliese voorwerpe, taal en handelinge voorkom. Die spesifieke 
onderskeid is geleë in die adjektief ‘simboliese’ en dan in besonder die spesifieke aard van die simboliek. 
Berkouwer benader die problematiek vanuit ’n onderskeid tussen die Rooms Katolieke trans-
substansiasieleer en die Gereformeerde leer van teken en seël, ’n onderskeid wat hy aandui met die 
begrippe ‘realisme’ en ‘simbolisme’. Volgens die ‘realisme’ is die ware Christus in die Nagmaal teenwoordig 
en nie net ’n illustrasie, ’n beeld of simbool van Christus se lyding en sterwe nie. Hierdie siening van die 
‘simbolisme’ ontneem egter die Nagmaal van alle realiteit, behalwe die psigologiese realiteit van onthou en 
die realiteit van die teken (Berkouwer). Sakrament teenoor simbool is dan ook veel meer as simbool, dit 
bewerk iets, doen iets, doen ook dit wat dit simboliseer. Hierdie is dus teologies gesproke ’n 
pneumatologiese onderskeid, naamlik dat die sakrament ook dit doen waarna dit verwys, terwyl God altyd 
die handelende subjek is wat die mens as aanbiddende objek betrek in sy genadebeloftes. Alhoewel 
Christelike simbole en rituele wat nie sakramente is nie (byvoorbeeld die skuldbelydenis en 
genadeverkondiging of die Geloofsbelydenis), die aanbidder ook op ’n besondere wyse kan betrek in die 
heilsdade van God en God self ook daar die handelende subjek is, word dit duidelik dat hierdie 
pneumatologiese verklaring nie genoegsaam is nie. 
7.2  Barnard (2004) bespreek Van der Leeuw se sakramentsbeskouing en wys op die belangrikheid van die 
adjektiewe representatief en presentatief wat saamgaan met die begrip simbool. Met ander woorde 
representeer die simbool op ’n afstand God se heilshandelinge, of stel die simbool presentatief die 
heilshandelinge van God teenwoordig in en deur die simbool? Hier stuit mens op ’n spanning, want die 
geneigdheid is om te wil sê: “Beide”. In die Gereformeerde verstaan van die sakramente word die 
sakramente eerder as representatiewe simbole verstaan, met ander woorde simbole wat op afspraak, op 
grond van konvensies, verwys. Met ander woorde tekens, eerder as simbole, om Lukken (’n Rooms 
Katolieke teoloog) se verstaan by te trek. Die sakramente is dus ondersteunend tot die Woordverkondiging, 
’n soort visuele verwysing wat die ouditiewe kommunikasie gewoon ondersteun. 
7.3  Hier is dus duidelik ’n teologiese probleemarea. Om Lukken, Barnard of Van der Leeuw se omvattende 
verstaan van die liturgie as simbole en rituele te neem, asook die sterk pneumatologiese verstaan van 
Berkouwer se realisme met betrekking tot die sakramente, is bitter moeilik versoenbaar met ’n tradisionele 
Gereformeerde sakramentsleer van slegs teken en seël. Die grootste probleem hier lê op die vlak van die 
dinamiese ontwikkeling van die verstaan van begrippe soos teken en simbool en die toepassing daarop op 
die begrip sakrament. 
7.4  Die keuse van die twee sakramente, Doop en Nagmaal, in die Protestantse tradisie in onderskeid van 
ander liturgiese handelinge, is verstaanbaar vanuit die aard van die verwysing van die spesifieke 
handelinge. Die twee sakramente verwys op omvattende wyse na die kern van God se heilswaarhede soos 
ons dit in die Woord kry. Dít terwyl die bykomende vyf sakramente (belydenis, boete, bevestiging, huwelik 
en siekesalwing) van die Rooms Katolieke tradisie ook na kernwaarhede verwys, maar nie noodwendig 
altyd algemeen geldend is vir alle gelowiges wat uit genade gered is en op ’n omvattende wyse al God se 
heilsdade opsom en toesê aan die deelnemer nie. 
7.5  Alles in ag genome – ontwikkelinge op die terrein van die simboolfilosofie soos geïntegreer in die 
Liturgiek; die dinamiek van betekenisgewing rakende sekere begrippe oor die verloop van jare soos teken 
en seël; Gereformeerde teoloë wêreldwyd wat tans werk oor die onderskeid tussen simbool/ritueel en 
sakrament; gewoon die moeilikheidsgraad van die spesifieke onderwerp – sou ’n opvolg-studiestuk wat 
spesifiek oor die Gereformeerde sakramenteleer handel baie welkom wees. 
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GEMEENTE-ONTWIKKELING BYLAAG 4 

 
BEDIENING AAN KERKLOS-LIDMATE EN EVANGELISASIE  
 
1.  AGTERGROND 
Die ADGO het in Mei 2006 ’n klein taakgroep byeengebring om te besin oor die stand van en toekoms van 
evangelisasie binne die NGK. Dit is onder meer om die volgende redes gedoen: 
 
1.1  Die ervaring op gemeentelike vlak dat al meer en meer lidmate kerklos word en van die gemeentes 
wegdryf. 
1.2  Die ervaring dat die gesprek oor evangelisasie al meer en meer tot ’n stilstand gekom het. Dit geld vir 
gemeentelike-, rings- en sinodale vlak en ook binne die teologiese fakulteite. 
1.3  Hiermee saam het evangelisasie as aktiwiteit ook feitlik tot ’n halt gekom. Erkenning word onmiddellik 
gegee aan klein groepies gelowiges, wat wel evangelisasie programme in stand gehou het, dikwels op die 
rand van die gemeentelike lewe. 
1.4  Die ervaring dat daar dikwels so gestry word oor wat “evangelisasie” nou eintlik is en behoort te wees,  
dat dit sinvolle bediening in die verband ook gekniehalter het. 
1.5  Die ervaring dat die sigbare getalle van gemeentes dramaties daal, maar dat daar oor ’n twintig jaar 
periode feitlik geen nuwe lidmate tot die NG Kerk toegevoeg is nie, anders as deur geboorte nie. Ons dank 
aan FIM \ Engelstalige gemeentes wat dikwels onder groot negatiewe druk, juis dit moontlik gemaak het. 
1.6  Die ervaring dat daar binne die NGK verskillende teologiese strominge ontstaan het, wat nie alleen op 
belydenisvlak onsekerheid gebring het nie, maar noodwendig op bedieningsvlak (soos bv. die saak onder 
bespreking) begin impakteer het. 
 
Met dit as agtergrond het die taakgroep vergader om oor die saak vanuit verskillende invalshoeke te  besin. 
Die gesprek in Mei 2006 is opgevolg met ’n gesprek in Oktober 2006, waar die voorsitter van ADD (Prof. 
Piet Meiring) ook waardevolle insette gelewer het – ook oor die pad vorentoe wat noodwendig 
samewerking met ADD moet insluit. 
Die volgende voorlopige kursoriese opmerkings reflekteer van die belangrikste opmerkings wat gemaak is 
en vrae wat in die werkgroep gemaak is.  
 
2.  TEOLOGIESE FUNDERING 
Konsensus bestaan dat geen vinnige kortpad antwoorde nou moontlik is nie en dat die saak nie sonder 
deeglike Skriftuurlike en teologiese fundering reggestel sal kan word nie. 
 
2.1 SKRIFVERWYSINGS  
2.1.1 Hermeneutiese vertrekpunt: 
Die vergadering het `n hele aantal tekste onder bespreking geneem. Dit is belangrik om te verstaan dat 
hierdie tekste nie hier aangegee word as finale normatiewe fundering vir `n bepaalde model of strategie nie. 
Dit word wel gedoen ten einde te illustreer hoe ryk en omvangryk die Skrif oor die saak onder bespreking 
praat. Die Skrif praat in totaliteit oor die Missio Dei en is nie maar net nog `n bron waaruit `n paar 
rigtingwysers “gemyn” kan word nie. Die tekste word egter aangehaal ten einde verdere gesprek, prediking 
en navorsing rondom die saak te stimuleer. 
2.1.2  Die volgende tekste is onder bespreking geneem 

 Gen. 1:26, 27. Die opdrag om as God se verteenwoordigers in die wêreld te leef.  Beelddraers wat die 
beeld van God bekendmaak.  

 Gen. 3:9. God is ’n opsoekende God. 
 Gen. 12: 1-3. “In jou sal al die nasies van die aarde geseën wees.”  
 Lev. 19: 33. Die opdrag om vreemdelinge te ontvang en lief te hê. 
 2 Kon. 6, 7. Die verkondiging van die “goeie nuus deur die melaatses”. 
 Jes. 61. Die vrymaking van gevangenes. 
 Jer. 18. Die herstel en vernuwing van dit wat misluk het en dood is. 
 Jer. 29. Bevorder die belange van die stad waarheen ek julle weggevoer het... 
 Eseg. 36/37. Die herstel en vernuwing van dit wat misluk het en dood is. 
 Jona 1-4. ’n God wat werklik besorg is oor mense en diere... die welsyn van ’n stad..., maar ook die weg 

tot herstel aandui. 
 Joël 2. Die opdrag tot radikale inkeer. “Skeur julle harte en nie julle klere nie...” 
 Sag. 1:1 - 8: 23. Die opdrag om heropbou van die tempel as weg tot herstel van die stad.  
 Matt. 4:18-23.  Roeping van die eerste dissipels en daarmee die opdrag aan en gerigtheid van Jesus se 

dissipels en die latere visie van die kerk. 
 Matt. 5: 13 ev. Die opdrag om sout en lig vir die wêreld te wees. Hoe lyk ’n stad sonder ’n kerk? (Sien ook 

Matt 5: Die stad op die berg). 
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 Matt. 6. Die opdrag om ons te beywer vir die koms van die Koninkryk. 
 Matt. 9:17. Die opdrag om nie nuwe wyn in ou sakke te probeer gooi nie. 
 Matt. 9: 35 ev. Die oes is groot maar die arbeiders min – Die oproep om en gebed vir arbeiders! 
 Matt. 10:16 ev. Gestuurde getuies deur die Gees onderrig en versterk. 
 Matt. 24: 13,14. Die Boodskap is oor die hele wêreld gehoor. 
 Matt. 28. Die groot opdrag. “Gaan na die wêreld en maak die mense my dissipels...” 
 Luk. 4: 18-19. Die vrylating van gevangenes. 
 Luk. 10 Die uitstuur van die twee en sewentig 
 Luk. 14: 25 ev. Eise van dissipelskap. 
 Luk. 15. Die verlore skaap, muntstuk en seun – Die tema van verlorenheid. 
 Joh. 10:10 en Kol 3:23. ’n Lewe van passievolle oorvloedige lewe. 
 Joh. 17. Die oproep om eenheid ter wille van ons getuienis. 
 Hand. 1:8. Die groot opdrag en belofte van die Gees. 
 Hand. 4. Die onwrikbare gehoorsaamheid aan die opdrag – Petrus en Johannes voor die Joodse Raad. 
 Hand. 10. Petrus se roeping en opdrag om met ander oë na die heidene te kyk. 
 Hand. 16. Lidia se bekering. 
 Hand. 16. Die tronkbewaarder en bekering. 
 Rom. 1-8. ’n Uiters belangrike teologiese raamwerk wat die verband tussen sonde, vergifnis en 

vrymaking op grond van God se genade verduidelik. 
 Rom. 15. Op watter fondament bou ons? 
 1 Kor. 3:9. Hoe bou ons en op wat bou ons? 
 1 Kor. 9:16. “Ek verkondig die Evangelie omdat ek moet...” - Paulus 
 1 Kor. 9: 22.  “Vir almal het ek alles geword...” Inkarnasie? 
 2 Kor. 3:8. Die Here, wat die Gees is, verander ons al meer na die beeld van Christus. 
 2 Kor. 5: 11 ev. Liefde wat hulle dring aan wie die bediening van versoening toevertrou is. 
 Ef. 4. Gawes wat aan die kerk gegee is en spesifiek apostels en evangeliste . 
 Fil. 2:1 ev. Die gesindheid van Christus. 
 Jak. 1: 27. Die opdrag om die weeskinders en weduwees te versorg . 
 Openbaring 5.   ’n Beeld van die nuwe Jerusalem waar daar uit alle volke, tale en nasies, mense 

teenwoordig sal wees. 
 
2.2  TEOLOGIESE TEMAS WAT BETREKKING HET OP EVANGELISASIE EN WAT VERDERE 
BESPREKING EN BESINNING VERDIEN. 
2.2.1. Dit is van kardinale belang om die gesonde wisselwerking tussen teologie en missiologie te verstaan. 
Missiologie is nie maar net `n klein onderdeel van teologie nie. Gesonde teologie is in wese altyd 
missiologie. Nêrens sien ons dit duideliker geïllustreer as in die lewe en werk van Paulus nie. Teologie wat 
nie bedryf word vanuit `n noue kontak met missionêre aktiwiteit nie, loop altyd die gevaar om rigied te word 
en te stagneer. Dit raak irrelevant en betekenisloos. Soos water wat gaan staan kan dit selfs `n slegte reuk 
ontwikkel.  
 
Na die oordeel van die taakgroep verdien die volgende temas verdere bespreking, omdat dit moontlike 
sleutelbegrippe kan wees om “evangelisasie” as begrip helder te omskryf, maar ook die pad vorentoe aan 
te dui 
(Sien ook verslag van ADD in die verband) 

 Liefde en geloof as diepste motivering vir evangelisasie 
 Missio Dei 
 Inkarnasie  
 Koninkryk 
 Christologie 
 Pneumatologie 
 Apostoliese gerigtheid 
 Die Triniteit 
 Verlossing en heiligmaking  
 `n Teologiese verstaan van die kwaad (“evil”) 
 Apologie en Rede - ’n Nuwe waardering vir die rede – verlig deur die Gees vs. ’n droë intellektualisme 
 Die oproep na buite EN na binne. Evangelisasie het gestol omdat die geloof van gelowiges, asook die 

ervaring van ’n persoonlike verhouding met God, aan die kwyn is.  Evangelisasie begin met bekering na 
binne en die herstel van ’n persoonlike verhouding met God. 

 Die herontdekking van intimiteit met God en geestelike dissiplines 
 Die gawes van gewone gelowiges/lidmate  
 Liminaliteit en die implikasies vir waar die kerk en gelowiges hul tans bevind. Ook die krag en geleentheid 

wat liminaliteit bied (Sien byvoorbeeld Job en Prediker). 
 Geregtigheid 
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 Versoening 
 Herstel  
 Bevryding: geestelik, emosioneel en fisies. 
 Eenheid  
 Tug binne ’n nuwe kerklike konteks. Ons belydenisskrifte bely dat een van die gestaltes wat uitdrukking 

gee aan die “ware” kerk, die toepassing van die tug is. Gebeur dit nog en indien wel, in welke vorm?  Dit is 
binne ons tradisie altyd gesien as ’n instrument om die afvallige gelowige terug te wen tot die kerk en die 
Koninkryk. Die relevansie vir die onderwerp onder bespreking behoort vanselfsprekend te wees. 

 Verbond. Hoe moet ons ’n verbondsleer hanteer binne ’n konteks waar verbondsgesinne en ’n verbonds-
opvoeding gedisintegreer het. Geld die gereformeerde beginsels wat ons praktiese teologie vanuit ’n 
verbondsraamwerk rig dan nog? 

 ’n Dringende herbesinning oor met welke eskatologiese verwagting die kerk tans leef. 
2.2.2 Hoekom doen ons Evangelisasie of nie? - Motiewe 
’n Wesenlike belangrike vraag bly die vraag oor hoekom ons evangelisasie doen of dit nie doen nie? 
Sekerlik kan die “redding” van die NGK nie die diepste dryfveer wees nie. Die volgende verskillende 
motiewe het mense al gemotiveer : 
2.2.2.1  Etiese motief  
Volgens Gen. 1:26,27 het God die mens geskep na sy beeld en is ons menswaardigheid ten diepste 
verweef met ons gelykheid voor God.  Diskriminasie en ongeregtigheid beroof samelewings van 
menswaardigheid aangesien die beeld van God versplinter word en gemarginaliseerdes uitgebuit word.  
Die profetiese tradisie in die Ou Testament fokus op die herstel van menswaardigheid waarin God profete 
stuur om Israel en die ander koninkryke (Jesaja) te waarsku oor die onreg wat gepleeg word in die 
onderskeie gemeenskappe.  Jesus het hierdie tradisie voorgesit in terme van die onreg wat gepleeg word 
in die naam van Judaïsme (vergelyk die verhaal van die arm weduwee, die genesing van die melaatse 
man, ensovoorts).  Die kerk het daarom ’n roeping om hierdie woord van menswaardigheid, gelykheid en 
geregtigheid te laat hoor in solidariteit met gemarginaliseerdes. 
2.2.2.2  Holistiese motief  
Daar word geglo dat God se Gees in ons en in alle mense is. Nie almal besef dit nie. Evangelisasie is die 
proses wat mense help om God\Christus weer in ons te ontdek. (Vergelyk Kol. 1:27) Dit het ingrypende 
implikasies vir hoe die Pneumatologie in verskillende tradisies verstaan word. Binne ’n gereformeerde 
tradisie word die Gees van binne ontdek, terwyl daar binne ’n charismatiese tradisie veel eerder geglo word 
dat die Gees “van buite” in ons ingestort moet word.  
2.2.2.3  Daar word geglo dat daar werklik ’n hemel en ’n hel is en dat mense van ’n helse bestaan in 
die hiernamaals verlos moet word.  
’n Bepaalde eskatologiese begrip word dus die vernaamste dryfveer. (Sien bv. Titus 1-3) 
2.2.2.4  Daar word geglo dat die onmiddellike fisiese wêreld in Christus anders kan lyk.  
Transformasie van mense wat in ’n nuwe verhouding tot Christus staan, kan die wêreld anders laat lyk. 
2.2.2.5  Daar word geglo dat dit gewoon ’n opdrag van God is, wat gehoorsaam moet word. 
2.2.2.6  Daar word geglo dat as jy lief genoeg is vir iemand, jy die Goeie Nuus met hom of haar sal 
deel.  
’n Gebrek aan evangeliese ywer is gewoon ’n gebrek aan liefde en ’n teken van gemak en selfsug. 
2.2.2.7  Dit is van kardinale belang dat klaarheid oor ons diepste motiewe verkry sal word.  
Hieroor is verdere gesprek beslis nodig. 
 
3.  KONTEKS 
 
Vir `n omvattende bespreking van die skuiwe in kerklike konteks en die implikasies daarvan vir missiologie 
sien Klaas, Alan C, In search of the unchurched. The Alban Institute, 1996. 
 
Evangelisasie vind nie binne ’n vakuum plaas nie. Beide die draer van die Boodskap sowel as die persoon 
(groep) met wie daar in “gesprek” getree word oor die Boodskap, is op holistiese wyse kontekstueel gevorm 
en beïnvloed. Dit is daarom krities noodsaaklik om ’n greep of ten minste insig te probeer kry, op van die 
verskillende kontekste waarbinne toekomstige evangelisasie sal geskied. Die volgende opmerkings verdien 
na ons mening verdere bespreking:  
3.1  DIE KONTEKS IS DIVERS  
Die NG Kerk bevind haarself nie meer in `n homogene bedieningsituasie nie. Die verskil in dinamika tussen 
`n middestadsgemeente en `n gemeente op die “diep” platteland, is maar `n enkele voorbeeld van 
diversiteit. Terselfdertyd kan die samelewing in drie breë kategorieë verdeel word, te wete: pre–modern, 
modern en post-modern. Dit beïnvloed ons op ’n makro-, meso- en mikro-vlak. Enige bedieningspraktyk 
wat nie hierdie werklikheid verreken nie, gaan sukkel. 
3.2  ’N TOTALE MASSALE DISINTEGRASIE VAN TRADISIONELE GEMEENSKAPPE VIND TANS 
PLAAS.  
Dit geld vir gesinne tot ruimer gemeenskappe.  
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Hierdie gemeenskappe was histories die dampkring en ruimte waarbinne geloofsoordrag plaasgevind het. 
Die vraag is waar dit nou gaan geskied? Ander dimensies van die werklikheid wat op tradisionele 
bedieningspatrone impakteer, is die volgende: 

 Diskonneksie en fragmentering 
 Rassisme  
 Verlies aan identiteit en die soeke na identiteit 
 Die ontstaan van kosmopolitaanse “gemeenskappe” 

3.3  SEKULARISASIE 
Eenvoudig kan ons dit definieer as ’n tydsgees wat gedra word deur die idealistiese “geloof” dat ons met 
ekonomie, die regte politieke bestel of ideologie en tegniek ’n utopie sal vestig wat vryheid, herstel en 
heling en lewenskwaliteit vir alle mense sal bring. Die hartseer werklikheid is dat dit groter vervreemding 
van onsself, ons medemens en God in die hand gewerk het.  Ander dimensies van hierdie werklikheid is : 

 Individualisasie 
 Massafikasie 
 Verhoogde mobiliteit 
 Ook dit impakteer dramaties op tradisionele bedieningspatrone 

3.4  GLOBALISASIE EN EKONOMIESE INVLOEDE 
Materialisme en ekonomiese strukture wat mense “gevange” neem, dreig om geloof, hoop en liefde soos 
ons dit binne die Christelike tradisie leer ken het, te versmoor. 
Ekonomiese welvaart het enersyds ’n gemaksug onder lidmate geskep, wat dit al moeiliker en meer 
ondenkbaar vir lidmate maak, om uit die gemaksone te ontsnap. Hierdie is waarskynlik een van die heel 
belangrikste redes waarom die evangeliese ywer van ’n vroeë kerk doodgeloop het. Daarmee saam 
impakteer dit dramaties op die indiwiduele geloofslewe van lidmate. Laat ons nooit vergeet dat Christus dit 
baie duidelik en onomwonde gestel het, dat ons nie God en Mammon gelyktydig KAN dien nie. (Matt 6:24)    
3.5  KOLLEKTIEWE PSIGE 
Êrens lang die pad het al die mense van ons land diep seergekry, wat ’n kollektiewe psige geskep het wat 
ernstig geknou is. Verkragting en geweldsmoorde op bejaardes is maar enkele voorbeelde hiervan. Die 
kerk funksioneer en werk binne ’n veel broser milieu as wat ons waarskynlik besef en sal wil erken.  Daar 
sal goeie navorsing gedoen moet word oor wat die mense se seer is en HOE die kerk hierdie mense op 
relevante manier kan bedien. Hierdie kan `n baie belangrike invalshoek vir evangelisasie word, maar 
terselfdertyd ook `n remmende faktor as daar nie genoegsaam mee rekening gehou word nie.  
3.6  DIE WERKLIKHEID VAN SISTEEMDENKE (ARMOUR & BROWNING) 
Die Goeie Nuus van Jesus en sy koninkryk op aarde moet aan mense gekommunikeer word daar waar 
hulle is. Hierdie mense is almal egter deel van verskillende kontekste en denksisteme. `n Groter 
sensitiwiteit vir hierdie sisteme is noodwendig nodig vir effektiewe evangelisasie.  

 Vir Sisteem Een (S1) mense sal dit gaan oor oorlewing en hoe om net van uur tot uur kop bo water te hou 
en fisies te kan asem haal en te eet. 

 Vir S2 mense sal dit gaan oor samesyn met ander wat soos hulle is, en waar bekende stories en rituele 
almal aan mekaar bind. 

 Vir S3 mense moet die evangelie mag gee oor die bose en ander bedreiginge, asook hulle help met die 
identiteitvorming.  Wie is ek in Christus?  Wat is my posisie in Christus? 

 Vir S4 mense moet die evangelie verlos van sonde en skuld wat ten diepste ongehoorsaamheid aan God 
se wet is.  Daar moet orde en vrede in die kerk en die samelewing wees. 

 Vir S5 mense gaan dit oor die bereiking van my volle potensiaal as mens en voortuitgang in die lewe... ’n 
suksesvolle lewe. 

 Vir S6 gaan dit oor assosiëring met die onderdruktes en mense in nood, en die evangelie is om hulp te 
verleen saam met ander. 

 Vir S7 gaan die evangelie oor die vorming van netwerke met soveel moontlik kerke en ander instansies, 
sodat sinergisme kan plaasvind en daar eenheid in diversiteit kan wees. 

 Vir S8 gaan dit oor die verlossing van die aarde as geheel en oor die kerk se betrokkenheid by 
ekologiese kwessies. 
Die kerk moet multi-sistemies dink in haar aanpak van eredienste en uitreike na die wêreld. 
3.7  KERK BINNE DIE KONTEKS VAN AFRIKA 
Die werklikheid is dat die NGK soos talle ander hoofstroomkerke in die land, eintlik in wese ’n “setlaarskerk” 
was, en is, wat kultureel baie sterk uit Wes-Europa beïnvloed is. Anders as die meeste ander 
hoofstroomkerke in die land, het die NGK om ’n verskeidenheid van redes veel stadiger met hierdie 
werklikheid gehandel. Dit is waarskynlik ook realisties om te sê dat hierdie 350 jaar tradisie en werklikheid 
nie oornag sal verander nie.  
Terselfdertyd kan dit nooit ontken word dat die kerk midde in Afrika funksioneer nie. Sedert 1994 het 
“Afrika” ook veel nader aan ons gekom,  die gevolg dat talle gemeentes gesluit het, omdat die oorgang na 
multi- en interkulturele bedieninge nie gemaak kon word nie. 
Evangelisasie is per definisie onmoontlik waar die kerk steeds besig is om in die woorde van Alan Klaas 
“onsigbare” mure op te rig, wat die kerk in dele van die buitewêreld afsny. 
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3.8  STATISTIEK 
Die statistiek vertel die klipharde verhaal van ons konteks. Slegs enkele voorbeelde word aangehaal: 
Binne die ringpad, wat om die kern van Johannesburg loop, woon daar meer as 2,4 miljoen mense. 
Onlangse navorsing het getoon dat ongeveer 800 000 kerklik betrokke is, maar slegs 6 000 aan die NGK 
behoort. 800 000 het nie ’n probleem met geloof nie, wil graag betrokke wees, maar sukkel om ’n 
geestelike heenkome te vind, waar hulle kan tuiskom. 800 000 het geen kerklike betrokkenheid nie. 
(Navorsing gedoen deur Ring van Johannesburg) 
In die suidelike voorstede van Kaapstad woon meer as 500 000 mense waarvan minder as 5 000 nog aan 
die NGK behoort. (Navorsing gedoen deur GO-kantoor) 
Die dramatiese daling in jong predikante en teologiese studente voorspel ook niks goeds vir die toekoms 
nie. (Sien Kerkspieël). 
 
4.  EVANGELISASIE 
Wanneer daar spesifiek oor evangelisasie besin word, kom twee vrae onmiddellik na vore, naamlik: Wat is 
“evangelisasie”? Wat bedoel ons òf wat het ons in gedagte wanneer ons die term gebruik? en Wat is die 
metodiek van evangelisasie? 
Hierdie gesprek is natuurlik nie nuut nie. Vele definisies is al gegee waarvan die bekendste waarskynlik dié 
is van die Aartsbiskoppe Komitee van 1918 (Watson, D. I believe in Evangelism, 1976, p. 25) To 
evangelize is so to present Christ Jesus in the power of the Holy Spirit, that men shall come to put their 
trust in God through him, to accept him as Saviour, and serve him as their King in the fellowship of the 
church.” 
Latere perspektiewe op evangelisasie weerspieël ’n meer “nederige” grondhouding wanneer dit kom by 
evangelisasie. Eddie Gibbs, (Church Next, 2000, p. 35 “The response of a Christian witness to a person 
enmeshed in postmodern categories must be that of a fellow-traveller (eie kurs.)... The church of the 
postmodern era must be prepared to witness with vulnerability and humility from the margins of society, 
much as it did the first two centuries of its existence”. 
Dalk sou die volgende ook oorweeg kan word: “Evangelisasie as die entoesiastiese liefdevolle vertel / 
getuienis van dit wat Christus in jou lewe gedoen het.  (Teenoor ’n ou styl van “prediking” oor  dit wat die 
“ander” behoort te glo of te doen.”) 
Die werkgroep sou graag die volgende definisie wou voorstel: “Evangelisasie kan gesien word as die 
konkrete gebeure waardeur mense gehelp word om tot die bewustelike ontdekking te kom van die 
genadige werking van Jesus Christus in hulle lewe en die gepaste verandering in hul lewe(ensstyl) 
aan te bring.” 
 Volledigheidshalwe kan kennis geneem word van die lang gesprek wat al in die kerk gevoer is oor wat ons 
as “sending” moet verstaan en wat ons as “evangelisasie” moet verstaan. Samevattend kan dit soos volg 
opgesom word. 

 Sending is daar ver -  Evangelisasie is hier naby. 
 Sending is vir hulle wat nog nie glo nie -  Evangelisasie is vir hulle wat nie meer glo nie. 
 Sending is vir hulle wat nog nie gedoop is nie -  Evangelisasie is vir hulle wat reeds gedoop is. 
 Binne ou apartheidsdenke: Sending is gerig op swart mense - Evangelisasie is gerig op  wit mense. 
 Sending is OMVATTEND en sluit diens en barmhartigheid in. Evangelisasie raak die fokus – is ’n gerigte 

bediening - Om mense tot geloof in Christus te bring. 
Uit die aard van die saak is van die formuleringe problematies en word volstaan met die definisie soos wat 
die werkgroep dit voorstel. Ten einde die definisie te konkretiseer word, daar nou verder aan `n paar 
praktiese vrae aandag gegee. 
4.1   WAT DEEL ONS? 
Op die vraag wat die “inhoud” van evangelisasie behoort te wees, kan soos volg geantwoord word.  Ons 
deel nie in die eerste plek objektiewe, “afgehandelde” kliniese dogmatiese waarhede nie, maar ten diepste 
Jesus Christus as BELIGGAAMDE WAARHEID! Ons vertel die verhaal van die Vleesgeworde Woord 
(Joh.1) – die waardes, gesindhede en betekenis van sy lewe, sterwe en opstanding. Ons deel die 
werklikheid van die beliggaamde historiese Jesus as ware enigste Seun van die Drie-Enige God en hoe Hy 
Goeie Nuus is vir spesifieke mense in spesifieke omstandighede. 
Noodwendig sal die vraag ontstaan na met watter waarheidsbeginsel daar gewerk behoort te word.  
Voorlopige kantaantekeninge kan gemaak word: 

 Inderdaad word daar anders met die waarheid in pre-moderne, moderne en post-moderne samelewings 
gehandel.  

 Binne ’n post-moderne samelewing (wat maar ’n klein deeltjie van die Afrika konteks uitmaak) word ’n 
objektivistiese waarheidsbeginsel byvoorbeeld met agterdog bejeën. 

 Waarheid word veel eerder gesien as iets wat saam ontdek word. Vir Evangelisasie het dit die volgende 
implikasie– Ek deel dus iets vanuit my ervaringswêreld – my persoonlike (subjektiewe) getuienis 
aangaande dit wat Christus in my lewe gedoen het. Daaroor tree ek in gesprek met iemand anders in `n 
poging om juis aan te toon hoe die Evangelie by sy of haar ervaringswêreld aansluit.  
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4.2  SAAM MET WIE DEEL ONS DIT? 
Binne ’n kosmopolitaanse, globaliserende wêreld word dit al hoe belangriker vir die kerk om haar 
getuienistaak nie alleen te probeer doen nie. ’n Getuienis wat vanuit eenheid gelewer word, sal soveel 
meer integriteit hê. Die ekumene raak dus al hoe belangriker. 
Die vraag is dus nie net HOE doen ons dit nie, maar ook SAAM MET WIE ons dit doen? 
Ons moet aanvaar dat ons in die NGK met ’n geloofwaardigheidsprobleem sit. Die persepsie daarbuite is 
dat die boodskap wat die kerk bring moeilik geglo kan word solank die kleed van apartheid om ons hang. 
Die vraag bly dus: Wie is ons vennote?  
4.3  HOE DEEL ONS DIT? 
Daar is nie ’n “one-size fits all”- metodiek nie! 
Kontekste verskil en verander. Een belangrike vraag bly egter staan vir elke tyd en konteks: Wat is die 
prakties-teologiese tregter waardeur die Evangelie by die wêreld uitkom – vir ’n spesifieke konteks. Wat is 
die bedieningspraktyk wat nou aandag behoort te kry? Wat is ons invalshoek? Waar begin ons? Wat is ons 
aansluitingspunt? 
 
5.  MOONTLIKE BEDIENINGSAKSIES 

5.1.BETROKKENHEID 
Die sleutelwoord bly die woord “ENGAGEMENT”  - werklike betrokkenheid! 

 Dit behoort op kulturele vlak te gebeur. 
 Ons sal mense in die kerk moet leer om hande te vat met die “ander”, die “vreemdeling”, die “outsider”. 
 In die koloniale tyd is sendingwerk wat “van bo af” gedoen. Vandag sal ons eers moet hande vat en 

verhoudinge bou. 
 Die onmiddellike emosionele en fisiese behoeftes, waaroor mense bereid is om openlik te deel, sal 

ernstig geneem moet word.  
 Dit kan enigiets wees van eensaamheid tot geweld en honger. 
 Ons is oortuig dat die SEER van mense op die stadium van die belangrikste behoeftes is wat 

aangespreek behoort te word. Eers as aansluiting hierby gevind word en die vertroue van die persoon 
gewen is, kan verduidelik word hoe ’n transformerende verhouding met Jesus Christus kan help. 
5.2 GEMEENTEPROGRAMME 
Gemeentes behoort hulself eerlik af te vra watter hoeveelheid tyd en energie na binne en na buite 
spandeer word. Lys byvoorbeeld alle aksies en deel dit dan in in programme aan en vir lidmate, aksies wat 
die struktuur in stand hou en aksies wat spesifiek gerig is op kerklos en kerkloos lidmate. Terselfdertyd is 
daar ook bedieninge wat tradisioneel eintlik net maar op die bestaande lidmate gefokus het en tog ook 
aangewend kan word om die saak onder bespreking te ondersteun. Ons dink hier aan die volgende:  

Die erediens. Stemme gaan meer en meer op wat sê dat lidmate van krummels leef en nie meer behoorlik 
gevoed word nie. Daarom het hulle niks om oor te getuig nie. 

 Pastorale gesprekke: Doopkategese,  Huwelikskategese en Krisisberaad 
 Kinderbediening en Tienerbediening en Na-skoolse jeug 
 Musiekbediening 
 Nuwe Gemeente-Ontwikkeling (Sien Bylaag 5) 
 Die ontwikkeling van die gawes van lidmate in die kerk om hulle om te help te verstaan dat evangelisasie 

op meer as een manier kan geskied. 
5.3  GETUIENIS TEENOOR PERSONE VAN ANDER GELOWE: 
Leslie Newbigin  (Honest Religion for Secular Man, SCM Press, 1966) gee die volgende belangrike 
beginsels wanneer dit kom by ons gesprek met en persone vanm ander gelowe. 

 Aanvaar dat almal kinders / skepsels van God is. 
 Bou ’n verhouding. 
 Werk saam waar jy kan. 
 Skep dialoog. 
 In ’n finale fase kan jy getuig dat jy God, wat almal se God is, se Seun ken en ontmoet het.  

5.4 “PRAYER EVANGELISM”   
Ed Silvoso het in biddende afhanklikheid van die Here hierdie strategie ontwikkel met die oog op die 
transformasie van die samelewing, wat baie suksesvol in stede van Argentinië is (vgl. sy boeke “That none 
should perish” en “Prayer evangelism”).  Die strategie behels die bemagtiging van gelowiges om waar hulle 
woon, ‘n verskil vir die Here te maak.  Met Lukas 10 en 1 Timoteus 2:1 - 4 as basis, word gelowiges 
aangemoedig om gereeld vir hulle bure te begin bid; na hulle toe uit te reik en ‘n verhouding met hulle te 
bou; hulle te dien deur hulle “felt needs” aan te spreek en soos wat die geleentheid hom voordoen, met die 
persoon te deel vanuit ‘n persoonlike verhouding met God.  Hierdie strategie word aangevul met inisiatiewe 
vir sakemanne, opvoeding en onderwys en ook die beskermingsdienste. 
Om die volgende redes kan dit raadsaam wees om nader ondersoek in te stel na hierdie strategie.  
Eerstens, kan dit ons help met een van die grootste uitdagings vir die kerk in ons tyd en dit is fragmentasie 
en diskonneksie.  Gelowiges word bemagtig daar waar hulle woon.  Dit is interessant dat Willow Creek-
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gemeente (Chicago, VSA) juis agv bg uitdaging besig is om groot klem te laat val op die ontwikkeling van 
sg “buurtgroepe”, wat die basis vir die herstel van gemeenskap en uitreik na ander is.  Tweedens, help dit 
ons met werklike betrokkenheid (“engagement”) by mense deur die vestiging van langtermyn verhoudings 
daar waar mense woon.  Evangelisasie-veldtogte en –uitreike het sy waarde, maar ons soek sekerlik ook 
na ‘n benadering wat ons samelewing op blywende manier kan transformeer.  Derdens, kan hierdie 
benadering ons help in ons soeke na vennote.  Ed Silvoso se internasionale organisasie, Harvest 
Evangelism, is deur hulle plaaslike kantoor in die RSA betrokke by SACLA, die “Transformations”-
beweging, die organisering van die jaarlikse “Global day of Prayer” en by talle NG Kerk-gemeentes en ook 
gemeentes van ander denominasies.  Die netwerk wat deur hierdie organisasie gevestig is, kan van groot 
hulp wees, byvoorbeeld met die reëling van ‘n omvattende “Seisoen van Evangelisasie”, aangesien dit 
onder die naam van “L-10-T” (“Luke 10 Transformation”) deel vorm van die wyd aanvaarde nasionale 
gebedstrategie van Transformasie Afrika en Jerigo Mure.  Vierdens is hierdie strategie eenvoudig en kan 
dit met minimum toerusting selfs vir jong kinders aangeleer word, sodat gesinne saam deel kan wees van 
so ‘n strategie.  Vyfdens, kan hierdie strategie ons help om in ‘n geografiese area (ons wyke?), 
medegelowiges uit te nooi om hande te vat om saam in daardie geografiese area ‘n verskil vir die 
Koninkryk te maak. 
5.5 ANDER MODELLE WAT MOONTLIK AANDAG VERDIEN: 

 Getroue getuies 
 EE III 
 Just walk across the room – Bill Hybels & Ashley Wiersma, Zondervan, 2006 
 Becoming a contagious christian – Mark Mittelberg, Lee Stroebel, Bill Hybels, WCA resources/ 

Zondervan, 1995. 
 Verbondsevangelisasie – maar ook en veral die benutting van die uitgebreide gesin. 
 Friendship Evangelism (vergelyk ook Joseph C. Aldrich,  Life-Style Evangelism, Multnomah Press, 1981) 
 Service Evangelism 

 
6.  BEMAGTIGING EN ENERGERING VAN LIDMATE 
 
Die bestuurskundige Peter Drucker het by geleentheid opgemerk dat enige organisasie wat afstand doen 
van sy kernmissie, spoedig in die moeilikheid beland. Hy meen dat dit presies die geval met die kerk is. Die 
vraag bly dus: Wat sal maak dat ’n gewone lidmaat na sy of haar  buurman/vrou gaan, werklik betrokke 
raak en op ’n geloofsreis met hom of haar gaan? Die vraag bly hoe steek ons die “vuur” weer in gemeentes 
en lidmate aan? In kort vra dit dat lidmate bemagtig sal moet word met `n duidelike evangeliese visie en 
konkrete toerusting. Dit sluit die ontdekking van gawes in om hulle te help verstaan oor waar hulle binne `n 
gemeentelike strategie vir evangelisasie kan inpas. `n Verskeidenheid van toerustingsprogramme bestaan. 
Gemeentes sal in die toekoms hieroor geadviseer behoort te word.  
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GEMEENTE-ONTWIKKELING BYLAAG 5 
 

NUWE GEMEENTE-ONTWIKKELING 
‘n Hele klompie water het al in die see geloop sedert die NG kerk ‘n jaar of wat gelede ernstig begin aandag 
gee het aan die hele saak van nuwe gemeente-ontwikkeling of te wel ook kerkplanting, soos dit in ander 
tradisies genoem word. Heelwat het met die tyd vir ons duidelik geword en ‘n hele paar lesse is geleer. In 
kort kan dit soos volg saamgevat word. 
 
1.  DEMOGRAFIESE SKUIWE 
Die NG Kerk gaan ongetwyfeld deur een van die grootste demografiese skuiwe in haar geskiedenis. Dit 
raak feitlik alle gemeentes. Die NG Kerk word hiermee gekonfronteer met een van die heel grootste 
uitdagings in haar geskiedenis. Navorsing het gewys dat  waar die demografie in en om gemeentes 
dramaties verander die volgende statistiek ter sprake kom: 80% gemeentes verdwyn, 10% verplant hulself 
na ’n area wat weer eie is aan hul identiteit, kultuur en karakter en net 10% transformeer hulself om weer 
relevant binne die nuwe konteks te wees.  
 
2.  NAVORSING 
Navorsing uit die gereformeerde wêreld oorsee, het onder meer die volgende aan die lig gebring (Volgens 
Prof. Stan Wood : Tot onlangs Direkteur van die Instituut vir NGO en Evangelisasie aan die Columbia 
Theological Seminary in Atlanta. Tans professor in Gemeenteleierskap en Evangelisasie by die San 
Francisco Teologiese fakulteit.) 
 
2.1  Gemeentes sal weer diep moet gaan besin oor die teologiese vertrekpunte waarop hulle ekklesiologie 
werklik gebou is. Die sogenaamde Missio Dei het nog altyd in die hart van ons tradisie gestaan, maar ons 
sukkel om dit sinvol uit te leef in ons onmiddellike omgewing.  
2.2  Nuwe denke oor die saak het veral na vore getree die dag toe kerklike vergaderings bv. Amerika 
amptelik as “nuwe sendingveld” geproklameer het. 
2.3  Die hoofstroomkerke het hulle kundigheid en passie vir evangelisasie verloor.  
2.4  Studies het getoon dat een van die vernaamste redes vir die afname in getalle in die presbiteriaanse 
kerk waarskynlik gevind moet word in die feit dat kweekskole opgehou het om aan die saak te doseer op so 
’n vlak dat dit die uitdagings van ons konteks aanspreek. 
2.5  Die enkele grootste “menslike” faktor in suksesvolle NGO bly die leierskap wat aangewys word. 
Uitstekende navorsing is hieroor gedoen en profiele is daargestel. Sake soos entrepeneurskap, werklike 
diep gelowige, geesvervulde leiers en visie het heel bo aan die lys geeïndig. 
2.6  NGO word tans wêreldwyd beskou as een van die mees geskikte instrumente om evangelisasie mee 
te doen.  
2.7  Die hele saak van gemeentegrense is verstaanbaar, maar is ’n kompliserende faktor in die hele 
proses. Gemeentegrense werk goed in ’n sogenaamde vestigingsfase van ’n denominasie, waar die groep 
relatief homogeen is en die dominante kultuur relatief Christelik georiënteer is. Hierdie scenario het 
dramaties vir die kerk verander. 
2.8  Die kerk sal dringend ’n omvattende strategie vir NGO moet daarstel. As dit werklik deel uitmaak van 
ons missionêre visie en teologie, sal dit ook in ons doelwitte en begrotings moet reflekteer. 
2.9  Strategies moet daar onderskei word tussen prosesse wat bestaande gemeentes wil help om nuwe 
lewe te kry (die herontwikkeling van gemeentes) en nuwe gemeente-ontwikkeling wat op ’n radikale nuwe 
manier die uitdagings en konteks wil aanspreek, veral met die oog op evangelisasie. 
 
3.  WAAROM NUWE GEMEENTES 
Mense vra dikwels die vraag waarom daar “nuwe” gemeentes gestig moet word terwyl die kerk eintlik 
krimp?  Hierop kan twee antwoorde gegee word. 
 
3.1  “Nuwe” gemeentes is soms nodig om die radikale eise van ’n nuwe tyd en konteks aan te spreek.  
Dikwels is van die ouer gemeentes net nie in staat om dit genoegsaam te doen nie.  In hul poging om dit 
wel te doen, word soveel konflik tussen die ou en nuwe beleef dat die oue en daarmee ’n mooi deel van die 
kerk, vernietig word.  
3.2  Terselfdertyd is dit nie altyd nodig om splinternuwe gemeentes te stig nie, maar gaan dit inderdaad oor 
die geboorte van ’n nuwe bediening binne ’n ou gemeente. Onthou dat alle gemeentes ’n lewenssiklus het 
en een of ander tyd sterf. Indien daar geboorte gegee is aan nuwe “kinders” bly die gemeente/tradisie egter 
voortleef. 
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4.  AFSTIGTING, SAMESMELTING, SLUITING 
4.1  Die woorde “afstigting, samesmelting en sluiting” was vir lank deel van ons woordeskat. Ons sou wou 
pleit dat dit vir eers  op die ys geplaas word. Die wonderlike ontdekking wat gemaak is, is dat klein 
gemeentetjies, indien die saak reg aangepak word, steeds wonderlike geloofsgemeenskappe en 
aanbiddingsruimtes kan vorm.  
4.2  Samesmelting werk in uiterste gevalle, maar moet beslis nie as ’n kortpad gesien word nie. Te dikwels 
sien ons dat die situasie slegter is na samesmelting in die sin dat talle lidmate net verdwyn het en die 
finansies steeds krimpend is. Die pyn en begrafnis word dus net uitgestel. Samesmelting wat nie ook 
gepaardgaan met dinamiese vernuwing nie is slegs ’n tydelike maatreël.  
 
5.  OPGELEIDE LEIERSKAP 
Ons begin algaande besef dat die NG Kerk bitter min opgeleide leierskap en vaardighede het om goeie en 
sinvolle nuwe gemeente-ontwikkeling te doen. Mag ons langs hierdie weg ’n ernstige versoek aan ons 
kweekskole rig om aan die saak aandag te gee. Daar is geen manier waarop ons dit op die langtermyn kan 
aanspreek buite ons kweekskole om nie. 
 
6.  KONINKRYKSPERSPEKTIEF 
Nuwe gemeente-ontwikkeling is ’n proses wat ten diepste gedryf en gemotiveer word deur ’n 
koninkryksperspektief en missionêre hart. Diegene wat dit om suiwere motiewe doen, lê altyd ook wakker 
oor hulle wat die kerk op die oomblik nog nie bereik nie. Dit is nie in die eerste plek ’n reddingsboei vir die 
NG Kerk nie. Dit gaan oor die uitbreiding van die Koninkryk. 
 
7.  FOKUSAREAS 
Nuwe-gemeente-ontwikkeling fokus steeds op ’n verskeidenheid areas, naamlik:  
 
7.1  Uitbreidende stadsgebiede wat veel vinniger ontwikkel as wat bestaande gemeentes met ouer 
bedieningspatrone kan bereik. Een van die grootste uitdagings vir die NG Kerk is om sinvolle nuwe 
bedieningsstrategieë vir die stad te ontwikkel. Verstedeliking is nie net maar nog ’n mooi woord nie.  Dit is 
’n werklikheid. Ook vir die NG kerk.  Indien ons dit nie in die stad maak nie, gaan ons dit nie maak nie. 
Anders gestel : Ons integriteit hang daarvan af of ons sinvolle bedieninge kan ontwikkel daar waar 80% van 
ons lidmate woon. 
7.2  Multikulturele bedieningspunte in die stad (veral middestad) asook kwynende landelike gebiede. Daar 
is nog steeds mense. Mag ons in Christus verstaan dat ook “ander mense van die kruis”, kerklik gesproke 
“ons mense” is. 
7.3  Bedieninge aan randgroepe en veral ’n jonger geslag wat ons nie met ons hoofstroom bedieninge 
bereik nie. Wêreldwyd word dit duidelik dat die kerk velerlei gesigte het en op veel meer plekke bymekaar 
kom as net in kerkgeboue en katedrale.  
 
8.  DIE ABC VAN NGO 
 
8.1  Die ABC van NGO? Kry die regte leier/drywer vir die projek. Bou ’n kernspan wat eienaarskap aanvaar 
en wat die  groep verteenwoordig op wie die bediening gemik is en begin met ’n evangeliese ywer bedien. 
8.2  Dink buite die kassie, maar weet verseker dat “gimmicks” nie op die langtermyn werk nie. Mense – ook 
buite-kerklikes soek geestelike integriteit.  Hou dit dus eenvoudig, leef na aan God en sy Woord, bid baie 
en leef met ’n geloofsonderskeiding wat kom wanneer die Gees jou denke verlig. 
 
9.  GEMEENTEGRENSE 
Nuwe gemeente-ontwikkeling forseer ons om nuut oor gemeentegrense te dink. Navorsing het getoon dat 
gemeentegrense goed werk wanneer ’n relatiewe homogene groepe mense werk aan die vestiging (eerste 
geslag) van ’n kerk of denominasie in ’n bepaalde gebied. Die probleem is dat daar algaande ’n situasie 
kan ontwikkel waar gemeentegrense nie meer ontwikkeling op sistematiese wyse aanhelp nie, maar in 
sommige gevalle ’n blokkasie daarvoor geword het. 
[Vgl Bylaag 6 REGLEMENT VIR DIE VERMEERDERING, KOMBINERING, EENWORDING EN 
SAMESMELTING VAN GEMEENTES] 

10.  MEER INLIGTING 
Vir meer inligting sien die webblad:  www.gokerk.co.za 
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GEMEENTE-ONTWIKKELING BYLAAG 6 
 

REGLEMENT VIR DIE VERMEERDERING, KOMBINERING, 
EENWORDING EN SAMESMELTING VAN GEMEENTES 
1.  VERMEERDERING/AFSTIGTING VAN GEMEENTES 
 
1.1  ALGEMENE REËLINGS 
1.1.1  Die uitbreiding van die kerk en die gevolglike vermeerdering van gemeentes is die roeping en plig 
van ’n groeiende en lewenskragtige kerk.   
1.1.2  Indien ongesensureerde belydende lidmate oortuig is van die noodsaaklikheid van die stigting van ’n 
nuwe gemeente, moet hulle ’n skriftelike versoek tot die kerkraad rig.  Die versoekskrif moet die volgende 
insluit : (1) ‘n ondersoek na die lewensvatbaarheid van ‘n nuwe gemeente, (2) moontlike plekke van 
aanbidding, (3) begroting, (4) voorstelle oor leierskorps vir die gemeente en die toerusting van leiers (5) 
wyse waarop die belange aan die kerkverband en gemeenskap gedien word. 
1.1.3  Indien die kerkraad oordeel dat daar genoeg rede vir die stigting van ’n nuwe gemeente is, gee hy 
verlof dat die lidmate wat die nuwe gemeente wil vorm, mag oorgaan tot gemeentestigting.  Dit beteken ook 
dat die betrokke lidmate ‘n ooreenkoms met die kerkraad onderteken om die nuwe gemeente te stig. 
1.1.3.1  Die ooreenkoms om die nuwe gemeente te stig, moet ook voorstelle bevat oor die wyse waarop die 
gemeente se bediening sal geskied en ook voorstelle oor die wyse waarop en wanneer ‘n bedienaar van 
die Woord bekostig sal word. 
1.1.3.2  Wanneer die kerkraad oortuig is van die wenslikheid van die stigting van ‘n nuwe gemeente en dat 
dit lewensvatbaar is, stuur die kerkraad die versoekskrif en die ooreenkoms kragtens Art. 31.4 saam met 
aanbevelings oor die volgende sake aan die skriba van die ringskommissie : 
1.1.3.2.1  die voorgestelde naam en grense van die nuwe gemeente; 
1.1.3.2.2  of, indien die gemeente nie geografies saamgestel word nie, die bedieningsfokus van die nuwe 
gemeente.  (Die bedieningsfokus sluit die volgende moontlikhede in: kerkplanting in snelgroeiende gebiede 
of gebiede waar bestaande gemeentes nie meer aan bedieningsbehoeftes kan voldoen nie; kerkplanting 
waar geen gemeente funksioneer nie; kerkplanting waar bestaande gemeente(s) kwynend is soos blyk uit 
‘n dramatiese daling in lidmaatgetalle en ‘n ernstige daling in finansiële vermoëns van gemeente(s). 
1.1.3.2.3  die ooreenkoms tot gemeentestigting; 
1.1.3.2.4 aanverwante sake wat die aandag van die ring moet geniet. 
1.1.4  Wanneer by die ring aansoek gedoen word om die stigting van ’n gemeente, beoordeel die ring die 
ingekome stukke.  Indien die ring oordeel dat die nuwe gemeente gestig behoort te word, word verlof tot 
afstigting gegee. 
1.1.5  Die stigting van ’n nuwe gemeente geskied deur die ringskommissie op las van die ring op ’n 
vergadering waarvan vier (4) weke vooraf in Die Kerkbode kennis gegee is en waarheen die belang-
hebbendes uit die betrokke gemeente(s) opgeroep is.  Die betrokke lidmate het deur die ondertekening van 
die ooreenkoms reeds die stigting van die gemeente goedgekeur en stem op hierdie vergadering nie weer 
oor die saak nie. 
1.1.6  Op hierdie vergadering stel die ringskommissie die grense van die gemeente so duidelik moontlik vas 
en gee ’n noukeurige beskrywing van die grense van reeds bestaande gemeentes wat met die grense van 
die nuwe gemeente saamval.  Indien die ringskommissie toestemming gee dat die nuwe gemeente nie 
geografies saamgestel word nie, word die bedieningsfokus van die nuwe gemeente so duidelik moontlik 
bepaal.  (Sien 1.1.3.2.2 hierbo.) 
1.1.7  Op hierdie vergadering wat onder leiding van die ringskommissie staan, word die kerkraadslede van 
die nuwe gemeente met opsteek van hande verkies en wel deur die belydende lidmate wat deur hul 
handtekeninge reeds tot die stigting van die gemeente ooreengekom het. 
1.1.8  Die bevestiging van hierdie kerkraadslede geskied sonder afkondiging van hul name deur die kon-
sulent of op sy versoek deur ’n ander bedienaar van die Woord binne die kerkverband.  Indien daar teen ’n 
persoon wat verkies is, beswaar ingebring word, word sy/haar bevestiging uitgestel totdat die saak deur die 
kerkraad ondersoek is.   
1.1.9  Die kerkraad benoem een van sy lede as die bewaarder van die boeke en dokumente van die 
gemeente totdat ’n skriba en/of kassier benoem is.  ’n Inventaris van die boeke en dokumente moet 
opgestel word en ’n duplikaat aan die konsulent oorhandig word. 
1.1.10   Indien die kerkraad op versoek van sy lidmate weier om voorbereidende stappe te doen of te laat 
doen met die oog op die stigting van ’n nuwe gemeente, het sodanige lidmate die reg om hulle na die ring 
met hul versoek te wend.  ’n Afskrif van die versoekskrif met volle besonderhede moet minstens drie (3) 
weke voor die vergadering van die ring by die betrokke kerkraad vir kennisname ingedien word.  
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1.2  WANNEER MEER AS EEN GEMEENTE EN/OF RING BY DIE AFSTIGTING BETROKKE IS 
1.2.1  Indien dit blyk dat die beoogde nuwe gemeente uit gedeeltes van meer as een gemeente moet 
bestaan, terwyl die saak slegs deur lidmate van een gemeente aanhangig gemaak is, het die betrokke 
kerkraad die reg om die ander kerkraad(e) regstreeks om hul medewerking te nader. 
1.2.2  Indien die aangrensende kerkraad(e) wat genader is, weier om voorbereidende stappe te doen of te 
laat doen met die oog op die stigting van ’n nuwe gemeente, het die betrokke kerkraad die reg om sy 
versoek aan die ring voor te lê. 
1.2.3  Die ring(e) het die reg om te besluit dat maatreëls in die betrokke wyke van die gemeente(s) in die 
ressort van daardie ring(e) met die oog op moontlike afstigting getref word. 
1.2.4  Waar die nuwe gemeente met lidmate uit gemeentes van meer as een ring gestig word, moet die 
betrokke ringe onderling besluit watter ring die stigting moet waarneem. 
1.2.5  Wanneer die ring ’n opdrag tot stigting gee, moet die kerkraad dadelik die versoekskrif en 
ooreenkoms laat onderteken deur die lidmate wat deel van die nuwe gemeente wil wees. 
1.2.6  Die kerkraad van elke gemeente wat deel van die nuwe gemeente uitmaak, moet die versoekskrif en 
die ooreenkoms saam met sy aanbevelings daaroor aan die ring voorlê. 
1.3  DIE RING KAN SELF INISIATIEF NEEM 
1.3.1  Waar ’n ring dit nodig ag, kan hy een of meer kerkrade opdrag gee om die stigting van ’n nuwe 
gemeente te ondersoek.  Die ring kan ook aan sy ringskommissie opdrag gee om ’n kerkraad(e) te ontmoet 
en tot stigting van ’n nuwe gemeente(s) aan te spoor. 
1.3.2  Ringe kan die stigting van ‘n nuwe gemeente oor of binne bestaande gemeentegrense aanbeveel 
met inagneming van kategorieë, fokusgroepe, bedieningsverskeidenheid in omliggende gemeentes en 
bedieningsbehoeftes. 
1.3.3  In buitengewone omstandighede kan ‘n ring, wanneer geen kerkraad gevind kan word om ‘n nuwe 
gemeente te stig nie, self poog om lidmate te vind wat oortuig is van die noodsaaklikheid van die stigting 
van ‘n nuwe gemeente.  Die ooreenkoms tot nuwe gemeentestigting word in sulke buitengewone 
omstandighede met die ring gesluit. 
1.3.4  In buitengewone omstandighede kan die sinodale verband aan die ring opdragte gee om die stigting 
van ‘n nuwe gemeente te ondersoek.  Die sinodale verband kan in sulke omstandighede ‘n kerkraad(e) 
ontmoet en tot stigting van ‘n nuwe gemeente(s) aanspoor. 
1.4  KENNISGEWING VAN AFSTIGTING 
1.4.1  Die skriba van die ringskommissie oorhandig aan die kerkraad van die nuwe gemeente ’n uittreksel 
uit die notule van die ringskommissie, bevattende die naam van die gemeente, beskrywing van die grense, 
name van kerkraadslede, aanbevelings, genoem in punt 1.1.3.2, die naam van die konsulent en ander sake 
waarby die nuwe gemeente belang mag hê. 
1.4.2  Die skriba van die ringskommissie gee aan die Sinode kennis van die stigting van die nuwe 
gemeente met vermelding van die grenslyne of indien van toepassing, omskrywing van die 
bedieningsfokus, asook die name van die eerste lede van die kerkraad met die oog op publikasie in Die 
Kerkbode. 
1.4.3  Die Kerkraad van die nuwe gemeente gee kennis aan die Registrateur van Aktes van die oordrag 
van eiendomme, indien nodig. 
1.4.4  Die naam van die nuwe gemeente is :  “Die Nederduitse Gereformeerde Gemeente ..........” en staan 
bekend as “......................” 
1.4.5  Indien dit by die vermeerdering van gemeentes sou blyk dat verteenwoordigers nie aangewys is vir 
die ondertekening van dokumente en stukke namens die nuwe gemeente vir doeleindes van uitvoering van 
stigting nie, moet sulke dokumente of stukke geteken word deur die voorsitter en skriba van die 
ringskommissie van die ring in wie se gebied die te stigte gemeente geleë is. 
 
2.  KOMBINERING VAN GEMEENTES 
Kombinasie beteken dat twee of meer gemeentes, wat selfstandig voortbestaan, kontraktueel 
ooreenkomste met mekaar aangaan ter wille van die effektiewe Evangeliebediening. 
 
2.1  PROSEDURE VIR KOMBINERING 
2.1.1  Die kerkraad stel ondersoek in na die moontlikheid van kombinasie as hy self oordeel dat dit nodig is 
of ook op versoek van ’n groep lidmate. 
2.1.2  In alle gevalle van kombinasie word ’n geskrewe ooreenkoms opgestel en aan die betrokke kerkrade 
vir goedkeuring voorgelê.  Indien van toepassing moet Artikel 13 van Die Kerkorde in ag geneem word. Ten 
minste 66% van die kerkraadslede van elke betrokke kerkraad moet die ooreenkoms goedkeur. 
2.1.3  Nadat die kerkrade die kombinasie-ooreenkoms goedgekeur het, word die ooreenkoms op twee 
agtereenvolgende Sondae tydens die erediens aan elkeen van die betrokke gemeentes vir approbasie 
bekend gemaak, met vermelding dat besware daarteen binne sewe dae na die laaste bekendmaking 
skriftelik by die skriba ingedien moet word. 
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2.1.4  Nadat die gemeente approbasie verleen het, word die kombinasie-ooreenkoms aan die betrokke 
Ring/Ringskommissie vir goedkeuring en bekragtiging voorgelê.  Nadat die Ring die ooreenkoms bekragtig 
het, word dié ooreenkoms van krag of op ’n datum wat in die ooreenkoms bepaal word. 
2.1.5  Die koste van die Ring(e) of Ringskommissie(s) met betrekking tot die kombinasie van gemeentes, 
word deur die Sinodale Fonds gedra. 
2.1.6  Indien die kerkraad weier om op versoek van ’n groep lidmate die moontlikheid van kombinasie te 
ondersoek, het die lidmate die reg om hulle tot die Ring met hulle versoek te wend.  ’n Afskrif van die 
versoekskrif moet minstens drie (3) weke voor die vergadering van die Ring by die betrokke kerkraad vir 
kennisname deur die skriba van die ringskommissie ingedien word. 
2.1.7  Wanneer meer as een Ring by kombinasie betrokke is, moet vooraf, na ooreenkoms deur die ringe, 
by die sinode aansoek gedoen word vir hergroepering van die betrokke gemeentes wat wil kombineer. 
2.1.8  Die Ring kan self die inisiatief neem en waar hy dit nodig ag, aan twee of meer kerkrade opdrag gee 
om kombinasie te ondersoek.  Die Ring kan ook aan sy ringskommissie opdrag gee om die betrokke 
kerkrade te ontmoet en tot kombinasie aan te spoor. 
2.1.9  Die kombinasie-ooreenkoms kan in beraad met die ringe en approbasie van die gemeentes na 
wedersydse kennisgewing en ooreenkoms gewysig of beëindig word as al die betrokke kerkrade in hulle 
aparte vergaderings hulle goedkeuring daaraan heg. 
2.1.10  Wanneer die gemeentes wat wil kombineer nie vakant is nie, kan daar nie tot kombinasie 
oorgegaan word voordat die betrokke bedienaar van die Woord en die Ring/Ringskommissie tevrede is dat 
daar billike voorsiening vir die betrokke leraar gemaak is nie. 
2.1.11  Die beroeping en demittering van ’n bedienaar van die Woord vir kombinasie-gemeentes geskied op 
’n gesamentlike vergadering van die betrokke kerkrade onder voorsitterskap van die konsulent van die 
gemeente waar die vergadering plaasvind.  Vir die gemeentes in die kombinasie word ’n konsulent 
benoem.  Die naam van die beroepene word op twee agtereenvolgende Sondae tydens die erediens vir 
approbasie aan elke gemeente van die kombinasie bekend gemaak. 
2.1.12  ’n Bedienaar van die Woord moet in een van die kombinasie-gemeentes bevestig word.  
2.1.13  ’n Bedienaar van die Woord in kombinasie-gemeentes, word deur die gemeente wat hom/haar 
beroep en bevestig het afgevaardig na meerdere vergaderings.  Hy/Sy het egter as afgevaardigde net een 
stem.  Elke kombinasie-gemeente verkies en vaardig volgens voorskrif van Die Kerkorde ook ’n   
ouderling/diaken af. 
2.1.14  Die kombinasie-gemeentes is verplig om gesamentlik ’n aandeel in die Sinodale Pensioenfonds vir 
die bedienaar van die Woord te hou.  Alle ander koste met betrekking tot die bedienaar van die Woord 
moet in die ooreenkoms van kombinasie gereël word. 
2.1.15  Die ooreenkoms met die leraar kan, na wedersydse kennisgewing, gewysig of beëindig word indien 
al die betrokke kerkrade, in hul aparte vergaderinge, hul goedkeuring daaraan heg. 
2.1.16  Indien dit by die kombinering van gemeentes sou blyk dat verteenwoordigers nie aangewys is vir 
die ondertekening van dokumente en stukke namens die gemeentes vir doeleindes van uitvoering van 
ooreenkomste nie, moet sulke dokumente of stukke geteken word deur die voorsitter en skriba van die 
Ringskommissie van die Ring in wie se gebied die kombinerende gemeentes geleë is. 
 
3.  EENWORDING VAN GEMEENTES 
  Eenwording beteken dat ’n gemeente wat nie langer selfstandig wil of kan voortbestaan nie, ontbind en 
dat die betrokke lidmate by ’n ander bestaande gemeente(s) ingelyf word. 
 
3.1  PROSEDURE VIR EENWORDING 
3.1.1  Die kerkraad van die gemeente wat wil ontbind, moet ’n besluit tot ontbinding neem en die 
kerkraad(e) van die gemeente(s) waarby die betrokke lidmate ingelyf word, moet toestemming tot inlywing 
gee. Ten minste 66% van die dienende kerkraadslede van elke betrokke kerkraad moet ten gunste van 
eenwording besluit. 
3.1.2  Die betrokke kerkrade moet oor die voorwaardes vir ontbinding en inlywing ooreenkom.  Indien van 
toepassing moet Artikel 12b 2.3 van Die Kerkorde in ag geneem word. 
3.1.3  Die ooreenkoms waartoe die kerkrade gekom het, moet vir approbasie op twee agtereenvolgende 
Sondae by al die openbare eredienste van die betrokke gemeentes bekend gemaak word, met vermelding 
dat besware daarteen binne sewe dae na die laaste bekendmaking skriftelik by die skriba ingedien moet 
word. 
3.1.4  Nadat die approbasie van die ongesensureerde belydende lidmate op dié wyse verkry is, word die 
ooreenkoms aan die betrokke Ring(e) vir goedkeuring voorgelê.  Nadat hierdie goedkeuring verkry is of op 
’n datum wat in die ooreenkoms bepaal word, word die ooreenkoms van krag. 
3.1.5  Aangesien hiermee ’n verandering van gemeentegrense geïmpliseer word, moet die ooreenkoms ’n 
duidelike omskrywing van grenslyne bevat. 
3.1.6  Die betrokke ringskriba gee aan die Skriba van die Sinode en aan die Saakgelastigde van die Sinode 
kennis van die ontbinding van die gemeente, asook van die nuwe grenslyne van die inlywende 
gemeente(s).  Die Skriba van die Sinode sorg vir die publikasie van bostaande feite in Die Kerkbode. 
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3.1.7  ’n Afskrif van die ooreenkoms tussen die gemeentes word aan die Saakgelastigde van die Sinode op 
papier soos deur die argief voorgeskryf en in tweevoud gestuur. 
3.1.8  Die kerkraad van die gemeente wat ontbind gee aan die Registrateur van Aktes kennis van die 
ontbinding en van die oordrag van sy eiendomme. 
3.1.9  Die dienende kerkraadslede van die gemeente wat ontbind, dien ook, indien dit so ooreengekom 
word, in die inlywende gemeente. 
3.1.10  Die onroerende eiendomme van die ontbonde gemeente word, tensy anders ooreengekom, op die 
naam van die inlywende gemeente geregistreer en alle roerende goed van die ontbonde gemeente, met die 
regte en verpligtinge daaraan verbonde, gaan op die inlywende gemeente oor. 
3.1.11  Die eenwording van gemeentes kan alleen plaasvind wanneer die gemeente wat ontbind, vakant is 
of indien nie, as daar vir die bedienaar van die Woord, na die oordeel van die ring, billike voorsiening 
gemaak is. 
3.1.12  Indien dit by die eenwording van gemeentes sou blyk dat verteenwoordigers nie aangewys is vir die 
ondertekening van dokumente en stukke namens ’n gemeente wat ontbind het vir doeleindes van 
uitvoering van ooreenkomste nie, moet sulke dokumente of stukke geteken word deur die voorsitter en 
skriba van die ringskommissie van die ring in wie se gebied die ontbinde gemeente geleë was. 
 
4.  SAMESMELTING VAN GEMEENTES 
Samesmelting beteken dat twee of meer gemeentes, wat nie langer selfstandig wil of kan voortbestaan nie, 
afsonderlik ontbind om saam een totaal nuwe gemeente te stig binne dieselfde geografiese gebied as 
waarbinne die onderskeie samestellende gemeentes aanvanklik voor ontbinding bestaan het. 
 
4.1  PROSEDURE 
4.1.1  Die kerkrade van die onderskeie samesmeltende gemeentes neem afsonderlik ’n besluit tot 
samesmelting.  
4.1.2  Aan alle ongesensureerde belydende lidmate van die onderskeie samesmeltende   gemeentes word 
aan die hand van ’n vraelys-stembrief geleentheid gebied om skriftelik aan te dui of hulle ten gunste van die 
samesmelting is al dan nie. 
4.1.2.1  Die genoemde vraelys-stembrief word persoonlik en sonder enige stemwerwing deur die 
onderskeie kerkrade van die samesmeltende gemeentes aan elke ongesensureerde belydende lidmaat 
binne die bepaalde gemeente beskikbaar gestel. 
4.1.2.2  Dit is elke lidmaat se eie verantwoordelikheid om toe te sien dat sy/haar voltooide vraelys-stembrief 
die kerkkantoor van sy/haar gemeente bereik voor/op die sperdatum wat deur die kerkraad bepaal is. 
4.1.2.3  Goedkeuring moet van ’n meerderheid van die lidmate wat vraelys-stembriewe ingehandig het, 
verkry word alvorens met die proses van samesmelting voortgegaan kan word. 
4.1.3  Nadat die goedkeuring van die lidmate volgens prosedure 4.1.2. hierbo verkry is, kom die kerkrade 
afsonderlik én gesamentlik ooreen tot ’n Samesmeltingsakte  bevattende onder andere ’n duidelike 
grensbeskrywing van die nuwe gemeente, die posisie van die leraar/s en kerkraadslede in die nuwe 
saamgestelde gemeente en reëlings in verband met die hantering van die onderskeie gemeentes se bates 
(roerend en onroerend), en elke kerkraad benoem 2 (twee) persone om namens hom alle nodige 
dokumentasie te onderteken. 
4.1.4  Die ooreenkoms (Samesmeltingsakte) word vir approbasie op 2 (twee) agtereenvolgende Sondae by 
al die openbare eredienste van die betrokke gemeentes bekend gemaak, met vermelding dat besware 
daarteen binne sewe dae na die laaste bekendmaking skriftelik by die skriba ingedien moet word. 
4.1.4.1  Lidmate wat wil beswaar maak, moet dit skriftelik met gemotiveerde opgaaf van redes doen voor 
verstryking van die week eindigend na die tweede afkondiging. 
4.1.4.2  Besware word aan die Ringskommissie voorgelê vir oorweging van die geldigheid daarvan. 
4.1.5  Nadat approbasie verkry is, word die ooreenkoms aan die Ring voorgelê vir goedkeuring. 
4.1.5.1  Die Ringskriba gee kennis aan die Skriba en Saakgelastigde van die betrokke Sinode. 
4.1.5.2  Die Kerkraad van die nuwe gemeente gee kennis aan die Registrateur van Aktes van die oordrag 
van eiendomme. 
 
5.  KOMBINASIE VAN WERKSAAMHEDE VAN GEMEENTES, RINGE EN SINODES/ KOMMISSIES 
VAN SINODES UIT VERSKILLENDE KERKVERBANDE 
Kombinasie beteken hier dat twee of meer kerkvergaderinge van verskillende kerkverbande, of kommissies 
van kerkvergaderinge, as deel van die soeke na kerklike eenheid in die NG Kerkfamilie, ten bate van die 
koninkryk van God en as gelyke deelgenote van mekaar, kontraktuele ooreenkomste aangaan vir die 
uitvoering van sekere gemeenskaplike werksaamhede. 
 
5.1  PRAKTIESE EN KERKREGTELIKE RIGLYNE 
5.1.1  Die aspekte of saak ten opsigte waarvan die partye ’n kombinasie beoog, moet duidelik omskryf 
word. 
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5.1.2  ’n Skriftelike ooreenkoms word opgestel wat alle regte, pligte en verantwoordelikhede (insluitende 
finansies) van die partye duidelik omskryf. 
5.1.3  Die bestaande Reglement 9 wat handel oor Kerklike Eiendomme, Goedere en Fondse, moet by die 
opstel van die ooreenkoms in berekening gebring word. 
5.1.4  Waar die standplaas of ander pos van ’n leraar kragtens die beoogde kontrak in gedrang kan kom, 
moet Artikel 12 van die Kerkorde in ag geneem word. 
5.1.5  Indien dit die bedoeling is dat die gekombineerde liggaam die reg sal hê om sake te hanteer soos die 
beroep en indiensstelling van ’n leraar, moet aspekte soos konstituering, kworumvereistes, wyse van 
besluitneming, stemreg, befondsing, verantwoordelikheid vir die standplaas of aanstelling, pensioen, 
medies, administrasie ens. noukeurig uitgeklaar word. 
5.1.6  Die kontrak moet dit duidelik stel dat die daarstelling van die gemeenskaplike doelwitte kragtens die 
kontraktuele ooreenkoms, nie die regte en verantwoordelikhede van die kontrakterende 
kerkvergaderinge/kommissies kan ophef of tot niet verklaar nie. 
5.1.7  Die ooreenkoms kan voor die verstryking van die vasgestelde termyn gewysig of beëindig word 
indien die betrokke partye, na wedersydse kennisgewing, in hulle afsonderlike vergaderinge hulle 
goedkeuring daaraan heg. 
5.1.8  Die kontrakterende party val steeds onder die regering, opsig en tug van sy/haar verantwoordelike 
kerkvergadering. 
 
5.2  WERKSWYSE 
5.2.1  Die betrokke kerkvergaderinge/kommissies moet die skriftelike ooreenkoms afsonderlik in hulle 
onderskeie vergaderinge goedkeur.  
5.2.2  Nadat die instansies onderling tot ’n ooreenkoms gekom het, moet die liggaam wat vir die 
opsig/toesig verantwoordelik is die ooreenkoms finaal bekragtig.  In die geval van ’n kerkraad is dit die ring.  
By ’n ring of by ’n kommissie van ’n sinode, is dit die sinode/sinodale kommissie, en by ’n sinode is dit die 
Algemene Sinode/Moderamen. 
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A.1.3 VERSLAG VAN DIE ALGEMENE DIENSGROEP DIENS EN 
GETUIENIS: ROEPING EN IDENTITEIT  
 
1. OMSKRYWING VAN DIE BEGRIP “DIENS EN GETUIENIS” 
 
1.1  DIE IDENTITEIT VAN DIE KERK 
In die Verklaring van 2002 verbind die NG Kerk haar opnuut daartoe om ’n missionêre kerk te wees wat 
“die Woord van die Here tydig en ontydig verkondig en orals getuienis aflê van die hoop wat in ons leef.” In 
die gesprek oor die identeit van die kerk as missionêre kerk behoort die praxis vir die missionêre kerk altyd 
deel van die diskoers te wees. 
   
1.2 OMSKRYWING VAN DIE BEGRIP “DIENS EN GETUIENIS”  
1.2.1  Een van die eerste take van die Verenigde Diensgroep Diens en Getuienis was om saam met die 
ander drie kerke weer te besin oor ‘n gesamentlike verstaan van die konsep “Diens en Getuienis”. Die 
teologiese begronding vir missionêre diakonaat (Diens en Getuienis) wat deel was van die vorige 
gesamentlike verslag van die AKDB, ASKG en AKGA aan die sinode (AS 2004: A.4 punt11.4.1) het as 
basis vir die gesprek gedien. Die resultaat van die gesprek waarby verteenwoordigers van al vier kerke in 
die NG Kerk Familie teenwoordig was, is soos volg: 
 
Die verstaan van ons roeping tot diens en getuienis in die Nederduitse Gereformeerde Kerk, die 
Nederduitse Gereformeerde Kerk in Afrika, die Reformed Church in Africa en die Verenigende 
Gereformeerde Kerk in Suider Afrika is gebou op 'n geskiedenis van samewerking in en gesamentlike 
besinning oor ons roeping. Belangrike bakens op hierdie weg was die volgende: die artikels en beleide oor 
sending en barmhartigheidsdiens in die kerkordes van die onderskeie kerke, die Belydenis van Belhar 
(1986), die gesamentlike werksdefinisie van sending in die NG kerkfamilie (1986), die Laudium Verklaring 
van die RCA (1990), die Verklaring van Intensie (AKDB/ASKDD - 2004), die Verklaring oor sending en ons 
roeping tot getuienis in en vanuit Afrika (2004), die NG Kerk se roepingsverklarings (2002, 2004), 
ensovoorts.  
 
In Augustus 2006 het die leierskap van hierdie familiekerke hul opnuut in 'n verbondsverbintenis verbind tot 
die hereniging van die familiekerke. Hierdie verbintenis hou ook 'n herverbintenis tot 'n eenheidsroeping 
van diens en getuienis in en vanuit Suider Afrika in. 
 
Ons getuig oor: 
 

1. DIE SENDING VAN GOD DRIE-ENIG: 
1.1 Die kerk se roeping tot diens en getuienis in eenheid vloei voort uit die wese van die Drie-enige God. 
Die diepste wese van God word gekenmerk deur verbond, uitreik, selfopenbaring, wederkerigheid, 
verhouding, eenheid - God is liefde en deernis (Deus caritas est), immer soekende na gemeenskap. Die 
handelinge van God, soos geopenbaar in die skepping, die Skrif en die geskiedenis, word gestempel deur 
God se liefde vir die wêreld. God rig 'n uitnodiging tot mense om toe te tree tot 'n nuwe wêreld - 'n 
Trinitariese ruimte, waarin die Drie-enige God van gemeenskap se genade en sorg betoon en alles nuut- 
en heelgemaak word (Missio Trinitatis Dei)  
1.2 Die sending van diens en getuienis is 'n uitdrukking van die Drie-enige God se liefde en deernis, waarin 
die omvattende heil (shalom) na alle mense en die hele skepping gebring word.  
(Eks 3:7-8, Eks 5-6, Eks 34:6-9, Ps 146:6-10, Luk 4:18-19, Jn 17:11, 17, 20-23, Mt 28:18-20, Hd 1:8, 1 Jn 
4:7-14, Ef 4:17, Open 21:5) 
 

2. CHRISTUS SE SENDING:  
2.1 Die Vader het die Seun na die wêreld gestuur om God se kerk te versamel uit alle nasies en om ons in 
die krag van die Heilige Gees uit te stuur na die wêreld. (Jn 3:16-17, Jn 20:21-22) 
2.2 Die heil wat Christus bewerk is alles-omvattend. Dit sluit in die vergewing van ons sondes, ons 
verlossing op alle lewensterreine, sowel as die bevryding van die skepping. God se verlossing van die 
wêreld kry gestalte in die koms (aanbreek) van God se koninkryk, hier en nou. Hierdie koninkryk sal egter 
eers volledig aanbreek met die wederkoms van Christus, wanneer alles nuutgemaak word en alle nasies 
God sal verheerlik (Eseg 47:12, Openb 22:2, 21:1-5).       
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3. IN DIE KRAG VAN DIE HEILIGE GEES WORD DIE KERK GESTUUR:  
3.1  Dit is 'n wesenskenmerk van die kerk as die liggaam van Christus ons Here en Verlosser, om deel te 
wees van God se sending in die wêreld (missio ecclesiae). Die gemeente, as plaaslike gestalte van die 
kerk en primêre instrument van God se sending, maar ook die kerk as geheel en elke lidmaat daarvan, is 
deur God gestuur. Afhanklik van en gelei deur die Heilige Gees, is ons as profete, priesters en konings 
geroep: 
*  tot 'n lewe in die teenwoordigheid van God (coram Dei), in gehoorsaamheid aan die Woord   
*  tot 'n bediening waarin ons God aanbid en intree vir die wêreld (leitourgia) 
*  om die evangelie van God se verlossing aan almal te bedien, deur woorde (kerugma), deur dade 
(diakonia) en in 'n verhouding van liefde en eenheid (koinonia). 
*  om te streef na geregtigheid, versoening en heling en te getuig van die hoop waarin ons lewe,   
*  en om die skepping te bewaar en te bewerk tot eer van God en terwille van almal en alles wat daarin 
lewe.  
Ons doen dit met die diepste motief om God te verheerlik en diensbaar te wees in die koms van die 
koninkryk (Rom 12:1-2, Ef 1:10 ev).  
(Mt 4:23-25, 5:13-16, 9:35-38, 10:7-8, 28:18-20, Lk 6:17-19, 9:1-6, 10:25 - 37 Jn 20:19-22, Hand 1:8, Heb 
3;1, 1 Pet 2:9-10, 1 Pet 3:15)  
3.2 Die sending van diens en getuienis vind plaas waar ons as kerk, deur die krag van die Heilige Gees, in 
geloofwaardigheid, gehoorsaamheid en in navolging van Christus, met deernis en in dienslewering, in 
nederigheid, maar ook met 'n vaste oortuiging, getuig van God se liefde vir die wêreld. In die uitreik na alle 
mense word telkens nuwe grense oorgesteek en is diens en getuienis nie van mekaar los te maak nie. 
3.3 Ons is geroep tot diens en getuienis in en vanuit Suider Afrika, om:   
*  dit waartoe God ons in en vanuit hierdie konteks roep, biddende en saam met ander te onderskei en te 
gehoorsaam.  
* met deernis te luister na al die stemme wat uitroep om verlossing van sondes en bevryding van 
verslawing, vrees, honger, siekte, pyn, geweld, en onreg - lyding in alle dimensies,  
*  'n profetiese stem te laat hoor en priesterlik diensbaar in die verligting van die nood van mense in al ons 
gemeenskappe te wees.  
*  ons ryk en diverse erfenis - tale, kulture, gawes, bydraes en die groot potensiaal van al die mense in 
Suider Afrika - te respekteer, uit te bou en te vier.  
*  in betekenisvolle vennootskapsverhoudinge met ander kerke, ekumeniese liggame en regerings- en nie-
regeringsinstansies te tree  
*  en deur middel van respekvolle dialoog met mense van ander gelowe en oortuigings oor ons geloof in die 
Drie-enige God te getuig.  
3.4 As geloofwaardige draer van hierdie Goeie Nuus (Evangelie) is die kerk tot eenheid geroep - om in 
dieselfde eenheidsgestalte as die Drie-enige God, Vader Seun en Heilige Gees, te leef en te werk: "Ek druk 
dit julle op die hart, ek wat 'n gevangene is omdat ek die Here dien: Laat julle lewenswandel in 
ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Wees altyd beskeie, vriendelik en 
geduldig, en verdra mekaar in liefde. Lê julle toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het, te 
handhaaf deur in vrede met mekaar te lewe. Daar is net één liggaam en net één Gees, soos daar net één 
hoop is waartoe God julle geroep het. Daar is net één Here, één geloof, één doop, één God en Vader van 

almal: Hy wat oor almal is, deur almal en in almal woon." (Ef 4:1-6)         
 
1.2.2  AANBEVELING:  OMSKRYWING DIENS EN GETUIENIS 
Die Algemene Sinode  
1.2.2.1  Keur die verdere teologiese besinning oor die konsep “Diens en Getuienis” goed en versoek 
sinodes om die besinning na hulle kommissies en diensgroepe vir Diens van Barmhartigheid en 
Getuienis te verwys vir bespreking en kommentaar. 
1.2.2.2  Versoek die Diensgroep om met die teologiese besinning voort te gaan in samewerking met 
die ander drie kerke in die NG Kerk familie. 
 
2.  OMSKRYWING VAN MISSIONÊR-DIAKONALE GEMEENTES 
 
2.1  VERDERE OMSKRYWING VAN MISSIONÊR-DIAKONALE GEMEENTES 
2.1.1  Die herontdekking van die teologiese begronding vir diens en getuienis as een bediening, het die 
Diensgroep ook genoodsaak om weer na te besin oor hoe die benadering tot die kerk se diens en getuienis 
op die diskoers oor ’n praktiese gemeentelike ekklesiologie wat tans in die kerk gevoer word, impakteer.  In 
die verband wil die Diensgroep die volgende tot die gesprek bydra: 
 
 
 
 



 84

DIENS EN GETUIENIS, DIE WESENSTAAK VAN DIE KERK 
 
GOD SE SENDING EN ONS SENDING 
Een van die mees inspirerende ontdekkings – herontdekkings sou waarskynlik ‘n beter woord wees – van 
ons tyd is dat sending nie in die eerste plek die verantwoordelikheid van van mense of selfs kerke is nie,  
maar van God self.  Sending moet eerstens as missio Dei, God se sending, gesien word.  Dis die drie-
enige God wat die eerste inisiatief geneem het, leer die Bybel ons.  Die Vader  het in liefde na die 
mensdom uitgereik en sy Seun gestuur.  Die Seun het as eerste Gestuurde na die aarde gekom om God se 
heilsplan bekend te maak en in werking te stel.  En toe Jesus se werk voltooi is, het die Vader en die Seun 
die Heilige Gees na die wêreld gestuur om God se heilswerk te bevestig. 
 

Vir baie eeue het die kerk dit nie raakgesien nie.  Diens en getuienis is as die werk van die kerk gesien – óf 
van indiwidue, óf organisasies – wat die verlossingsboodskap na al die nasies moes uitdra.  Die 
verantwoordelikheid het op ons skouers gerus om dit te doen. Soms, skryf David Bosch, is sending in 
soteriologiese terme verstaan – ons moes uitgaan om, mense van ‘n ewige verdoemenis te red.  Ander 
kere was sending as ‘n kultuuraksie gesien – om die “seëninge” van die Weste aan mense van die Suide 
en Ooste deur te gee.  In baie kringe is sending  ekklesiologies beskou, as die  uitbreiding van die kerk oor 
ses kontinente, of  heilshistories, as ons bouwerk aan God se komende ryk.  
 
Dit was Karl Barth wat reeds in 1932 by ‘n sendingkonferensie daarop gewys het dat sending nie in die 
eerste plek uit ons menslike aktiwiteit bestaan nie, maar dat dit God se werk is.  Gaandeweg het meer 
missioloë en teoloë met Barth begin saamstem, totdat daar vandag onder vrywel alle kerke en tradisies 
eenstemmigheid oor die saak is. Sending is bowe-al missio Dei. Jare gelede reeds het die NG Kerk die 
oortuiging in sy Sendingreglement (18:1) ingeskryf: 
 
“Sending is die heilshandeling van die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees met die wêreld, 
waardeur Hy deur uit die ganse menslike geslag vir Hom ‘n gemeente deur sy Woord en Gees vergader”. 
 
Maar as sending God se werk is, wat van ons? Sluit die missio Dei die missio ecclesiae, die sending van 
die kerk, uit? Natuurlik nie! Die sending van God mond uit in die sending van die kerk. God maak ons sy 
medewerkers in die saak.  “Soos die Vader my gestuur het, stuur Ek julle”, was Jesus se woorde aan sy 
dissipels ná sy opstanding (Joh 20:21). Met sy afskeid van sy dissipels Hy dit duidelik gestel:  “Aan My is 
alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my 
dissipels” (Mat 28:18v).  Volgens Lukas het die Here die missio ecclesiae as ‘n eenvoudige stelling 
geponeer: “Julle sal  krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees…” 
(Hand 1:8).  Die getuienistaak van die kerk is ‘n omvattende taak wat op die nood van die wêreld in al sy 
dimensies gerig moet wees.  Die liefde van die Here moet in woord en daad verkondig word, én in die lewe 
van die kerk gedemonstreer word.  Daarom vervolg die sendingreglement met die volgende woorde: 
 
Deur die gemeente 
*  laat God sy Woord aan die gevalle wêreld verkondig (kerugma) 
*  bring Hy die gemeenskap van die heiliges uit alle nasies tot stand (koinonia) 
*  laat Hy diens aan die wêreld in nood lewer (diakonia), 
*  laat Hy sy opdag om die skepping te bewaar en te bewerk sigbaar tot uitdrukking kom, 
*  en word sy geregtigheid aan die samelewing en die wêreld verkondig. 
 

So laat Hy sy koninkryk kom tot by die voleinding van die wêreld. 
 
GETUIENIS, DIE BESTAANSREDE VAN DIE KERK   
Kerk en sending kan nooit van mekaar geskei word nie.  Die kerk leef vir die sending; dit is die 
bestaansrede van die kerk. Dit het baie eeue geduur voordat die sentrale Bybelse gedagte herontdek is dat 
die kerk nie ter wille van homself leef nie, maar ter wille van die wêreld, dat God sy gemeente roep en 
bemagtig om sy verteenwoordiger op aarde te wees.  
 

“Julle is ‘n uitverkore volk, ‘n koninklike priesterdom, ‘n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk 
van God, sodat julle die verlossingsdade van God sal verkondig…”, was Petrus se woorde aan die 
gemeentes in Klein-Asië (1 Pet 2:9,10, vgl die Griekse teks).  
 
Natuurlik is die opbou van die gemeente – eredienste, kategese, pastorale versorging, ensovoorts – van 
groot belang.  Maar dit alles moet in diens staan van die uitbou van die kerk, om die gelowiges te inspireer 
en toe te rus vir hulle getuienis in die wêreld.  Die kerk is alleen die kerk van Christus as dit vir ander 
mense, vir die wêreld,  bestaan, het Dietrich Bonhoeffer ons vanuit sy tronksel geleer.  En, het aartsbiskop  
William Temple bygevoeg, die kerk is die enigste maatskappy op aarde wat ter wille van diegene wat nie 
aandeelhouers is nie, funksioneer.   
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Die oortuiging dat die kerk van nature missionêr is, het sedert die Tweede Wêreldoorlog veld gewen.  Een 
teoloog na die ander het dit beklemtoon. In ekumeniese diskussies en besluite is dit met dik hale 
onderstreep.  Die afgelope jare het die oortuiging vanuit die VSA nuwe stukrag gekry deur verskillende 
publikasies oor “the missional church”. Indrukwekkende programme om gemeentes te motiveer om na buite 
te leef, om hul verantwoordelikheid teenoor die wêreld as hoogste prioriteit te aanvaar, is van stapel 
gestuur.  In ons eie land, ook in die kring van die NG Kerk, word heelwat in die verband gedoen.    
 
PLAASLIKE GEMEENTES 
Maar wie is die kerk wat die opdrag ontvang het?  Met die Bybel in die hand is dit duidelik dat die kerk 
primêr op plaaslike vlak  bestaan.  Natuurlik is denominasionele en sinodale strukture belangrik, maar die 
eintlike gestalte van die kerk is die plaaslike gemeente.  Al die mooi beelde wat in die Nuwe Testament vir 
die kerk gebruik word (volk van God, uitverkore geslag, liggaam van Christus, lig, sout, aangename geur, 
briewe van Christus, ensovoorts) verwys in die eerste plek na plaaslike gemeentes.  Paulus se briewe is na 
gemeentes op spesifieke plekke geskrywe.  Die plaaslike gemeente is die belangrikste rolspeler in die 
getuienistaak, wat deur God as sy agent in die gemeenskap aangestel is.  
 
ELKE LIDMAAT 
Daarby moet dit duidelik gestel word dat elke lidmaat ‘n verantwoordelikheid het. In die kerk is daar altyd ‘n 
behoefte aan voltydse sendelinge, professionele gemeenskapswerkers, tentmaker-sendelinge en 
korttermyn-sendelinge.  Maar hulle staan tweede in die ry.  Die algemene amp van alle gelowiges staan 
eerste.  Elke Christen, elkeen wat Jesus as verlosser leer ken het, word geroep om ‘n getuie te wees, om 
sy naam met woord en daad te bely – tuis, in die huwelik, by die werkplek, in jou vriendekring, in elke sfeer 
van die samelewing.  
 
DIMENSIE EN INTENSIE 
Wanneer daar oor die verantwoordelikheid van gemeentes om Diens en Getuienis te lewer gepraat word, is 
dit nodig om tussen ‘n missionêre dimensie en ‘n missionêre intensie te onderskei.  As die kerk dáár is vir 
die wêreld, as die kerk in alles wat hy doen die liefde van die Here wil uitstraal, spreek dit vanself dat élke 
aksie van die kerk ‘n missionêre dimensie moet hê.  Of  daar eredienste gehou word of kategese bedryf 
word, of pastorale sorg aan die orde is of die kerkbouprogram, of daar kermis gehou word of oor die 
jaarlikse begroting besluit word, oor álles wat gedoen word, moet die vraag gevra word: dien dit ons 
getuienis?  Lok dit mense na Christus  - of stoot dit af?  Maar die kerk het nog meer as dit nodig:  ‘n 
missionêre intensie.  In die program van die gemeente moet voortdurend plek gemaak word vir spesifieke 
getuienis- en diensaksies en projekte.  Die evangelie-liefde van die Here moet verkondig word en ook 
gedemonstreer word.  En daarvoor is planne en strukture nodig. 
 
MISSIONÊRE STRUKTURE 
Dit alles bring mee dat elke gemeente eerlik voor die spieël van die Here sal moet gaan staan en vra: 
watter dinge verhoed ons om ons taak behoorlik na te kom?  Dra die gemeentelike strukture ons 
missionêre aksie, of pootjie ons tradisionele strukture ons?  Is die gemeente hoofsaaklik na binne gerig, bo 
alles op hul eie oorlewing ingestel?  Of lewe dié gemeente na buite, na die wêreld, waarheen die Here hul 
geroep het om as Sy getuies op te tree?  In die verlede het die kerk met reg teen ketterse leerstellings 
gewaak, wat dit vir mense onmoontlik gemaak het om die evangelie behoorlik te hoor en te aanvaar.  Met 
net soveel erns moet die kerk ook teen ketterse strukture waak, wat die vrye verkondiging van die 
evangelie kniehalter.  Dit kan ‘n omgemaklike oefening wees, maar dis broodnodig!  
 
                                                        *     *     *     * 
Vir die NG Kerk is sy roeping in die wêreld – veral in Suid-Afrika én in Afrika met hul geweldige uitdagings 
en probleme – sy erns.  Daarvoor is dit nodig dat ons met nuwe moed en oortuiging aanmeld, dat 
gemeentes in elke sinode opgeroep word om in die lig van die missio Dei en die missio ecclesiae hul 
verantwoordeliheid raak te sien en na te kom.  As ons werklik deel uitmaak van die kerk van die Here, sal 
dit ook nie anders kan nie.  Emil Brunner, die Switserse teoloog, het dit rég gesê:  “Soos ‘n vlam nie anders 
kan as om te brand nie, kan ‘n gemeente nie anders as om te getuig nie”. 
 
2.1.2  AANBEVELING:  VERDERE OMSKRYWING MISSIONÊRE-DIAKONALE GEMEENTES 
Die Algemene Sinode wys ’n ad hoc taakspan aan bestaande uit verteenwoordigers van al die 
diensgroepe om ’n geïntegreerde, praktiese gemeentelike ekklesiologie daar te stel. 
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A.1.4 VERSLAG VAN DIE ALGEMENE DIENSGROEP 
ONDERSTEUNINGSDIENSTE: ROEPING EN IDENTITEIT  
 

A.1.4.1 BYBELVERTALING, -VERKLARING EN -VERSPREIDING 
 
1. BYBELVERTALING 
 
1.1  OPDRAG 
Adviseer die Algemene Sinode in verband met die aanwysing van Bybelvertaling(s) wat amptelik gebruik 
moet word (KO Art 43.1.2). 
1.2  UITVOERING 
1.2.1  Die projek Afrikaanse Bybel vir Dowes (ABD) (sien 3.1) (waaraan lede van die ATBV meegewerk 
het) is voltooi. Daar word beplan dat dit gedurende 2007 sal verskyn.  
1.2.2  Die lede van die ATBV verteenwoordig die NG Kerk by ’n Kerklike Advieskomitee (Die Bybel in 
Afrikaans) van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika (BSA) wat die Bybelgenootskap adviseer in sake die 
Bybelvertaling in Afrikaans. Die Kerklike Advieskomitee het in Oktober 2004 die BSA in die lig van die 
versoeke van twaalf kerke wat die Afrikaanse Bybel gebruik, versoek om met ‘n volgende Afrikaanse 
vertaling van die Bybel te begin. Hierdie versoek is gerig wel wetende van die talle privaat-geïnisieerde 
publikasies van die Bybel in Afrikaans wat voortdurend verskyn.  
1.2 3 Die Nasionale Raad van die BSA het in Februarie 2005 besluit dat aan die versoek van die kerke 
voldoen word en ook versoek dat die vertalingsproses so inklusief moontlik moet wees van al die kerke wat 
die Afrikaanse Bybel gebruik. Die Deuterokanonieke Boeke sal ook vertaal word. Daar is 'n 
Begeleidingskomitee en 'n Projekleier (Prof Bernard Combrink) vir hierdie vertaalprojek (Afrikaanse 
Bybelvertalingsprojek - ABV) aangewys (sien 3.1).  
1.2.4 Die kerke is gevra om vertalers te nomineer waarna die BSA  meer as 'n 100 eksegete en 
brontaalkenners aangewys het. Daar word meestal van spesialiste op 'n bepaalde boek as eksegete 
gebruik gemaak. Verder is daar meer as 40 erkende Afrikaanse skrywers/digters en opgeleide vertalers wat 
by die formulering van die Bybelteks in Afrikaans betrokke sal wees, asook uitgebreide Literêre en 
Taalkundige Adviespanele wat die BSA kan adviseer.  
1.2.5 Die projek het in 2006 begin met twee opleidingseminare in die Noorde en die Suide, waarna al die 
boekspanne een hoofstuk as 'n proeflopie moes vertaal. Verder is 'n omvattende Vertaalopdrag en 
Werkboek vir die medewerkers saamgestel. 
1.3  BEVINDING 
1.3.1  Dat die Afrikaanse Bybel vir Dowes waarskynlik gedurende 2007 gepubliseer sal word.  
1.3.2 Dat die Bybelgenootskap (op versoek van twaalf kerke) in Februarie 2005 besluit het dat daar met 'n 
volgende ekumeniese Afrikaanse Bybelvertalingsprojek (ABV) voortgegaan moet word en dat die werk 
hieraan gedurende 2006 'n aanvang geneem het. Die vertaalopdrag lui: Skep 'n goed verstaanbare, 
bronteksgeoriënteerde Afrikaanse vertaling van die Bybel wat geskik is vir voorlesing en gebruik in 
eredienste, asook vir kategese, Bybelstudie en persoonlike gebruik. 
1.3.3  Dat 'n groot aantal NG Kerk eksegete en brontaalkenners betrokke is by die ABV, en dat daar verder 
'n groot aantal NG lidmate as skrywers/digters, opgeleide vertalers, taal- en letterkundiges sal saamwerk.  
1.3.4 Dat die BSA oordeel dat dit ’n tienjaarprojek sal wees, en vol vertroue is dat die BSA die nodige 
fondse sal kan insamel, mits die betrokke kerke mede-eienaarskap vir die projek aanvaar en hulle lidmate 
aanmoedig om die projek finansieel te ondersteun. Dit beteken egter dat die BSA nie die verskillende kerke 
sal vra om spesifieke ondernemings te maak nie.  
1.3.5 Dat dit belangrik is dat – anders as by vorige vertalings – tans werklik alle denominasies met 
Afrikaanse lesers van die Bybel, op die Kerklike Advieskomitee verteenwoordig is en by die projek betrokke 
is. Dit sluit in benewens die NGK, NHK, GKSA ook die VGKSA, APK, AGS, PPK, VEK, Metodiste, 
Lutherane, Rooms-Katolieke en Anglikane.  
1.3.6 Dat daar by die Kerklike Advieskomitee groot entoesiasme heers vir die nuwe vertaalopdrag omdat 
daar ’n wye behoefte aan juis so ’n Bybelvertaling is. Dit is verder belangrik dat so ’n vertaling nie in 
opposisie of ter vervanging van die NAV (1983-vertaling) gesien moet word, maar om in ’n wydgevoelde 
behoefte te voorsien.  
1.3.7 Dat hierdie projek baie sentraal staan ten opsigte van die prioriteit wat die netwerk van kerke 
(ekumene) in ons visie behoort te beklee. 
 
1.4  AANBEVELINGS: BYBELVERTALING 
1.4.1  Die Algemene Sinode betuig sy dank teenoor die Bybelgenootskap van Suid-Afrika en die 
betrokke vertaalspan vir die voltooiing van die Afrikaanse Bybel vir Dowes en doen 'n beroep om 
lidmate om die gebruik hiervan wyd aan te moedig.  



 87

1.4.2  Die Algemene Sinode neem met dank daarvan kennis dat die BSA besluit het om  op versoek 
van die Kerklike Advieskomitee (Die Bybel in Afrikaans) voort te gaan met ’n volgende Afrikaanse 
vertaling van die Bybel (ABV).  
1.4.3  Die Algemene Sinode neem met dank daarvan kennis dat die BSA geen direkte bydrae van 
onderskeie kerke vra nie, maar moedig ons eie lidmate en gemeentes aan om die projek finansieel 
te ondersteun.  
1.4.4  Die Algemene Sinode neem met dank kennis van die groot aantal lidmate wat as teoloë, 
brontaal- en doeltaalkenners en medewerkers betrokke is by die ABV. As sameroeper van so ‘n 
groot en belangrike projek word prof Combrink insig en krag toegebid. 
1.4.5 Die Algemene Sinode gee opdrag aan die ATBV om steeds sy volle medewerking aan die BSA 
te verleen vir hierdie groot projek. 
 
2. BYBELVERKLARING 
 
2.1 OPDRAG 
Neem inisiatief en adviseer die Algemene Sinode in verband met die publikasie van Bybelverklarings na 
aanleiding van die behoefte van lidmate (KO Art 43 ) 
2.2  UITVOERING 
2.2.1  Sedert 2002 het die Taakspan voortgegaan om die voortbestaan van die reeks Skrifuitleg vir 
Bybelstudent en gemeente te  fasiliteer.  
2.2.2  Die saamgesmelte Lux Verbi-Bybelmedia het onderneem om die publikasie van die orige dele in die 
re SBG-reeks  te behartig. In die lig daarvan is  medewerkers genooi om die Ou-Testamentiese gedeelte 
van die reeks te voltooi, nou spesifiek met die oog op die elektroniese beskikbaarstelling op die webtuiste  
www.christene.co.za. By hierdie webtuiste sal die verklarings gratis beskikbaar wees vir enige lidmaat om 
self te raadpleeg. Terselfdertyd sal sulke verklarings ook mettertyd in die Lux Verbi-BM CD opgeneem 
word. Aan die outeur word ook ’n beperkte aantal "druk-op-aanvraag" harde kopieë beskikbaar gestel ter 
wille van ‘n ISBN nommer. Lidmate sou dit ook op versoek in dié formaat van Lux Verbi-BM kon verkry. Die 
elektroniese  weergawes van verklarings  gaan waarskynlik op LV-BM se webwerf geplaas word.  
2.2.3  Lux Verbi-BM het onderneem om  tot agt manuskripte per jaar op hierdie wyse te publiseer.  
2.2.4  Dit word in die vooruitsig gestel om – na voltooiing van die Ou-Testamentiese verklarings – opnuut 
die Nuwe-Testamentiese boeke te laat verklaar in die verkorte nuwe formaat.  
2.2.5  Die verklarings van Josua (D N Pienaar), Sefanja (P Nel ), Hosea (W Vosloo), Nahum (P A Verhoef) 
en Numeri (P A Verhoef) is gedurende die verslagtyd gepubliseer. Die verklarings van Levitikus  
(B Oberholzer) en Matteus (H J B Combrink) is in die proses van publikasie. 
2.2.6  Die Taakspan het ook - in lyn met verskillende ander Kommissies -  tov Bybelvertaling en –verklaring 
nouer saamgewerk met die VGKSA. Buiten die verteenwoordiging van twee lede van die VGKSA  op die 
Taakspan is ook hartlik saamgewerk aan projekte. 
2.3  BEVINDING 
2.3.1  Dat die SBG-reeks weer op dreef is en dat die OT hopelik binne die afsienbare toekoms voltooi sal 
wees.  
2.3.2 Dat die ondersteuning van die SBG-reeks deur Lux Verbi-Bybelmedia, ’n onbaatsugtige diens aan die 
verstaan van Skrif deur gewone lidmate is.  
2.3.3  Dat die beskikbaarstelling van verklarings in elektroniese formaat op die webtuiste 
www.christene.co.za van besondere hulp behoort te wees om uitvoering te gee aan die prioriteit in ons visie 
van geloofsvorming en fokus op God.  
2.3.4  Dat  die samewerking met die  VGKSA in ‘n nuwe gesamentlike struktuur op die terrein van 
Bybelvertaling en –verklaring verder uitgebou word.  
 
2.4  AANBEVELING: BYBELVERKLARING 
2.4.1  Die Algemene Sinode versoek die ATBV om voort te gaan met die SGB-reeks en dit tot 
voltooiing te bring.  
2.4.2  Die Algemene Sinode betuig sy dank teenoor Lux Verbi-Bybelmedia vir die diens wat gelewer 
word ten opsigte van die elektroniese en ander vorme van publikasie van die SBG-reeks.  
2.4.3  Die Algemene Sinode ondersteun die beoogde nouer samewerking met die VGKSA op die 
terrein van Bybelvertaling en –verklaring 
 

3. VERSLAG VAN DIE BYBELGENOOTSKAP VAN SUID-AFRIKA 
 
Geagte Voorsitter en lede van die Algemene Sinode 
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3.1 INLEIDING 
Om werklik relevant te bly in 'n vinnig veranderende Suid-Afrika, ondergaan die Bybelgenootskap (BSA) 
tans 'n proses van radikale transformasie en herstrukturering - "die geboorte van 'n nuwe 
Bybelgenootskap". Tekens soos die verhoogde verspreiding van Bybels en donasie-inkomste bevestig dat 
die nuwe herposisionering reeds die gewensde resultate tot gevolg het, en dit maak ons baie opgewonde! 
 
Omdat kerke binne die Bybelgenootskap saam ekumenies mobiliseer ter wille van die verspreiding van die 
Woord, kan met dankbaarheid gerapporteer word dat dit die afgelope jare goed gegaan het met die 
Bybelgenootskap se  vertaal-  en verspreidingsprojekte.  
 
3.2 RELEVANTE BYBELS EN BYBELGEDEELTES VIR VANDAG 
3.2.1 Gedrukte Bybels bly steeds ons kernbesigheid 
Ongeveer 600 000 Bybels word jaarliks versprei in bykans 100 tale - van Afrikaans tot Viëtnamees - 
waarvan ongeveer 90% die Standaardbybel is wat moontlik gemaak word deur  donasies en boedels. 
Hierdie Bybels word ook nou aan kerke teen slegs R38, soos aan die handel, beskikbaar gestel. Met nuwe 
strategieë in plek, is die doelwit om 1 miljoen Bybels per jaar te versprei. 
3.2.2 Oudio: Geloof kom deur Gehoor-projek (Rom.10:14) vir luistergroepe en ongeletterdes. 
Ons is opgewonde oor 'n nuwe program waarmee sopas begin is en gemik is op luistergroepe in 
gemeentes, gevangenisse, skole, hospitale ens., maar ook vir diegene in Suid-Afrika wat nie die Bybel kan 
lees nie (tussen 12 en 20 miljoen mense!). Hierdie groepe luister gereeld (bv. weekliks) totdat die hele 
Nuwe Testament (gedramatiseerd)  "deurgeluister" is. Engels, Swati, Tsonga en Zoeloe is reeds beskikbaar 
en ons hoop om binnekort ook Tswana, Xhosa en Afrikaans te hê. Hierdie is ‘n uiters geslaagde projek by 
talle ander Bybelgenootskappe. 
3.2.3 Sosiale vraagstukke en die Bybel 
Dit is ook die Bybelgenootskap se taak om brandende sosiale vraagstukke en spesifieke behoeftes met 
relevante publikasies (Bybelgedeeltes) aan te spreek. Leef in Hoop (MIV/VIGS), Called to Care 
(versorgers), Ek is Sy (vroue), Saam met God by die Werk (werkgewers en werknemers, korrupsie) is 
voorbeelde van hierdie gewilde en suksesvolle publikasies wat teen baie billik pryse (soms gratis) versprei 
word. 
3.2.4 Die Bybel elektronies  
3.2.4.1 Die Bybel op selfoon - 'n wêreldeerste 
Verlede jaar is die volledige Bybel op selfoon bekend gestel wat, nadat 'n SMS versoek gestuur is, direk op 
die selfoon afgelaai kan word. Dit was 'n eerste in die wêreld! Tans is die twee Afrikaanse en drie Engelse 
vertalings beskikbaar en mettertyd sal ons ander tale volg. Die prys per Bybel is slegs R40. (SMS 83bybel 
of 53bybel na 31990). 
3.2.4.2 Die Bybel op Internet 
Die volledige Bybelteks van beide die 1953 en 1983 Afrikaanse vertalings is op ons webbladsy 
www.bybel.co.za beskikbaar. Dit word beplan om ons ander tale ook later op die Internet bekend te stel. 

3.3 VERTAALWERK 
3.3.1 Afrikaans 
Nadat  NG Kerk die Bybelgenootskap in 1994 versoek het ”om die moontlikheid te oorweeg om toepaslike 
Bybelvertalings vir dowes beskikbaar te stel” kan ons met groot vreugde noem dat die vertaling en 
proeflees van die Afrikaanse Bybel vir Dowes voltooi is en dat dit later vanjaar bekendgestel sal word. 
Daar is ook amptelik begin met die vertaalwerk aan 'n volgende Afrikaanse vertaling van die Bybel soos 
deur die Sinode in 2004 (en die ander Afrikaanse kerke) versoek is. Die vertaalopdrag lui: Skep 'n goed 
verstaanbare, bronteksgeoriënteerde Afrikaanse vertaling van die Bybel wat geskik is vir voorlesing en 
gebruik in eredienste, asook vir kategese, Bybelstudie en persoonlike gebruik. Prof Bernard Combrink is 
Projekleier van hierdie vertaalprojek. 
3.3.2 Ook ander tale 
Vertaalwerk aan die Suid-Ndebele Ou Testament gaan voort. Dit is ons enigste amptelike taal wat nog nie 
oor 'n volledige Bybel beskik nie. 'n Zoeloe Ou Testament (die NT het in 1986 verskyn) asook 'n 
ortografiese hersiening van die Tsongabybel geniet beide hoë prioriteit. Jaarliks ontvang Bybeltekste in 
ongeveer 16 tale aandag van die BSA. 
In 2007 word die 150-jarige bestaan van die Tswana (die oudste Bybelvertaling van Suid-Afrika) en die 
100-jarige bestaan van die Tsonga Bybels herdenk! 
 
3.4 MEER STREKE BETEKEN GROTER KERKLIKE BETROKKENHEID 
Die Bybelgenootskap dien alle kerke en tans is meer as 50 kerke op 8 Streekrade verteenwoordig wat dit 
een van die grootste ekumeniese organisasies maak.  Die netwerk van verskillende kerke word ook 
weerspieël in die samestelling van die Nasionale Raad asook personeelsamestelling van die 
Bybelgenootskap.  
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Ons is in die proses om (in die noorde) meer streke te vestig om nog groter kerklike betrokkenheid tot 
gevolg te hê.  Daar word beoog om uiteindelik 11 streke te hê. 
3.5 INTERNASIONALE DIENS 
Die BSA is baie nou by Bybelwerk in Afrika betrokke. Bybels word na verskeie Bybelgenootskappe 
versend; hulp word met die versorging van Bybelteks gegee en kundigheid word gedeel waar nodig. Die 
BSA gaan ook die kernrol speel in 'n beoogde Bybelverspreidingstrategie vir die hele vasteland.  
Die Uitvoerende Hoof dien ook op die Afrikaraad van Bybelgenootskappe. Hy is ook in 2005 verkies tot 
voorsitter van die Wêreldraad van Bybelgenootskappe. 
 
3.6 DANK 
Die NG Kerk kan tereg beskryf word as die BSA se grootste vennoot. Daarom wil ons ons opregte dank 
uitspreek teenoor die NG Kerk vir sy besondere en volgehoue gebeds- en finansiële ondersteuning van 
Bybelwerk in Suid-Afrika.  Verskeie NG Kerk teoloë en lidmate is ook by van ons Bybelvertalingsprojekte 
betrokke. 
Nege NG Kerk predikante is ook tans in voltydse diens van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika en een in 
diens van die Wêreldbond van Bybelgenootskapppe. 

3.7 AANBEVELING : BYBELGENOOTSKAP 
 
Die Algemene Sinode wil alle lidmate aanmoedig om deur volgehoue gebeds- en finansiële 
ondersteuning aktief by die verskillende projekte van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika betrokke 
te raak. 
 
4. ALGEMEEN 
 
4.1 UITVOERING 
Die Kommissie is in 2005 soos volg saamgestel:  
4.1.1 Deur NG Kerk Dosenterade aanbeveel: Ou Testamentici: prof HL Bosman (US), prof DJ Human (UP), 
prof SD Snyman (UV); Nuwe Testamentici: prof HJB Combrink (US) (Voors), prof JG van der Watt (UP), 
prof HC van Zyl (UV)  
4.1.2 Verteenwoordigend van die VGKSA: prof PJJS Els (OT) en G D Cloete (NT) 
4.1.3 Namens die Bybelgenootskap van Suid-Afrika: Ds GS Kritzinger en ds HJ Geyer 
4.1.4 Vakkundiges: prof CHJ van der Merwe (OT), prof JA du Rand (NT) (Skriba), prof JA Naudé 
(vertaalkundige/OT),  prof A B du Toit (NT) 
 
4.2  AANBEVELINGS: FUNKSIONERING VAN TAAKSPAN ATBV ONDER ALGEMENE DIENSGROEP 
ONDERSTEUNING 
4.2.1  Personeel 
4.2.1.1 Die Algemene Sinode bedank prof A B du Toit wat op sy besondere manier agtien jaar  lank 
onbaatsugtige diens gelewer het op die Taakspan.  
4.2.1.2 Die Algemene Sinode wys die volgende lede aan om vir die volgende termyn in die Taakspan 
ATBV te dien:  
* Deur NG Kerk Dosenterade aanbeveel:  
Ou Testamentici: prof HL Bosman (US), prof DJ Human (UP), prof SD Snyman (UV) 
Nuwe Testamentici: prof HJB Combrink (US), prof JG van der Watt (UP), prof HC van Zyl (UV)  
* Deur VGKSA aanbeveel: prof PJJS Els (OT), prof GD Cloete (NT) 
* Deur Bybelgenootskap van Suid-Afrika aanbeveel: ds GS Kritzinger en ds HJ Geyer  
* Vakkundiges deur ATBV aanbeveel: prof JA Naudé (Hebreeus/Vertaalkunde),  
prof CHJ van der Merwe (Hebreeus/Vertaalkunde), prof JA du Rand (NT), prof DF Tolmie (NT).  
4.2.2 Begroting 
Die Algemene Sinode begroot vir die werksaamhede van die Taakspan ATBV  
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A.2 OPENBARE GETUIENIS 
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A.2.1 VERSLAG VAN DIE MODERAMEN: OPENBARE GETUIENIS 
 
1. GEWELD TEEN VROUE EN KINDERS 
1.1 Die NG Kerk het aandag gegee daaraan om in die 16 dae-veldtogte aan die einde van elke jaar haar 
stem oor die saak te laat hoor.  
1.2 Ds Elsje Büchner en dr Kobus Gerber het aan die einde van 2004 ’n verklaring van die Moderatuur 
persoonlik gedurende die tyd van die veldtog aan die KBE se nuwe sentrum in Johannesburg oorhandig. 
Ds Büchner het ook namens die NG Kerk die saak aangeraak in ’n berig in Beeld: die inhoud daarvan is 
ook aan alle gemeentes gegee mdo op hantering by ’n erediens. 
1.3 Die Moderamen het ook die volgende verklaring uitgereik met die verhoor van mnr Jacob Zuma op 
aanklagte van verkragting: 
Die Moderamen van die Algemene Sinode van die NG Kerk het kennis geneem van die saak waarin mnr 
Jacob Zuma van verkragting aangekla word. 
Ons bevestig en erken dat die regsproses sy volle verloop moet neem en dat ‘n aangeklaagde onskuldig is 
totdat hy of sy deur die hof skuldig bevind word. 
Die manier waarop die vermeende slagoffer en klaer egter in die proses hanteer word, is kommerwekkend. 
Dit is onaanvaarbaar dat daar toegelaat word dat die vermeende slagoffer deur groepe in die publiek 
verguis word, dat sy verbaal geviktimiseer word en dat haar identiteit nie beskerm word nie. 
In hierdie situasie word die klaer op die ou end die beskuldigde. Ons is ook bekommerd oor die negatiewe 
impak wat hierdie proses op ander slagoffers van verkragting en molestering mag hê. As dit moontlikhede 
is waaraan slagoffers wat hulle tot die hof wend, blootgestel word, sal dit hulle die vrymoedigheid ontneem 
om ‘n regsproses te begin of selfs openlik oor hulle eie verkragting en molestering te praat. Dit kan ook die 
vertroue van slagoffers in die regsproses skaad. 
Die bevordering van ‘n swygproses laat die skuldiges net vry om hulle bose dade voort te sit. 
1.4 AANBEVELINGS: GEWELD TEEN VROUE EN KINDERS 
1.4.1 Die Algemene Sinode spreek sy weersin uit teenoor elke geval waar ’n vrou of kind onder 
watter vorm van geweld ook al ly. Die Algemene Sinode wil elkeen wat gely het en steeds ly, 
verseker van voorbidding asook die sinode se verbintenis om die saak met wortel en tak uit te roei. 
1.4.2 Die Algemene Sinode versoek sinodes om die gemeentes in hulle gebied toe te rus om die 
saak in elke deel van die gemeentelike bediening en samelewing te hanteer. 
 
2. PARLEMENTÊRE LESSENAAR 
2.1 VERSLAG VAN WERKSAAMHEDE VAN DIE LESSENAAR 
2.1.1  Inleiding 
By die Algemene Sinode van 2004 het die Sinode haar op die volgende manier verbind tot die werk van die 
Parlementêre Lessenaar (PL), wat op daardie stadium vanuit die sinodale struktuur van die Sinode van 
Wes- en Suid-Kaapland bekostig en bestuur is: 
*1 Besluiteregister F.2.1/14: 
15.8 Die Sinode versoek die ADL (huidige ASM) om sterker amptelike betrokkenheid by die wetskrywende 
proses van beide provinsiale en nasionale parlemente moontlik te maak. 
*2 Besluiteregister F.2.1/17 
PARLEMENTÊRE LESSENAAR   
1  Die Algemene Sinode wil in beginsel voortgaan met die Parlementêre Lessenaar en beklemtoon die 
noodsaaklikheid daarvan. 
2  Die Sinode verwys die saak van die moontlike Parlementêre Lessenaar na die beplande November-
vergadering van die diensgroepe. 
 
Hiermee is ‘n vorige besluit om dit as ‘n 50%  pos te bestuur geleidelik tot uitvoering gebring.  Die 
Parlementêre Lessenaar word prakties bedryf vanuit die Sentrum vir Kommunikasie van die Kaapse Sinode 
in Bellville.  Die werk word gedoen in noue verband met die kantoor van die Algemene Sekretaris in 
Pretoria. Intussen het dit ook so ontwikkel dat die persoon verbonde aan die lessenaar ook verantwoordelik 
is vir Leer en Aktuele Sake van Wes-Kaap as PSD (skriba), asook die sameroeper van die Algemene 
Sinode se Taakspan vir Leer en Aktuele Sake.  Die PL is direk verantwoordelik aan die Moderamen van die 
Algemene Sinode, asook die Moderamen van die Wes-Kaapse Sinode. 
 
2.1.2 Werkwyse 
2.1.2.1 Die PL funksioneer in samewerking met die lessenaars van die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke en 
die Katolieke Biskoppe-Raad. As ‘n netwerk is hierdie totale kerklike parlementêre kantoor deel van groter 
kommunikasienetwerke om die proses van wetskrywing van die Nasionale Parlement te moniteer en om 
dan amptelik skriftelike en mondelinge voorleggings te maak tot hierdie proses. 
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2.1.2.2 Die beginsels waarvolgens hierdie voorleggings en deelname gemaak word, word uiteengesit in die 
dokument met die titel Die NG Kerk en die Grondwet, wat deur die Moderamen voor hierdie sinode gelê 
word vir goedkeuring.   
2.1.2.3 Die beginsel geld dus dat hierdie werk sover moontlik gedoen word met die ander kerke saam.  Nie 
alleen is dit meestal beter om die ondersteuningsbasis vir ‘n inset so breed as moontlik te maak nie, maar 
help dit ook die beperkte kapasiteit vir hierdie werk wat daar by die NG Kerk is.  Indien die NG Kerk sou 
voel om liewer ‘n eie voorlegging te maak omdat ons, óf nie saamstem met die kerklike voorlegging nie, óf 
omdat ons ‘n ander perspektief wil stel op die saak, staan dit ons vry om te doen – sonder om die 
onderlinge samewerkingsverhoudings daardeur op die spel te plaas. 
2.1.2.4 Mettertyd is besef dat sake waarvoor die NG Kerk se PL hom beywer, meestal ook ten bate van 
ander kerke van Gereformeerde belydenis gedoen word.  So is gaandeweg ter wille van die ander kerke 
van die NG Familie beding oor sake soos die Wet op Toegang tot Inligting, Inkomstebelastingwet, 
Eiendomswetgewing, Openbare vakansiedae, ens. Toenadering tot die ander kerke is gesoek om te praat 
oor die bemagtiging van die PL om met goedkeuring amptelik namens die ander kerke op te tree.  Op 
hierdie wyse het die ander kerke ook hierby betrokke begin raak deur middel van die Konvent van 
Reformatoriese Kerke en dit Tussen Kerklike Raad.  Intussen het die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika 
besluit om selfs nouer betrokke te raak en amptelik sodanige besluit geneem by hulle Algemene Sinode in 
Januarie 2006. Beloftes om hierdie ondersteuning in monitêre terme te ondersteun, het nog nie gerealiseer 
nie. 
2.1.2.5 Die PL se werksaamhede is dus deurlopend van aard en sal by tye baie intense werk verg, terwyl 
daar weer tye is dat daar in terme van die wetskrywende proses nie veel gebeur ten opsigte van wette wat 
die funksionering van die kerk raak nie.  Intussen is daar egter talle werkswinkels oor sake wat in 
wetgewing neerslag sal vind wat landwyd gehou word en deur die PL se kantoor ge-koördineer word.  Op 
hierdie manier vervul die PL ‘n baie spesifieke rol in die verhouding van die kerk tot die staat. As deel van 
die publieke getuienis van die kerk, word dit dus gedoen in noue samewerking met die Algemene Sinode 
se kantoor, terwyl oor relevante sake met sinodes van die NG Kerk en ander kerke elektronies 
gekommunikeer word. 
2.1.3  Ekumene en intergodsdienstige-betrokkenheid lei tot inisiatiewe 
*1 Dis is vanselfsprekend dat hierdie werksaamheid sou meebring dat ekumeniese verhoudings uitermate 
belangrik is.  Selfs ook intergodsdienstige strukture word deel van die konteks van die PL. Dit bring ook 
mee dat die amptelike strukture van die Algemene Sinode wat werk met ekumeniese betrekkinge, asook 
intergodsdienstige betrekkinge, in noue samewerking met die PL sal geskied.  Dit is veral met hierdie 
interkerklike, intergodsdienstige samewerking wat die PL van die NG Kerk betrokke geraak het by ander 
inisiatiewe van nie-regeringsorganisasies. Dit het veral gebeur deur ons samewerking met die SARK. 
*2 Hierdie inisiatiewe het ‘n interessante oorsprong.  Die verwagting ná 1994 was dat die toenemende 
welvaart van ‘n deel van die bevolking vanselfsprekend sou vloei na die minderbevoorregtes.  Dit het egter 
nie gerealiseer nie. In der waarheid het die inherente verstek-verstelling (default) van die mens tot gevolg 
gehad dat die rykes deur middel van hulle verkreë welvaart meestal net ryker geword het, terwyl die armes 
nie noodwendig gedeel het in die ekonomiese groei van die land nie. Hierdie diskrepansie (afstand tussen 
ryk en arm), aangedui deur die gini-koëffisiënt, is ongetwyfeld een van die belangrikste faktore wat daartoe 
aanleiding gee dat daar onder minderbevoorregtes ‘n gevoel van frustrasie ontstaan het; dat hulle ervaring 
van ‘n gebrek aan menswaardigheid tot sosio-maatskaplike probleme lei wat tipies is van ‘n 
armoedekonteks. Onlangse wêreldwye opnames het getoon dat Suid-Afrika die tweede-hoogste gini-
meting het.  Daar is miskien baie ander lande waar daar groter armoede is, maar die verskil tussen ryk en 
arm is daar nie so krities wyd nie.   
*3 So het daar dan oor die jare ‘n koalisie ontstaan tussen die arbeidsektor (met name die 
vakbondorganisasie Cosato en ‘n groot getal nie-regeringsorganisasies onder die naam van NANGOCO) 
en die SARK oor arbeidsvraagstukke. In hierdie proses het dit duidelik aan die lig gekom dat ‘n vrye 
ekonomie binne ‘n liberale demokrasie inherent nie sonder meer die ideaal van die groei van die ekonomie 
op ‘n natuurlike wyse kan verwesentlik nie.  Oor die afgelope dekade het die ekumeniese kerk ook by 
hierdie koalisie betrokke begin raak en het toenemend kritiese stemme opgegaan oor hierdie wesentlike 
gevaar in die Suid-Afrikaanse gemeenskap. Dit het aanleiding gegee tot ‘n aantal inisiatiewe, soos onder 
andere die koalisie se werk aan die Basiese Inkomste Toelaag (BIG: Basic Income Grant), Peoples Budget 
Campaign en die Benchmark Foundation.  
2.1.3.1  Basiese Inkomste Toelaag (BIG) 
*1 Die hele idee van hierdie inisiatief is dat aan alle burgers van Suid-Afrika ‘n basiese maandelikse toelaag 
gegee sal word. Vir baie lank is daar gewerk met ‘n syfer van R100 per persoon per maand.  Die filosofie 
hieragter is dat dit die werklike arm mense ten minste die moontlikheid sou bied om byvoorbeeld vervoer te 
bekostig om werk te soek, basiese voedsel te bekom en hulle binne bereik van basiese gesondheidsorg 
sou plaas. Ten minste het hulle dan R100 per maand. Nou het hulle niks nie. By meer vermoënde mense, 
weer, sal die toelaag outomaties deel wees van hulle belasbare inkomste en dienooreenkomstige aanslag. 
As sodanig kom die bedrag dus gedeeltelik na die tesourie terug.  Hierdie stelsel is natuurlik veel meer 
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ingewikkeld en verfynd as wat hier aangebied word – en sou dit, sover dit die alliansie aanbetref, deel vorm 
van ‘n veel meer omvattende ekonomiese plan vir die staat.  
*2 Dit is egter verstaanbaar dat daar vanuit die oord van sommige prominente ekonome (waarby die 
regering dan self ook aangesluit het) ernstige vraagtekens oor die uitvoerbaarheid van BIG is. Sover ons 
kennis strek, is daar net twee ander lande in die wêreld wat so ‘n stelsel bedryf – in beide gevalle vanuit 
sterk gevestigde eerste-wêreldse ekonomieë. Dit is dus ‘n vraag hoe dit moontlik gaan wees vir ‘n relatief 
jong (Afrika-) ekonomie om met so ‘n algemene toelaag aan alle mense vol te hou?  Daar word ook deur 
kenners aan beide kante van die argument, daarvoor en daarteen, verskillende voorstellings oor die 
praktiese (administrasie) en ekonomiese uitvoerbaarheid al dan nie van so ‘n sisteem gemaak.  
*3 Mens behoort ook in alle regverdigheid (en die BIG-alliansie doen dit dan ook) erkenning aan die staat te 
gee dat daar oor die afgelope aantal jare in die begroting vir die uitbreiding van toelaes ruim voorsorg 
gemaak is (kinders, ongeskiktheid, ou mense, pleegsorg) – tot so ‘n mate dat dit alreeds tot ‘n aansienlike 
verligting van die nood van  armoedegemeenskappe gelei het. Daardeur is alreeds van die leemtes wat 
deur BIG as ‘n totale ekonomiese pakket aangespreek wil word, in ‘n mate aangespreek.   
*4 Maar die hele kwessie van ‘n middele-toets, wat tans geld vir die kwalifisering vir toelaes, is egter ‘n 
hoogs emosionele saak binne die konteks van die alliansie, aangesien dit volgens hulle ‘n verdere knou vir 
die menswaardigheid van diegene inhou wat alreeds niks het nie. ‘n Mens behoort hierdie emosionele 
ervaring nie te onderskat nie. Daarom (in die geval van BIG) die aandrang op ‘n onvoorwaardelike 
(algemene) toelaag vir alle mense.  Omdat ons hier te doen het met ‘n saak wat vanuit die navorsing oor 
ekonomiese sisteme en filosofieë vanuit verskillende hoeke benader word, weet ons dat ons met ‘n 
komplekse saak te doen het.  
*5 Die taakspan Profesie oor Profyt het egter op 14 Maart 2006 die Moderamen (ASM) hieroor van advies 
bedien en die volgende as die standpunt van die NG Kerk geformuleer: 
The Dutch Reformed Church accepts that society has a God-given responsibility to help those who cannot 
help themselves. All those who are utterly destitute must receive something to enable them to start helping 
themselves. The market economy cannot help them because those who do not eat cannot sell their 
labour. Therefore we support the idea of a safety net of last resort as encapsulated in a basic income grant 
or something similar. We have noted that some Christian organisations and other groups with a strong 
social conscience have aligned themselves to influence Government to institute a basic income grant (BIG) 
for every citizen of South Africa. We support this in principle. However, we are aware that BIG is no solution 
to poverty as such. It can best be seen as a stepping stone to more effective and sustainable means to 
eradicate poverty such as education. Education is an important entrée into economic life. We realise that 
large scale social interventions such as BIG may have unforeseen and unintended consequences. 
Therefore, the debate on the practicalities of BIG has not been conclusively settled according to our limited 
understanding of the matter. The moderamen (=working committee of the General Synod) is pursuing its 
research and discussions on this issue and plan to meet economists who are in favour of, as well as 
against, the idea in the near future. 
2.1.3.2  Peoples Budget Campaign  
*1 BIG hang nou saam met die Peoples Budget Campaign (PBC) waarin gepoog word om die staat tot 
verantwoording te roep in terme van sy ekonomiese beleid en die belofte om armoede konstruktief aan te 
spreek. Hierdie inisiatief moet ook gesien word teen die agtergrond van die stryd teen apartheid wat die 
nuwe demokrasie voorafgegaan het en waarin die onderneming toe gemaak is dat die land in die nuwe 
bedeling aan die mense behoort – en dat daar dus meer inspraak deur die gewone burger sou wees in 
begrotingsake as wat die sisteem op daardie stadium toegelaat het.  Baie het egter gemeen dat hierdie 
ideaal nie in die praktyk verwesentlik is nie en dat die vraag na die prioriteite van die owerheid, wanneer die 
nasionale begroting jaarliks opgestel word, veel te wense oorlaat.  Die PBC het dus ten doel om inspraak te 
lewer ten opsigte van die bepaling van hierdie prioriteite en wil sodoende toesien dat sake soos opvoeding 
en onderwys, basiese gesondheidsdienste (waaronder die uitdagings van HIV/Vigs), en die komplekse 
uitdagings van werkloosheid en armoede, aangedui sal word as hoër prioriteite as byvoorbeeld die 
verdediging van die land (waaraan daar volgens hulle te veel geld gespandeer word).  
*2 Die onderliggende argument hier is dat, indien die vryemark-ekonomie sy vrye loop neem en daar wel 
ekonomiese groei kom, dit nie noodwendig beteken dat dit tot voordeel van die armes sal strek nie. 
Daarvoor is die armoede-konteks te gekompliseerd  Daar moet dus ‘n ingreep kom in die sisteem. Die PBC 
wil dit deur middel van die begroting doen – en daag as’t ware elke jaar die begroting van die regering uit 
deur ‘n alternatief daar te stel.  
*3 Uit die notule van die Algemene Sinode Moderamen (ASM) van 14 Maart 2006 kom die volgende besluit 
oor die PBC:  
3.3 Ten opsigte van die People’s Budget Campaign, wil die NG Kerk hom graag vereenselwig met die 
kritiese aandag wat daar vanuit die kring van die SA Raad van Kerke aan ekonomiese sake en veral die 
nasionale begroting gegee word. Die NG Kerk is ten gunste van ‘n ontwikkelingsgedrewe begroting wat 
veral op die behoeftes van arm mense in die land gerig is. 
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3.4 Die Moderamen beskik egter nie oor die kundigheid om op alle aspekte van People’s Budget 
kommentaar te lewer nie en stem ook nie noodwendig met alle standpunte wat in die People’s Budget 2006 
-2007 -dokument vervat word, saam nie. 
2.1.3.3  Maatskaplike-dienste 
Die NG Kerk is in ‘n baie gunstige posisie om met sy gemeente- en sinodale-strukture (met inbegrepe die 
maatskaplike sorg-dienste en maatskaplike werk-dienste, wat oor jare uitstekende diens gelewer het) 
vanuit ‘n holistiese (omvattende) benadering die uitdagings van ekonomiese en sosiale geregtigheid aan te 
spreek - as ‘n geleentheid tot getuienislewering: Daarmee dan ook die bevestiging van die integriteit van 
die kerk wat volgens die Evangelie van Jesus Christus wil lewe.  Hierdie saak sal binne die volgende jare 
intense aandag moet verg van die kerk om te help om op plaaslike vlak deel te wees van ‘n netwerk van 
sektore wat op plaaslike vlak konstruktief betrokke is by gemeenskapsontwikkeling. 
2.1.4  Spesifieke sake waarby die kerk betrokke was/is 
2.1.4.1 Skriftelike en mondelinge insette is gelewer by verskeie portefeulje-komitees van die Parlement. 
Hier word die volgende genoem: Inkomstebelasting, Openbare Vakansiedae, Eiendomsbelasting, 
Burgerlike Verbintenisse, die Skolewet (godsdiens en onderwys), die Kinderwet en die wetsontwerp op 
Seksuele Misdrywe (wat saam met die kinderwet gelees moet word), en Wet op Kredietbeheer. 
2.1.4.2 In hierdie verband is dit ook belangrik om te let daarop dat alle sake wat oor Maatskaplike 
wetgewing gaan in die vervolg deur ds Willie van der Merwe in die Algemene Sinode se kantoor hanteer sal 
word, terwyl die ooreenkoms nog steeds geld dat dr Gustav Claassen (vroeër vanuit die Algemene 
Jeugkommissie, maar nou binne die strukture van die ADGO) verantwoordelikheid vir alle sake rakende die 
Onderwys neem. 
2.1.4.3 Deurlopend word daar werkswinkels gehou oor sake van toekomstige wetgewing. Sulke werks-
vergaderings is bygewoon oor die ekologie, stamselnavorsing, genadedood, homoseksualiteit, 
kinderpornografie, ens. Die fokus van hierdie werkswinkels is die wyse waarop wetgewing oor hierdie sake 
tans in ander lande hanteer word en waarna opgelet behoort te word in terme van ons eie proses hier in 
Suid-Afrika onder ons huidige Grondwet. 
2.1.5  Probleme met kapasiteit 
2.1.5.1 Op hierdie stadium beskik die Konvent van Gereformeerde kerke, die TKR en familie van NG Kerke 
oor ‘n halwe pos vir hierdie werk.  Die SARK het net een persoon in die pos nadat Douglas Tilton na 
Johannesburg verplaas is om aan die organisasie se kommunikasiestrukture spesifieke aandag te gee.  
Ons behou gelukkig nog sy dienste ten opsigte van die voortgaande bedinging by SAID oor die 
inkomstebelasting wetgewing, asook by die departemente wat betrokke is by eiendomsbelasting (en hoe dit 
die kerk raak). 
2.1.5.2 Die Rooms-Katolieke Kerk beskik oor 7 persone in hulle parlementêre kantoor, waarvan 5 voltyds 
besig is met navorsing. Hulle hulp is op hierdie stadium van onskatbare waarde, veral met betrekking tot 
die monitering van die totale wetskrywende prosesse.  Ons sou gemaklik 4 persone voltyds besig kon hou 
met hierdie werksaamheid van die NG Kerk.  Die sinode moet dus verstaan dat die kapasiteitsprobleem 
onmoontlike druk plaas op die PL van die NG Kerk. Nogtans is ‘n mens bly vir wat wel gedoen kan word om 
‘n konstruktiewe verskil te maak aan die toekoms van ons land. 
 
2.2 DIE NG KERK, DIE GRONDWET EN DIE WETSKRYWENDE PROSES 
Vgl pt 3.4 hier onder 
 
2.3 WETTIGING VAN GAY HUWELIKE 
2.3.1 Die Appèlhof het op 30 November 2004 ’n positiewe uitspraak gegee in die appèlaansoek Fourie en 
Bonthuys. Die Moderatuur het op 1 Desember 2004 reageer met die volgende verklaring: 
1. Die Moderatuur van die NG Kerk het kennis geneem van die persberigte oor ‘n waterskeidings-
hofuitspraak rakende hierdie aangeleentheid. 
2. Die NG Kerk sal kommentaar lewer nadat ons die volledige teks van die hofuitspraak bestudeer het. Ons 
meen dit is die verantwoordelike weg. 
3. Graag bring ek net weer die besluit van die NG Kerk oor die huwelik onder aandag wat geneem is in die 
konteks van die besluite oor homoseksualiteit: Volgens ons verstaan van die Skrif kan slegs die verbintenis 
tussen een man en een vrou as ‘n huwelik beskou word (vgl Handelinge Algemene Sinode 2002 bl 624 en 
Handelinge Algemene Sinode 2004 F.1.9 pt 3). 
2.3.2 Die uitspraak van die Appèlhof is in die Konstitusionele Hof bestry deur verskeie rolspelers, onder 
andere die Marriage Alliance of South Africa (MASA). MASA het die NG Kerk se ondersteuning gevra vir 
die saak voor die Konstitusionele Hof.  Die Moderamen het die volgende besluit oor MASA en die saak 
voor die Konstitusione Hof geneem: 
*1 Volgens ons verstaan van die Bybel kan slegs die verbintenis tussen een man en een vrou as ’n huwelik 
beskou word. Daarom wil die Moderamen van die Algemene Sinode van die NG Kerk in soverre as wat 
hierdie beginsel ter sprake kom, sy stem voeg by dié van die Marriage Alliance of South Africa in die saak 
wat op 17 Mei 2005 voor die Konstitusionele Hof dien. Die Marriage Alliance kan moontlik as ’n amicus 
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curia tot die hof toegelaat word. Die Moderamen doen dit sonder om hom by voorbaat of noodwendig met 
elke argument wat ten gunste van die saak van die Marriage Alliance in die hof gebruik sal word, te 
vereenselwig. Die Moderamen wys daarop dat die Algemene Sinode nog besig is met studie oor die 
aanvaarbaarheid al dan nie van vaste homoseksuele verhoudinge. 
*2 Soos die Algemene Sinode van 2004, erken die Moderamen dat daar aspekte van die debat oor 
homoseksualiteit is wat dit gekompliseerd maak en wat juis daarom vir diepe besinning vanuit die Bybel én 
wysheid in die kerk se hantering van die saak vra. Die Moderamen betreur die liefdelose optrede teenoor 
homoseksueles asook die gebruik van homoseksuele gedrag vir die skep van openbare sensasie. 
Terselfdertyd wil die Moderamen hom uitspreek téén enige ketterjag op persone van watter oortuiging 
ookal in die debat. Omdat die debat die plek van mense in die gemeenskap raak, moet dit van alle kante 
met liefde, verdraagsaamheid en pogings om mekaar werklik te begryp, gevoer word. 
*3 Die Moderamen is daarvan oortuig dat die huwelik, Bybels gesien, slegs tussen een man en een vrou 
kan wees. ’n Beroep word dus op die hof gedoen om hierdie beginsel en tradisie (wat wyd loop in die 
Christelike gemeenskap) te erken. Indien die hof oordeel dat daar kragtens die Handves van Regte in die 
Suid-Afrikaanse Grondwet egter wetlike erkenning aan ’n kontrak tussen twee lede van dieselfde geslag 
wat in ’n permanente verhouding betrokke is, gegee moet word, behoort dit iets anders as ’n huwelik 
genoem te word. 
2.3.3 Die Konstitusionele Hof het in Desember 2005 besluit dat die staat die huwelikswetgewing so moet 
aanpas dat ook voorsiening vir gay huwelike gemaak word. Die staat is een jaar gegun om dit in plek te kry 
anders word die uitspraak van die Konstitusionele Hof by verstek die wet. Melding moet ook gemaak word 
dat die herskrywing van die totale huwelikswetgewing al lank op die agenda van die staat se strukture is 
maar dat dit aaneen gesloer het. 
2.3.4 Met die oog op die proses wat die Konstitusionele Hof se uitspraak gestalte moet gee, het dr Ben du 
Toit die Moderamen by verskeie geleenthede ingelig oor hoe die wetskrywende prosesse werk, en ook hoe 
die proses oor die beoogde huwelikswetgewing hanteer word. Die Moderamen was ook gelukkig met die 
beginsels wat dr Ben du Toit in die verband voorgelê het. 
2.3.5 Toe die konsep van die beoogde Wet op Burgerlike Verbintenisse verskyn, het die SARK ’n reaksie 
oor die voorgenome wetgewing voorberei. Die NG Kerk sou hom nie met bepaalde standpunte daarvan kon 
vereenselwig nie. In die lig hiervan het dr Ben du Toit begin werk aan ’n voorlegging in deurlopende 
konsultasie met dr Kobus Gerber. 
2.3.6 Die NG Kerk het op baie kort kennisgewing kennis gekry van ’n finale sperdatum vir die inlewer van 
voorleggings aan die Parlementêre Poretefeuljekomitee Binnelandse Sake. Die beoogde voorlegging is as 
dringende saak aan die Moderatuur voorgelê. Drr Gerber en Du Toit het die mandaat van die Moderatuur 
gehad om die voorlegging te maak. Die voorlegging is ook op die NG Kerk se webblad geplaas saam met 
’n begeleidende brief vir die kerk om die tegniese voorlegging te verduidelik. 
2.3.7 Dr Kobus Gerber het die voorlegging op 17 Oktober 2006 aan die Portefeuljekomitee voorgedra. As 
inleiding tot die tegniese dokument is die NG Kerk se standpunt oor ’n huwelik asook die feit dat die NG 
Kerk eers by die 2007-Sinode haar verslag oor homoseksualiteit hanteer duidelik gestel.  Die verslaggewer 
wat die berig geskryf het wat die verwarring veroorsaak het, was nie teenwoordig nie en het hierdie feite nie 
weergegee nie. 
2.3.8 Die Moderatuur het die reaksie hanteer deur twee verklarings uit te reik: 18 Oktober en 27 Oktober 
2006: 
*1 18 Oktober 2006 

PERSVRYSTELLING: DIE NG KERK EN DIE VOORGESTELDE HUWELIKSWET/WET OP SIVIELE 
VERBINTENISSE 

 
Berigte in die media op 18 Oktober 2006 ten opsigte van bogenoemde saak en die NG Kerk se voorlegging 
is in sommige gevalle ongenuanseerd en gee nie altyd die feite van die NG Kerk se voorlegging volledig 
weer nie.  
 
Die volgende feite, wat in die voorlegging onderstreep is, word weer deurgegee ter wille van duidelikheid: 
1. Die NG Kerk sien die huwelik as die verbintenis tussen een man en een vrou met uitsluiting van ander. 
2. Die NG Kerk hanteer by haar Algemene Sinode 2007 ‘n verslag oor homoseksualiteit. Die  
besluite van 2004 is die NG Kerk se standpunt. 
3. Die voorlegging aan die Parlementêre Portefeuljekomitee handel oor voorgestelde wetgewing  
wat problematies is en diskriminerend kan wees. Dit kan negatief op kerke soos die NG Kerk  
impakteer itv ons regte in die lig van die Handves vir Regte ten opsigte van ons siening van die  
huwelik, gesin en regte van huweliksbevestigers.  
4. Ons voorlegging  
- het nie gay-huwelike per sé beredeneer of bepleit nie 
- het gewys op talle probleme in die voorgestelde wetgewing – wat ook die regte van die NG Kerk raak. 
Ons het gewys dat die eintlike saak ‘n konstitusionele een is wat regte aantas – dié van die NG Kerk en van 
gays en van ander godsdiensgroepe wie se huwelike ook nie op die oomblik erken word nie. Terwyl die 
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staat  reeds bepaalde regte aan gay-verbintenisse toegeken het by wyse van die uitspraak van die 
Konstitusionele Hof, was ons bedoeling om seker te maak dat die NG Kerk en ander kerke/groepe die reg 
behou dat ons van ‘n huwelik binne ons definisie daarvan kan praat. 
- het gevra dat die wetgewing terugverwys word vir ‘n deeglike hersieningsproses (die tyd vir ‘n deeglike 
wetskrywingsproses was te min), en dat voorlopige voorsiening in die Huwelikswet vir die regte van gays 
gemaak word (dit sal in elk geval gebeur agv die Konstitusionele Hof se beslissing indien wetgewing teen 1 
Desember 2006 nie reg is nie.) 
 
Die volledige teks van die NG Kerk se voorlegging en die begeleidende brief wat daarmee saam gelees 
moet word, is beskikbaar by www.ngkerk.org.za. Dit was al ‘n week gelede beskikbaar. Die voorlegging is 
ook op video as deel van die parlementêre rekords beskikbaar. 
 
Dit is jammer dat ‘n komplekse konstitusionele beredenering in die media nie weldeurdag weergegee is nie 
en ongelukkigheid in die geledere van die NG Kerk mag veroorsaak het. 
 
*2 27 Oktober 2006 

VERKLARING VAN DIE MODERATUUR VAN DIE NG KERK OOR MISVERSTANDE TEN OPSIGTE 
VAN DIE VOORLEGGING AAN DIE PARLEMENTÊRE PORTEFEULJE KOMITEE RAKENDE 

WETGEWING OOR HUWELIKE EN BURGERLIKE VERBINTENISSE 
Die moderatuur wil graag perspektief gee oor misverstande rakende die voorlegging wat gemaak is oor 
huwelike en burgerlike verbintenisse. 
 
1. Ons wil die Algemene Sinode van die NG Kerk se standpunt oor die Christelike huwelik duidelik stel: “Dit 
is ’n verbintenis tussen een man en een vrou.” Hierdie standpunt het nie verander nie en kan nie verander 
word deur individue of selfs ’n moderamen nie. Terwyl die kerk besig is met ernstige besinning oor 
homoseksualiteit, beteken dit nie dat die kerk gay-huwelike goedgekeur het nie. Enige ander indruk wat in 
hierdie verband gewek sou kon word, is verkeerd. 
2. Ons het die geskrewe voorlegging en die mondelinge beredenering wat dit vergesel het, weer nagegaan 
en is gerus dat die kerk se standpunt oor ’n Christelike huwelik duidelik gestel is. Dit is beslis ook nie so dat 
die voorlegging gay-huwelike bepleit nie. Terwyl die voorlegging die staat se reg erken om op grond van die 
Grondwet ook andersoortige huwelike of verbintenisse te wettig, is daar beslis nie kerklike of Skriftuurlike 
sanksie daaraan gegee nie. 
3. In die voorlegging is gevra vir ’n totale herskryf van die wet sodat duidelik onderskei kan word tussen 
verskillende soorte verbintenisse. Daar is gevra dat a) die identiteit van ’n Christelike huwelik bewaar en 
erken sal word; 
b) Christelike kerke nie gedwing sal word om huwelike of verbintenisse te bevestig waarvoor hulle nie kans 
sien nie; en 
c) billikheid en regverdigheid voor die reg gegee word aan alle gelowe en oortuigings. 
4. Toe die Konstitusionele Hof destyds aandag aan die wettiging van gay-huwelike gegee het, het die 
Moderamen van die NG Kerk sy etiese voorbehoude op grond van die Skrif bekend gemaak en uitdruklik 
versoek dat die verbintenis nie ’n huwelik genoem word nie. ’n Verklaring hieroor is reeds in Mei 2005 
uitgereik. 
5. Die kerk moet van tyd tot tyd standpunte oor moeilike sake inneem. In sulke tye bind die Woord, die 
belydenis, en ons gemeenskaplike geloof in Christus ons  saam. Daarom roep ons, ons gemeentes, 
predikante en lidmate op tot rustigheid en oorwoë oordele. 
2.3.9 Die saak is deur die Moderamen hanteer by die vergadering van 6 November 2006 waar die 
Moderamen besluit het om die verklaring van die Moderatuur van 27 Oktober 2006 te onderskryf. Die 
Moderamen het weer op 29-30 Januarie 2007 aan die saak aandag gegee toe ’n antwoord formuleer is vir 
twee groepe wat ’n direkte antwoord van die Moderamen self vereis het. In die antwoord is die hele saak 
breedvoerig verduidelik. Die antwoord word hier weergegee: 
Geagte Broers en Susters 
Baie dankie vir julle brief aan ons waarin julle sekere vrae vra oor die Voorlegging van ons kerk aan die 
Parlementêre Portefeuljekomitee oor die Wetsontwerp op Burgerlike Verbintenisse. Ons waardeer dit baie. 
Julle brief het ons weer indringend na die inhoud en prosedure van die voorlegging laat kyk. Dankie 
daarvoor. Ons antwoord soos volg: 
1. Ons voorlegging het ’n voorgeskiedenis. Toe die Konstitusionele Hof in 2005 verklaar het dat ‘n verbod 
op gay-huwelike teen die grondwet en die Handves van Menseregte is, het die Moderamen ‘n verklaring 
daaroor uitgereik. In die verklaring het ons op grond van ons eie sinode se besluit van 2004 duidelik gesê 
dat ons op grond van ons Bybelse oortuiging die huwelik beskou as die verbintenis tussen een man en een 
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vrou. Ons het ook uitdruklik gevra dat as die staat een of ander soort erkenning daaraan wil gee, dit nie `n 
huwelik genoem sal word nie. 
 
Op grond van advies en eie oortuiging het ons nie die pad gevolg om in hierdie voorlegging ’n verandering 
in die Handves van Menseregte en dus van die Grondwet te vra nie. Dit sou die enigste manier wees om 
die reëling van die Konstitusionele Hof te keer. Die Handves van Menseregte beskerm fundamentele regte 
binne ’n deelnemende demokrasie en is die basis waarop die samelewing funksioneer. Dit sou sleg wees 
as daar `n patroon ontwikkel dat die Handves van Menseregte gereeld en maklik gewysig word.  
 
Hierin het ons voorlegging van ander Christelike groeperings verskil. Ons het wel ons profetiese stem laat 
hoor so ver as wat die die 2004-besluit van die Algemene Sinode oor die huwelik, as die verbintenis tussen 
een man en een vrou, dit vir ons moontlik gemaak het. Oor die gay-kwessie en gay-verhoudings self  kon 
ons nie namens die kerk `n sterk prinsipiële argument inneem nie. ’n Besluit hieroor gaan eers by die 
volgende Algemene Sinode na aanleiding van die verslag van die Taakgroep vir Homoseksualiteit geneem 
word.  
 
2. Met die voorlegging wou die NG Kerk, sonder om sy profetiese stem te temper, ook erkenning aan die 
staat gee dat hy binne ons konstitusionele bestel aan almal reg moet laat geskied. Dit kon verwarring 
veroorsaak het, omdat van die ander kerke net hulle profetiese stem laat hoor het en ander groeperings 
weer slegs die reg van die Grondwet verdedig het. Oor hierdie standpunt wat ons ingeneem het, erken ons, 
kan ‘n mens verskillend dink. Daar moet wel in gedagte gehou word dat die wetskrywende proses iets 
totaal anders is as ’n sinodale gesprek waar dit bloot oor teologiese standpunte gaan. Dit moet ’n mens 
altyd in ag neem. 
 
3. Ons sal die eerste wees om te erken dat die voorlegging op meer as een punt waarskynlik anders gestel 
kon gewees het. In antwoord op spesifieke vrae die volgende: 
3.1 Ons erken die onderskeie funksies van staat en kerk soos dit in ons Belydenisskrifte vervat is. As die 
indruk met sekere formulerings in die voorlegging geskep is dat die Bybel ondergeskik is aan die Grondwet, 
is ons jammer daaroor. Uiteraard is dit nie wat die verslag wou sê nie. Ons getuig gereeld teenoor die staat 
en het dit ook al met ander parlementêre voorleggings gedoen [bv ten opsigte van die Onderwyswet, 
Kinderwet ens]. Ons besef dat ons in die toekoms in sulke voorleggings duideliker moet onderskei tussen ’n 
deel waarin ons duidelik oor die Skrifwaarheid getuig en ’n tweede deel waarin ons deelneem aan die meer 
tegniese gesprek oor die spesifieke saak. Dankie dat julle ons dit duideliker laat insien het. 
3.2 ‘n Tweede punt van kritiek oor die voorlegging het te make met ons ondersteuning daarvan dat daar net 
een wet op Burgerlike Verbintenisse sal wees waarin tussen verskillende kategorieë verbintenise onderskei 
word. Ons erken dat op die keper beskou hierdie formulering nie goed is nie en hom leen tot misverstand. 
Baie mense het daaruit verkeerdelik afgelei dat die voorlegging eintlik die staat aanmoedig om gay-
verbintenisse te wettig. Dit is sekerlik nie die bedoeling van die stuk nie. Ons erken bloot die reg van die 
staat om in terme van die grondwet en Handves van Menseregte so iets te doen. Om hierdie misverstand 
uit te klaar, het die Moderatuur in sy verklaring op 27 Okt 2006 die NG Kerk se standpunt oor die 
Christelike huwelik weer duidelik gestel. In punt 3 van die Verklaring word duidelik gesê dat gevra is vir die 
totale herskryf van die wet sodat a] die identiteit van ’n Christelike huwelik bewaar en erken sal word, b] 
Christelike kerke nie gedwing sal word om huwelike of verbintenisse te bevestig waarvoor hulle nie kans 
sien nie en c] billikheid en regverdigheid voor die reg gegee word aan alle gelowe en oortuigings. 
Ons is regtig jammer dat hierdie aspek soveel misverstand en onrustigheid by baie mense veroorsaak het. 
Ons wil vir u die versekering gee dat in verdere gesprekke met die owerheid oor die huwelikswet [wat beslis 
weer sal plaasvind] ons sal seker maak dat daar geen misverstand hieroor is nie.U het ons hiermee ook 
gehelp. 
3.3 ’n Verdere vraag het te doen met die mandaat van Dr Ben du Toit en Dr Kobus Gerber om die 
voorlegging te maak.  Hulle het in terme van hulle werksopdrag opgetree en het die mandaat van die 
moderatuur gehad om die voorlegging te maak. Die ASM het geen direkte inspraak in die voorlegging 
gehad nie. Die rede was dat die sperdatum vir die voorlegging vervroeg is en dit nie moontlik was om ’n 
behoorlike vergadering te hou om dit in detail te bespreek nie. Dit is normale prosedure dat die Moderatuur 
in sulke gevalle die volle verantwoordelikheid neem. Op die daaropvolgende vergadering van die ASM is 
die Verklaring van die Moderatuur van 27 Oktober 2006, wat die intensie met die Voorlegging duidelik stel, 
onderskryf. Die twee persone se integriteit is ook nooit deur die Moderamen bevraagteken nie. Inteendeel. 
3.4 ’n Laaste vraag het te make met ’n moontlike poging tot beïnvloeding van die werk van die Taakspan vir 
Homoseksualiteit van die Algemene Sinode. Enige suggestie dat die voorlegging bewustelik of 
onbewustelik hierdie Taakspan se voorlegging aan die Algemene Sinode wou beinvloed, is heeltemaal 
onwaar. 
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Vir ons as Moderamen in ’n nuwe landsbestel is hierdie manier van met die staat gesprek te voer ook nog 
nuut. Ons het in hierdie proses baie geleer. Ons het ‘n proses in werking gestel wat sal seker maak dat 
toekomstige gesprekke met die staat beter hanteer word  
 
Hartlike groete in Christus 
 
Coenie Burger [Namens die Moderamen] 
 
3. KERK EN STAAT 
3.1 NUWE STAATKUNDIGE BEDELING 
3.1.1 Besluit 2004 (Besluiteregister F.2.1/15) 
Die Algemene Sinode het in 2004 ’n duidelike en omvangryke besluit geneem wat die optrede van die 
Moderamen gerig het: 
1.  Die Algemene Sinode spreek dit as sy oortuiging uit dat die NG Kerk die roeping het om op die 
grondslag van Bybelse waardes deel te neem aan die openbare gesprek wat ten doel het om ’n beter 
samelewing vir almal in Suid-Afrika tot stand te bring. 
2.  Die Sinode beskou dit as die eerste verantwoordelikheid van die kerk om self ’n model te wees van ’n 
gemeenskap wat die Bybelse waardes wat hy verkondig, uitleef. 
3. Die Sinode oordeel dat die NG Kerk in die huidige oorwegend liberaal-demokratiese bestel in Suid-Afrika 
’n meer inklusiewe benadering behoort te volg wat die humanisering van die samelewing en die optimale 
beskerming van lewe ten doel het. In hierdie inklusiewe benadering is daar ruimte vir ander waardestelsels 
naas die morele waardestelsel, word die samewerking gesoek van ander rolspelers wat hulle vir ’n beter 
samelewing beywer en word die welsyn van almal in Suid-Afrika nagestreef. 
4.  Die Sinode oordeel dat ’n gedeelde Christelike visie van ’n goeie samelewing in Suid-Afrika onontbeerlik 
is vir die effektiewe en verantwoordelike deelname van die kerk aan die openbare gesprek oor samele-
wingskwessies. 
5.  Die Sinode gee opdrag aan die ADL om die samewerking van ander kerke te soek in die formulering 
van ’n gemeenskaplike Christelike visie van ’n goeie samelewing in Suid-Afrika. 
6. Die Sinode onderskryf die Handves van Menseregte vervat in die Suid-Afrikaanse grondwet vanweë die 
raakpunte wat dit met Bybelse waardes vertoon. Die onderskrywing van spesifieke interpretasies en toe-
passings van die Handves van Menseregte bly egter onderhewig aan die mate waarin dit met Bybelse 
waardes ooreenstem. 
7. Die Sinode aanvaar dat die regering in die huidige liberaal-demokratiese bedeling nie sonder meer 
beleid en wetgewing op eiesoortig Christelike oortuigings kan baseer nie, maar dit moet baseer op wat in 
die Grondwet, en meer spesifiek in die Handves vir Menseregte, vervat is.  
8. Die Sinode versoek die ADL om sterker amptelike betrokkenheid by die wetskrywende proses van beide 
provinsiale en nasionale parlemente moontlik te maak. 
9.  Die Sinode gee opdrag aan die ADL om ondersoek in te stel na maniere waarop die effektiwiteit van die 
NG Kerk se skakelwerk met wetgewers en deelname aan die Nasionale Godsdiensvereniging en die Nasio-
nale Godsdiensleiersforum bevorder kan word. 
10. Die Sinode bevestig dat radikale morele vernuwing slegs moontlik is op die grondslag van die 
verlossing in Jesus Christus. Die Algemene Sinode ondersteun egter die Morele Vernuwingsbeweging wat 
deur die regering geïnisieer is, aangesien dit aan kerke die ruimte bied om ’n eie bydrae te lewer tot ’n 
beter samelewing in Suid-Afrika. Die ADL word versoek om reëlings te tref om die NG Kerk se aktiewe en 
effektiewe deelname aan die Morele Vernuwingsbeweging te verseker. 
11. Die Sinode versoek die ADL om ’n ad hoc-kommissie te benoem om ondersoek in te stel na ’n 
omvattende en geskikte program vir die toerusting van lidmate in gemeentes tot nakoming van hul 
persoonlike morele verantwoordelikheid in die samelewingsverbande waarin hulle betrokke is. 
12.  Die Sinode beskou dit as die taak van die kerk om deur deelname aan die openbare gesprek oor 
samelewingskwessies die morele konsensus in die samelewing te verskuif om dit meer in ooreenstemming 
met Christelike waardes te bring. 
13. Die Sinode moedig lidmate aan om vanuit ’n Christelike perspektief deel te neem aan gesprekvoering in 
die media oor samelewingskwessies. Kerkbode en Lig word versoek om die deelname van lidmate aan 
hierdie gesprekvoering te stimuleer (bv deur ’n gereelde rubriek oor samelewingskwessies). 

 
3.2 NATIONAL RELIGIOUS LEADERS FORUM (NRLF) 
*1 Die Moderamen was deur sy verteenwoordigers in die NRLF (drr Coenie Burger en Kobus Gerber) op 
kontinue wyse in gesprek met die regering asook jaarliks met die President. 
*2 Dr Coenie Burger is lid van die Uitvoerende Komitee van die NRLF en dr Kobus Gerber het ’n leidende 
rol in die Working Committee gespeel wat as adviesliggaam vir die UK asook die volle NRLF gedien het. 
Die NRLF het die Working Committee intussen ontbind. 
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*3 In die afgelope twee jaar kon ’n Memorandum van Verstandhouding tussen die regering en 
godsdiensgroepe onderteken word tov die verskaffing van hulp aan mense wat swaarkry. Daar is ook 
ooreengekom dat godsdiensleiers die inisiatief neem vir die moontlike daarstel van ’n  Moral Charter/ Bill of 
Morals. Gesprek is ook gevoer oor die Moral Generation Movement wat nie regtig van die grond kom nie. 
Dit is jammer dat nie een van hierdie drie sake regtig konkreet van die grond af kom nie. 
*4 Die godsdiensleiers is ook op die hoogte gebring van die ondersoek oor die makro-sosiale situasie in 
Suid-Afrika asook die Accelerated and Shared Growth Initiative for South Africa (ASGISA). 
*5 Daar is tans wye frustrasie oor die swak funksionering van die NRLF. Die NG Kerk se verteenwoordigers 
probeer hulle bes om die organisasie te laat werk. 
3.2.1 Gesprek met politieke partye 
*1 Daar was sedert die vorige Sinode kontak met die ACDP en die ANC rondom bepaalde sake. 
*2 Die Moderatuur van Namibië het positiewe gesprekke gehad met die owerheid in die land. Die 
Moderamen het telkens met dank kennis geneem van die positiewe verslag van die verteenwoordigers van 
Namibië oor die rol wat die regering van die land aan die kerklike gemeenskap verleen.    
3.2.2 Gesprekke met provinsiale regerings 
Sinodes is deur die Moderamen versoek om die gesprekke plaaslik te hanteer. Dr Ben du Toit sal riglyne vir 
gesprekke verskaf. 
3.2.3 Persoonlike morele verantwoordelikheid van lidmate 
Die opdrag moet nog aandag geniet. 
 
3.3 GESPREKSGROEP KERK EN STAAT 
Dr Nelus Niemandt en prof Pieter Coertzen is aangewys om amptelik namens die NG Kerk by die 
gespreksgroep betrokke te wees. 
 
3.4 DIE NG KERK EN DIE GRONDWET: DIE BETROKKEHEID VAN DIE NG KERK BY DIE 
WETSKRYWENDE PROSES VAN DIE NASIONALE PARLEMENT AS DEEL VAN DIE GETUIENISTAAK 
VAN DIE KERK 
3.4.1 Die Moderamen het na aanleiding van die gesprek, en onsekerheid,  wat ontstaan het oor die 
verhouding kerk-staat na die voorlegging aan die Parlementêre Portefeuljekomitee ’n beleidstuk 
goedgekeur as aanbeveling aan die Algemene Sinode. Die stuk verskyn as Bylaag 1 by hierdie verslag. 
3.4.2 AANBEVELING: DIE NG KERK EN DIE GRONDWET 
Die Algemene Sinode keur die dokument Die NG Kerk en die Grondwet goed as beleidstuk van die 
NG Kerk. Dit geld ook as as uitgangspunt vir die werk van die Parlementêre Lessenaar. 
 
4. SKAKELING MET DIE KAPELAANSDIENSTE 
4.1 Die Moderamen het ’n Subkommissie Kapelaansdienste wat verantwoordelik is vir skakeling en rapport 
aan die Moderamen. Die NG Kerk het ook die voorreg om ’n verteenwoordigers te benoem op die Security 
Services Christian Advisory Board. 
4.2 Die Kapelaan-Generaal van die SANW, ds Marius Cornelissen, en die Direkteur Godsdienssorg van die 
DKD, ds Hennie Human, is beide leraars van die NG Kerk. Óns is dankbaar dat leraars van die NG Kerk in 
hierdie posisies kan diens lewer. 
4.3 Twee besondere sake wat die aandag van die kerkverband vra, is: 
* die behoefte aan gemeentes wat dit positief sal oorweeg dat kapelane aan hulle gekoppel word, en 
* bydraes van gemeentes aan die Kapelaansfonds waaruit die verspreiding van die boekie Daily Devotions 
aan weermaglede geskied. 
4.4 AANBEVELINGS: KAPELAANSDIENSTE 
4.4.1 Die Algemene Sinode versoek gemeentes om, waar hulle genader word om ’n kapelaan aan die 
gemeente te koppel, dit ernstig te oorweeg. 
4.4.2 Die Algemene Sinode verwys die behoefte aan bydraes van gemeentes ten bate van die 
Kapelaansfonds na sinodes. 
4.4.3 Die Algemene Sinode versoek sinodes om kapelane wat binne hulle grense werk, te betrek by 
die verskillende dienskommissies van die sinode. 
4.4.4 Die Algemene Sinode besluit om die Subkommissie vir Kapelaansdienste soos volg saam te 
stel: ’n verteenwoordiger van elk van die vier kerke van die NG Kerkfamilie en ’n benoemde 
kapelaan van elk van die vier afdelings van die Veiligheidsdienste (SAW, SAPD, Korrektiewe 
Dienste, Nasionale Intelligensie), op eie koste. Indien die hoofkapelaan(e) van die NG Kerkfamilie is, 
word hy/sy/hulle benoem - indien nie, een van die leiersgroep van die betrokke afdeling wat ’n 
gelegitimeerde van die NG Kerkfamilie is. 
4.4.5 Die Algemene Sinode besluit om ’n dienende kapelaan uit elk van die vier afdelings van die 
Veiligheidsdienste op die Taakgroep vir Diensgetuienis te benoem. 
4.4.6 Die Algemene Sinode besluit om voort te gaan met sy steun en betrokkenheid by die 
Veiligheidsdienste Christelike Adviesraad deur middel van sy verteenwoordiger op die Raad. 
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5. MISDAAD EN GEWELD 
5.1 Hierdie saak is deur die Algemene Sinode 2004 op die tafel van beide die Moderamen asook die ADD 
geplaas (Besluiteregister 2004 F.2.1/5): 
1.  Die Algemene Sinode gee opdrag aan die Algemene Diensgroep Leiers (ADL) om die hele kwessie van 
geweld en misdaad as hoë prioriteit op sy agenda te hou. 
2. Die Algemene Sinode verwys die saak van geweldsmisdaad na die Diensgroep Diensgetuienis met die 
opdrag om ’n omvattende strategie (na aanleiding van die Vigsstrategie) oor geweld en misdaad te 
ontwikkel met verslag en afhandeling deur die ADL. 
5.2 Die Moderamen het deurentyd en op verskeie maniere aan hierdie pynlike en destruktiewe situasie 
probeer aandag gee: 
5.2.1 Drr Coenie Burger en Kobus Gerber het gesorg dat die saak elke keer op die tafel kom waneer die 
NRLF met die President samespreking voer 
5.2.2 ’n Gesamentlike verklaring hieroor deur die familie van NG Kerke wat wye positiewe reaksie uitgelok 
het: 
KERKE DRING AAN OP AKSIE TEN OPSIGTE VAN DIE KULTUUR VAN GEWELD IN DIE SUID-
AFRIKAANSE SAMELEWING 
 
Terwyl ons as familie van kerke bewus is van die kompleksiteit van Suid-Afrika se misdaad- en 
geweldsituasie, het dié verskynsel in die laaste paar weke so toegeneem in omvang en intensiteit dat ons 
van die kerk se kant moet aandring op ernstige hoëvlak-samesprekings en dringende aksie aangaande die 
saak.   
 
Ons is bewus daarvan dat geweld en misdaad ernstige vlakke bereik in baie lande. Verder is ons  ook 
daarvan bewus dat daar in ons eie situasie verskeie faktore is soos armoede wat die probleem vererger.  
Tog is dit nie regverdiging vir die omvang en intensiteit van misdaad wat ons tans sien nie. 
 
Geweld tas die beginsel van menseregte ten diepste aan en bedreig die demokratiese Handves vir Regte 
wat fundamenteel elke individu beskerm. 
Ons sien en ervaar die impak van passasiers wat op voorstedelike treine beroof word, naak uitgetrek, 
verneder en by treine uitgegooi word; stakers wat mense wat wil werk met bakstene aanrand; die 
hoeveelste polisielid wat die afgelope weke in die Kaapstad-omgewing vermoor is; 'n jong kind, kleindogter 
van 'n regter, wat bloot deur inbrekers vermoor word; 'n plaasboer en sy vrou wie se voete in kookwater 
gedruk en voetsole afgesny word; diere wat vermink word; 'n rits mense wat die afgelope weke sinloos 
vermoor is sonder dat iets gesteel is; gesins- en huishoudelike geweld wat onder alle groepe en lae van die 
samelewing astronomiese afmetings aanneem; geweld teen vroue en kinders wat onomkeerbaar blyk te 
wees.  
 
Die wese van ons demokrasie word ernstig bedreig.  Mense wat geveg het vir vryheid en geregtigheid, is 
nie vry nie en ervaar nie geregtigheid nie. Vir ons as Christene kom die ganse boodskap van die Evangelie 
in gedrang. 
 
Ons dring aan op gesprek met die owerheid ten einde indringend oor die saak in gesprek te tree. Terwyl 
ons waardering het vir wat gedoen word en begrip het vir die dilemmas waarmee die owerheid en 
wetstoepassers soms sit, hoor en sien ons nie 'n sterk genoeg “nee” vir misdaad en geweld nie. Die 
houding van “zero-toleransie” teen enige vorm van misdaad, hoe groot of klein is nie ferm genoeg nie. 
 
Ons weet ook dat die owerheid nie op hul eie die hele probleem kan oplos nie. Ons sal as burgerlike 
gemeenskappe hieroor moet praat en verantwoordelikheid vir ons eie gemeenskappe moet aanvaar.  
 
Ons is oortuig dat die Christene en kerke van hierdie land nie die situasie so kan laat nie. As familie van 
kerke wil ons onsself verbind.om saam met ander kerke en instansies te werk aan die vorming van 'n 
samelewing met duidelike en sterk morele en gemeenskapswaardes:    
 
*1 Ons wil in gesprek gaan met ander kerke, Christelike organisasies en leiers van ander gelowe in 
verband met 'n beraad van godsdiensleiers oor hierdie saak. By so 'n beraad kan gesamentlike strategieë 
bespreek en planne beraam word vir optrede. 
*2 Ons wil ook met die ander kerke praat oor wyses hoe ons as gelowiges slagoffers kan ondersteun.  
*3 Ons sal ook wil saam die ander kerke gesprekke met die owerhede – nasionaal en plaaslik – oor die 
saak wil voer. 'n Gesprek met die Minister van Veiligheid en Sekuriteit is dringend nodig. 
*4 Ons gaan ook ons gemeentes vra om te besin oor wat hulle op plaaslike vlak aangaande die probleem 
kan doen. 
*5 Ons gaan in die volgende weke, en veral in Pinkstertyd, voor God in gebed met hierdie saak staan. 
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Ons vertrou dat die saak van geweld en misdaad as ‘n saak van uiterste belang bejeën sal word en dat alle 
partye aktief sal meewerk om dit op alle vlakke teen te werk. 
 
Verenigende Gereformeerde Kerk in Suider-Afrika (VGKSA) 
Nederduitse Gereformeerde Kerk in Afrika (NGKA) 
Reformed Church in Africa (RCA) 
Nederduitse Gereformeerde Kerk (NGK) 
 
Mei 2006 
5.2.3 Gemeentes is van ’n dokument met praktiese wenke oor hoe om aan die saak aandag te gee, 
voorsien. 
5.2.4 Daar is wyd konsulteer met kundiges ten einde korrekte inligting te kan deurgee, oa met mnr George 
Fivaz, voormalige Kommissaris van die SAPD. 
5.2.5 ’n Ekumeniese konsultasie van kerkleiers is op 13 Oktober 2006 in Kemptonpark gehou vanwaar daar 
ook ’n baie sterk reaksie gekom het: 

Declaration by Church leaders on violence and crime in South Africa 
 
Leaders and representatives of most of the larger Christian churches in South Africa met on Friday 13 
October in Kempton Park to discuss their collective responsibility before God regarding the worrying 
situation of crime and violence in South Africa. The leaders of the churches named below issue the 
following statement: 
 
A GRAVE CONCERN 
 
As leaders we are gravely concerned about the extent of crime and violence in SA and the way in which it 
is currently disrupting, smothering and violating our society. Close on 19 000 murders, 55 000 reported 
instances of rape and 500 000 cases of violent interpersonal crimes per year are absolutely unacceptable. 
What is particularly alarming is the increase in violent crimes: murders and attacks that are savage, 
excessive and ruthless. Now even schoolchildren kill each other, innocent bystanders die, children 
including babies are raped by people who clearly have no respect for human dignity or life. 
 
Violence and crime destroys. It mutilates human lives. It undermines many of the wonderful things 
happening in our country. This epidemic of violence brings fear and negativity into our communities and 
stifles hope. 
 
While we take note of the interpretation of the latest statistics given by the police and notwithstanding our 
appreciation for their efforts, it is clear to all of us that we are not winning this battle. On the contrary the 
facts show that particularly violent crime is increasing. The levels of violence and crime in our country are 
not normal, and any attempts to portray it as such are irresponsible and without credibility. Violence and 
crime can therefore not be handled merely as a routine administrative problem. We have to face the 
situation and accept that we have a crisis, otherwise the gains of democracy and the progress made over 
the last 15 years in this country will be destroyed.  
 
As churches we can no longer stand by and watch while these things are happening. In the light of the 
Gospel we believe that all people are made in the image of God. We are therefore called upon to honour 
the dignity of all human beings and to value the life God has given each one of us. We also know that we 
have been called by Christ to be peacemakers and to help build peaceful, violence-free communities. So 
we believe that the time has come for us to take hands with all peace-loving people in our country to 
overcome this national problem. In the words of the statement Building the Peace issued by the Archbishop 
of Cape Town and other leaders, we wish to say that we have reached a kairos moment. We must act now 
or we may regret it for decades to come. 
 
GOVERNMENT’S RESPONSIBILITY 
 
As Christians we believe that the fight against crime and violence is in the first place the responsibility of the 
elected political leaders of a country. We believe that to them is given the primary responsibility to ensure 
good order and peace in a society. The citizens of a country have the right to expect the State to protect 
them against violent misdeeds. We realise that this is a complex and difficult task. Yet we remain convinced 
of the fact that we will make no progress in the handling of this problem if the Government does not accept 
its essential role in dealing with crime and violence.  
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We therefore urge the President as head of Government to take a firm lead in this matter. We see violent 
crime as a cancer that must be restrained and cured as soon as possible. If he does this, we believe that he 
will be able to count on the support of all reasonable citizens of our country. 
 
A COMPLEX CHALLENGE 
 
We are indeed aware of the extremely complex background and nature of crime and violence in South 
Africa. While we are convinced that ordinary criminality is at present the biggest problem we know that a 
series of other factors also play a role. South Africa’s history has led to violence being part of our culture; 
we know that poverty and unemployment are major contributing factors; we believe that the large 
differential between rich and poor in South Africa inflames human desires and greed which can sometimes 
lead to crime and violence; we know that transformation – like the one we have experienced – can lure 
some people into lawlessness, corruption and greed; we also know that factors such as alcohol and drug 
abuse, disrupted family life and a weakening of moral values are bigger problems than people often realise. 
 
The roots of criminality and violence are often even deeper than the factors mentioned above. The truth is 
that it is sometimes strengthened by practices and laws that are legally entrenched and that are viewed by 
many as being normal and right. It is also true that a community often creates its own criminals and 
perpetrators of violence. We are convinced that a deeper understanding of how criminality and violence in 
our society function is urgently needed and we would like to cooperate in efforts to try and understand the 
intricacy of the problem – and its solution. 
 
We are also convinced that the extent and difficulty of these problems are such that no one institution in our 
country – the Government included – can solve this problem alone. All of us will have to help. 
 
THE CHURCH’S PLEDGE 
 
While we point out the responsibility of the Government to maintain law and order, we acknowledge that we 
as churches also carry an immense responsibility. We admit our own failures in this regard. Had we done 
our work with greater diligence and faith, the problem may well have been less severe today. As leaders we 
resolve to take up the responsibility in this regard with our congregations and congregational leaders. We 
believe that churches have an important role to play in: 
 
• proclaiming the good news of Jesus Christ which should lead to the creation of a society built on love, 

peace, justice, and security;   
• appreciation for the dignity of all people and the establishing of respect for others, their bodies and 

possessions; 
• the formation of sound moral values in keeping the Gospel’s understanding of what is right and wrong; 
• the formation of healthy families; 
• the caring for poor, needy and unemployed persons in a way that affirms their dignity; 
• the development of people and even job creation where possible; 
• offering help to people who are addicted to alcohol and dependent on drugs; 
• offering support to victims of crime and violence and 
• the rehabilitation and healing of law offenders. 
 
We also believe that congregations can play an important role in the formation of healthy, violence-free 
local communities and we will call upon our congregations to take up this responsibility with other 
congregations in their area. This can be done by giving attention to specific social and community 
problems, by supporting the local police and hospitals and through regular discussions with local 
government officials. By doing this we can make a major difference. 
 
We will ask our congregations to ensure that they give sufficient attention to all these matters in their 
ministry. 
 
Because we understand our dependence on the Lord, we also ask congregations to pray regularly in their 
services for these matters. We want to request congregations to pray faithfully and persistently in 2007 for a 
peaceful and violence-free SA. While we ask the Lord for his presence and intervention we also begin to 
understand better our own responsibility.  
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A CALL FOR AN ALLIANCE 
 
We are of the opinion that the extent and the complexity of the crime and violence problem are such that 
nothing less than a well-coordinated attempt from different sectors will be needed. 
 
Therefore we declare that we will work towards the formation of a national alliance for a peaceful and 
violence-free South Africa. Over and above civil society (of which the Christian churches and other religious 
groups form a significant part), government, business and education should form part of such a national 
alliance. We remain convinced that Government should play a leading role in such an alliance. 
 
It may be worthwhile to revisit our experience with the National Peace Accord of the early 1990s. We were 
then also in a situation where irresponsible, excessive violence (be it political at that time) threatened the 
future of the country. Through the Peace Accord and the purposeful organisation of strong action a crisis 
was averted and the wave of violence was turned around. We would be keen to discuss with other 
institutions the formation of a new Peace Accord through which we try to eradicate the brutal violence in our 
country by purposeful and united efforts. 
As Church leaders we commit ourselves to work together in dealing with the alarming situation of crime and 
violence in our country and pledge to work with others to achieve this purpose.  
 
“Blessed are the peacemakers: for they shall be called the children of God“(Math 5:9). 
 
Bishop Ivan Abrahams (Methodist Church), His Eminence Cardinal Wilfred Napier (Roman Catholic 
Church), Dr Coenie Burger (NGK), Prof Thias Kgatla (VGKSA), Bishop David Beetge (Church of the 
Province of SA), Bishop NP Phaswana (Evangelical Lutheran Church in SA (ELCSA)), Dr Isak Burger (The 
Apostolic Faith Mission (AGS)), Dr Jerry Pillay (Uniting Presbyterian Church), Rev dr Prince Dibeela (United 
Congregational Church of SA), His Eminence Seraphim Kykotis (Greek Orthodox), Past Ray McCauley 
(IFCC: Rhema Church), Rev Angelene Swart (Morawiese Kerk in SA), Bishop Lunga Ka Siboto (Ethiopian 
Episcopal Church), Pastor Moss Ntla (Evangelical Alliance of SA), Mnr Eddie MaKue (South African 
Council of Churches), Leadership (African Methodist Episcopal Church), Dr AS van Deventer; (Full Gospel 
Church of God in SA), Dr HJ Smith (Afrikaanse Protestantse Kerk), Rev Colin La Foy (Assemblies of God), 
The Leadership (Baptist Convention of SA), Rev John Nolan (Baptist Union) 
Rev R Armstrong (Calvyn Protestantse Kerk), Bishop A Markos (Coptic Orthodox Church of SA), Bishop  D 
Lilje (Evangelical Lutheran Church in SA), Ds Gerhard De Wet (Evangelies Geref Kerk van SA), Dr Neels 
Smit (Geref Kerk SA), Prof Johan Buitendag (Ned Hervormde Kerk), Ds L Lebone (NG Kerk in Afrika), Rev 
Victor Pillay (RCA), Ds Sidwell Carelse (Rynse Kerk), Commissioner Trevor Tuck (The Salvation Army), 
Rev  Donald Katts (Volkskerk van Afrika) 
10 November 2006  

By die geleentheid is ’n Voortsettingskomitee aangewys om die prosesse verder te hanteer. 
5.2.6 Na Oktober 2006 was daar twee konsultasies met die Minister van Veiligheid en Sekuriteit asook van 
sy LURe. Bepaalde beloftes wat aanvanklik positief ervaar is, het niks opgelewer nie. Die Moderatuur het in 
Januarie 2007 weer ’n sterk verklaring uitgereik aangesien daar niks van beloftes en pogings oor hierdie 
saak kom nie. 
5.2.7 Die Moderamen het by sy vergadering in Januarie 2007 weereens (en soms met moedeloosheid) die 
saak van alle kante bekyk en die volgende besluit aan die kerkverband deurgegee: 
3.1 Die Moderamen versoek die Moderatuur om voort te gaan om geweld en misdaad met woord en daad 
te bestry saam met ander kerke, die regering en ander rolspelers in die samelewing. Die optrede impliseer 
dat kerkrade, ringe en sinodes in hulle eie omgewing en op eie terrein ook hierdie verantwoordelikheid het; 
3.2 Die Moderamen versoek sinodes om die volgende konkrete projekte teen geweld en misdaad in 
sinodale verband te bevorder: 
3.2.1 die bou aan morele waardes van die samelewing en elke individu, veral deur gesonde gesinne en 
gemeenskappe; 
3.2.2 die bou aan die verantwoordelikheid van alle gemeenskappe om elke stukkie oneerlikheid, misdaad 
en die persoon betrokke te rapporteer aan die toepaslike owerhede met die genoegsame beskerming van 
persone wat rapporteer; 
3.2.3 die bou van plaaslike netwerke teen misdaad en geweld tussen kerke, ander gemeenskappe (civil 
society) en die staat. 
3.3 Tydens die Algemene Sinode word op hierdie probleem gefokus, bv deur die beskikbaarstelling van 
betroubare inligting asook die betoning van meegevoel aan slagoffers. 
3.4 ’n Lys van kerklike hulpmiddels en werkwyses om misdaad en geweld effektief te bekamp, word aan 
sinodes beskikbaar gestel vir deurgee aan gemeentes, bv die beoogde publikasies van die CLF in hierdie 
verband. Sinodes word ook versoek om gemeentes te wys op die literatuur wat by die SAPD in hierdie 
verband beskikbaar is. 
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3.5 Die Moderamen gee opdrag aan ’n ad hoc-kommissie om ’n studiestuk mdo op die komende Algemene 
Sinode voor te berei oor die gereformeerde teologiese beginsels betrokke by protes en verset teen geweld 
en misdaad, asook tov selfbeskerming.  
4. Die Moderamen neem daarvan kennis dat Johann Ernst en Johan Pienaar aanbied dat die Sinode van 
Oos-Tvl en die Noordelike Sinode saam met die Teologiese Fakulteit UP hierdie opdrag sal uitvoer. 
5.2.8 ’n Opvolgberaad van kerkleiers is op 7 Maart 2007 in Kemptonpark gehou. Die kerkleiers het op ’n 
praktiese vierpunt-plan besluit wat in die media bekendgestel en aan alle kerke deurgestuur is: 
*1 Gemeentes is gevra om ’n deel van hulle eredienste op 1 April 2007 (Palmsondag) aan die saak van 
misdaad en geweld af te staan, en in besonder die saak in gebed voor die Here te bring. Wenke oor so ’n 
erediens is ook tot beskikking gestel. 
*2 Ekumeniese byeenkomste in alle dorpe en stede na die dienste van 1 April 2007 (op die dag of daarna). 
Dit moet uitloop op gesprekke met die plaaslike owerhede en polisie. 
*3 Christene is opgeroep om in dien tien dae tussen Hemelvaart en Pinkstersondag te vas oor hierdie saak. 
*4 Nasionale Byeenkomste oor die saak word georganiseer in die groter sentra- ten minste in Kaapstad en 
in Soweto. 
5.3 Vanuit die Catholic Bishop Conference het ’n beweging Christians against Corruption ontstaan. Daar is 
kontak met hulle en hulle fokus op die sakesektor. 
5.4 Vergelyk ook die verslag van ADD pt 5.2 in hierdie verband. 
5.5 Die Moderamen sal ’n laatstuk oor hierdie saak by die Algemene Sinode laat dien. 
5.6 AANBEVELINGS: MISDAAD EN GEWELD 
5.6.1 Die Algemene Sinode formuleer ’n mosie van rou en meegevoel oor alle Suid-Afrikaners uit 
alle gemeenskappe wie se Bybelse en grondwetlike regte hierdeur beroof is. 
5.6.2 Die Algemene Sinode gee ter vergadering geleentheid vir ’n verootmoedigingsgeleentheid oor 
hierdie saak. 
5.6.3 Die Algemene Sinode ontvang die verslag oor gereformeerde protes en verset as laatstuk. 
 
6. GRONDHERVORMING 
6.1  Die besluit van die Algemene Sinode 2004 (Besluiteregister F.2.1/7) lui soos volg: 
1.  In die lig van die roepingsverklaring van die Sinode en die huidige standpunt van die kerk oor grond-
hervorming, herbevestig die Algemene Sinode die oortuiging dat die kerk ’n profetiese en pastorale 
verantwoordelikheid het ten opsigte van die hele proses van grondhervorming. 
2.  Die Sinode versoek die Diensgroep Leiers om, as ’n saak van dringendheid, ’n taakspan aan te wys om 
deurlopend aandag te gee aan die praktiese uitvoering van hierdie verantwoordelikheid. 
3. Riglyne 2002 - voeg by na pt 8: 
Finalisering van elke oordragsproses moet so vinnig as moontlik geskied nadat daar tot bevredigende 
ooreenkomste gekom is en die hulp van die regering in dié verband moet ernstig gevra word. 
6.2  Die Moderamen het op verskillende maniere aan die saak aandag gegee: 
*1 Gereelde terugvoer uit die sinodale gebiede tov die situasie; 
*2 Gereelde samesprekings met die georganiseerde landbou asook deurlopende kontak met alle fasette 
van die landbougemeenskap deur dr Thys Smith; 
*3 Die saak is via die NRLF en die ontmoetings met die owerheid onder aandag gebring. Dit is ook op die 
tafel van die verskillende ekumeniese liggame waarby die NG Kerk betrokke is; 
*4 Die Moderamen het sy subkommissie wat met die saak werk met die vergunning van die sinodes 
uitgebrei sodat elke sinodale gebied verteenwoordig is. Hierdie uitgebreide groep doen grondige navorsing 
ten einde verantwoordelik te kan reageer asook gemeenskappe verantwoordelik te kan begelei. Die verslag 
van die Taakspan dien as laatstuk voor die sinode aangesien hulle eers hulle werk teen die begin van April 
kan afhandel; 
*4 Die Moderamen het in verklarings oor die saak reageer, oa oor die uitsprake van die Minister van 
Landbou oor die Kerstyd. 
*5 Die onderskeie sinodes doen ook groot moeite met die betrokke saak. 
6.3 Die Moderamen het in 2006 die volgende brief in die verband aan alle gemeentes gestuur: 
3 Julie 2006 
Geliefde Broers en Susters, 
Groete in die wonderlike naam van ons opgestane Here, Jesus Christus. 
Die Moderamen van die Algemene Sinode het by sy afgelope vergadering van 19-22 Junie 2006 kennis  
geneem van belangrike vrae wat daar by van ons lidmate en ander groepe is oor die huidige verloop  
van die Grondhervormingsproses in ons land.  
Ons het in die gesprek weereens bewus geword van die sensitiewe aard van die saak en dat dit nie op ‘n 
enkelvoudige wyse opgelos kan word nie.  Dit is ‘n komplekse vraagstuk wat ‘n langtermynoplossing moet 
bied vir al die mense wat ‘n hartsverbintenis en bestaansverbintenis aan grond het.  Ons is ook daarvan 
oortuig dat die korrekte hantering van die proses van wesenlike belang is vir stabiliteit en vrede in ons land, 
vir die sekuriteit van baie mense en vir die skep van blywende goeie verhoudinge.  
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Ons kerk het in 2002 reeds sekere ononderhandelbare bakens vir ‘n konstruktiewe proses geïdentifiseer.   
Grondhervorming moet 
• positief aangepak word as noodsaaklike en integrale deel van die nasionale versoeningsproses; 
• met sensitiwiteit, omsigtigheid en nugterheid hanteer word; 
• op 'n gesonde landbou-ekonomiese grondslag berus; 
• nie 'n politieke speelbal gemaak word nie; 
• 'n gesonde juridiese basis hê; 
• deel uitmaak van 'n  omvattende ontwikkelingsprogram; 
• met ekologiese oorweginge rekening hou; 
• billik en so ver moontlik markverwant wees; 
• so gou moontlik afgehandel word. 
Die Moderamen is tans dringend besig om die huidige proses aan die hand van die bakens te beoordeel en 
sal na ‘n verslag hieroor by ons volgende vergadering in Augustus gedien het, besluit oor die verdere 
hantering van die bevindinge.  Dit word ook in die vooruitsig gestel dat lede van die moderatuur die 
betrokke minister gaan ontmoet. 
Intussen wil die moderamen ons lidmate in die gebiede wat die meeste hierdeur geraak word verseker dat 
die hele kerkverband haar hande onder u wil hou in hierdie tyd (1 Kor. 12:26).  Ons wil ook herbevestig dat 
die kerk ‘n belangrike profetiese taak het en nie sal huiwer om helder en duidelik teenoor die staat en ander 
instansies te getuig indien die proses nie aan die hand van bogenoemde riglyne verloop nie. 
Ons is diep daarvan bewus dat grond, soos alles wat ons het en is, ‘n gawe van God is en daarom bid ons 
saam met U dat die Vader van ons lewe u in hierdie tyd sal help om nie moed te verloor nie, maar om ook 
in hierdie proses in die naam van Jesus, HOOP te bring en ‘n VERSKIL te maak! 
 
6.4 AANBEVELING: GRONDHERVORMING 
Die Algemene Sinode ontvang die verslag oor grondhervorming as laatstuk. 
 
7. ONDERWYS 
7.1 Die Moderamen en die kantoor van die Algemene Sekretaris het van dr Gustav Claassen gebruik 
gemaak as adviseur. 
7.2 Die Moderamen het waargeneem dat die IKOO nie meer sy funksie vervul nie en in oorleg met dr 
Claassen besluit om die vennote (lede van die TKR) te vra of die saak nie eerder as ’n subkommissie van 
die TKR kan funksioneer nie. Almal het ingestem en die TKR het dit ook goedgekeur. 
7.3 Dr Claassen word ook as onderwyskundige betrek by die Konvent vir Reformatoriese Kerke. 
7.4 Die ADGO het ’n bepaalde bedrag per jaar begroot om dit vir dr Claassen moontlik te maak om die 
ADGO met sy advies en kundigheid te bedien. 
 
8. KOMMUNIKASIE 
8.1 INLEIDING 
8.1.1 Die Algemene Sinode van 2004 het opdrag aan die Taakgroep Kerklike Media (TKM) gegee om in 
samewerking met die Algemene Sinode Moderamen (ASM) ‘n sisteem in plek te kry wat doelbewus 
konsentreer op die interne en eksterne kommunikasie van die NG Kerk (NGK) en dit op datum te bring met 
die digitale kommunikasie-uitdagings van die moderne tyd. Dit het gelei tot die ontstaan van ‘n Direktoraat 
van Kommunikasie. 
8.1.2 Die bestuursproses is gefinaliseer waarin die Direktoraat van Kommunikasie onder die direkte toesig 
en in opdrag van die ASM funksioneer. Dit is terselfdertyd interafhanklik en geïntegreer met die ander 
media-aktiwiteite van die kerk wat op Wellington gesetel is. 
  
8.2 VERTREKPUNT EN IDEAAL VAN ‘N KOMMUNIKASIESTRATEGIE 
8.2.1 Die Roepingsverklaring dien vir die Direktoraat as uitgangspunt in sy strategie tot ‘n doeltreffende 
kommunikasiebedryf en daar is van die veronderstelling uitgegaan dat kommunikasie nie net die 
geïsoleerde taak van die kommunikasiedirektoraat is nie, maar inderdaad die opdrag van die hele kerk is. 
‘n Strategiese plan moet hiermee rekening hou. 
8.2.2 As ideaal is gestel dat ‘n kommunikasiestrategie van die NG Kerk die volgende praktyke in 2010 in 
plek sal hê: 
*1 Die kerk sal in sy manier van kommunikeer die waardigheid van elke persoon as skepsel van God 
respekteer en bedag wees op sensitiewe taalgebruik as dit by geslag, ras en ander diversiteite kom. 
*2 Alle lidmate, gemeentes, ringe en sinodes sal die belangrikheid van kommunikasie as voertuig van die 
evangelie erken. Hulle sal aan ‘n kommunikatiewe kultuur werk wat meer deursigtig is en in terme van 
taalgebruik nie wêreldvreemd voorkom nie. 
*3 Die vier kernwaardes van die Luisterseisoen sal algemene praktyk binne die kerk wees, terwyl die kerk 
se verbale en veral nie-verbale kommunikasie die boodskap van die evangelie en die waardes daaraan 
verbonde, sal verteenwoordig. 
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*4 Lidmate, maar ook die breë publiek, sal ‘n redelike en feitlik-gebaseerde idee hê van wat dit beteken om 
‘n lidmaat van die NG Kerk te wees. 
*5 Jong volwassenes sal opnuut die waarde van kerkverband besef, en weet wat die tradisie beliggaam en 
daarom, uit eie oortuiging, ‘n sterker band met die NG Kerk behou. 
*6 Die publiek sal gemaklik toegang hê tot die bronne van die NG Kerk en daarom hulle opvattings en 
beoordeling van die kerk op verantwoordelike wyse, en nie net perseptueel nie, kan doen. Hulle sal ook 
sonder moeite met die kerk en al sy vertakkinge kan kontak maak en ontbrekende inligting en veral 
bedieningshulp, indien nodig, ontvang. 
*7 Al die lidmate van die NG Kerk wat ver woon en moeilik by ‘n plaaslike gemeente inskakel, sal op hoogte 
gehou word van ontwikkelings, projekte, besluite en ander inligting wat hulle verwantskap met die kerk 
versterk. Hulle sal ook deur die internet bedien kan word en geestelik ondersteun word. 
*8 Die kerk se inligtingsdiens en al sy ander media-aksies sal beter gekoördineerd, meer doeltreffend en 
met groter professionaliteit bestuur word. 
*9 Die kerk sal in kommunikasie-aksies belê omdat hy die noodsaaklikheid daarvan terdeë besef. 
 
8.3 VISIE 
Ons is ‘n kommunikatiewe kerk 
Die kerk is in wese ‘n kommunikasiegebeure en is dus op grond van sy aard, roeping en aktiwiteite ‘n 
kommunikerende gemeenskap. Die waarmerk van ‘n kerklike kommunikasiestrategie lê daarin dat waar die 
kerk se stem gehoor word ‘n bewussyn van ‘n ander werklikheid - die werklikheid van God - ontstaan. Dit 
vind veral deur middel van evangelieverkondiging in sy omvattendste vorm plaas. 
 
8.4 DIE BEDRYFSBEGINSEL 
Vir die kerk is kommunikasie ‘n bron en ‘n geleentheid, ‘n kreatiewe krag en ‘n veranderingsagent. 
 
8.5 UITDAGINGS EN DOELWITTE 
8.5.1 Veranderende maniere van kommunikasie 
Die tyd wat mense saam bestee, word minder en kommunikasie vind al hoe meer oor ‘n afstand plaas deur 
middel van die koerant, radio, TV, internet, selfoon ens. Mobiele kommunikasie bevry kommunikasie van 
tyd- en plekgebondenheid en die internet word die primêre bron van inligting en ‘n vinnige en doeltreffende 
kanaal vir onmiddellike interaksie. In die kerk was direkte kommunikasie nog altyd die belangrikste vorm 
van kommunikasie en dit verander nie. Die kommunikasie-omgewing daag die kerk egter nou ook uit tot ‘n 
beter benutting van nuwe media. 
8.5.2 Veranderende lidmaatsamestelling 
Migrasie word ‘n alledaagse verskynsel wat veroorsaak dat lidmate nie altyd gemeentegebonde bly nie en 
ook nie altyd by ‘n vaste adres bereikbaar is nie. Hulle beskou hulleself egter steeds deel van die gemeente 
of die kerkverband en wil dus van die lidmaatskapsvoorregte gebruik maak. Watter band word met hulle 
behou, hoe word hulle gelowig toegerus en hoe vind geloofsvorming by hulle kinders plaas? 
8.5.3 ‘n Groter, meer internasionale, multikulturele en godsdienstige Afrika vereis van die kerk om ‘n 
gespreksgenoot op die markplein te bly en die unieke bevryding wat die evangelie inhou, tydig en ontydig, 
in alle tale en binne verskeie kontekste te verkondig. Die verhouding met die staat - wat godsdienstig 
neutraal moet wees - word ook ten diepste hierdeur geraak. Intergodsdienstige gesprekke word baie 
belangrik en gesamentlike optrede deur godsdienstige bewegings word in ons huidige opset onvermydelik. 
Hoe kommunikeer die kerk, sonder om sy identiteit te verloor in hierdie nuwe opset?  
8.5.4  Godsdienstige supermark. Ons leef met ‘n supermark vol godsdienstige oortuigings (Pick en 
Pray?). Dit vereis beter toerusting van alle lidmate sodat hulle hulle geloofsoortuiging kan verantwoord, in 
gesprek daaroor kan tree en oor genoeg inligting beskik om gesaghebbend in die naam van Christus 
hieroor te praat. Hier speel identiteit ‘n kardinale rol en word die versterking van ‘n NG Kerk se 
korporatiewe identiteit van kardinale belang en ‘n groot uitdaging vir die kerk in ‘n toenemd 
individualiserende gemeenskap 
8.5.5 Vervaging van denominasie- en gemeentegrense. Kerklidmaatskap is nie meer ‘n bepalende 
faktor in die godsdiensbeoefening van lidmate, veral die jonger lidmate nie. Hoe bestuur die kerk dit, hoe 
bedryf hy hierdie vorm van ekumene en bewaar hy sy tradisie? Op watter manier kommunikeer hy 
belydenis en tradisie en vorm hy identiteitsverbondenheid? 
8.5.6 Openbare beeld strem gesprek. Die NG Kerk se siening van homself en sy reputasie in die wêreld 
verskil in baie opsigte. Die NG Kerk word dikwels skepties bejeën wanneer hy hom losmaak van sy verlede 
en homself as ‘n nie-rassige gemeenskap verklaar. Veral intellektuele, waaronder ook joernaliste, sluk 
swaar aan die kerk se verklaarde transformasie. Die kerk ly dus ook in sy openbare beeld onder hierdie 
stremmende mentaliteit en word die uitdaging gestel om met die nodige integriteit sy identiteit in ‘n nuwe 
Suid-Afrika kommunikatief oor te dra en homself van verdere marginalisering en stereotipering te vrywaar. 
Die NG Kerk-karikatuur moet deurbreek word en dit kan net geskied deur deursigtigheid en die blootstelling 
van meningsvormers aan die NG Kerk se gemeentelike aktiwiteite en gemeenskapwerk.  
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8.6 BRONNE EN VERANTWOORDELIKHEDE 
8.6.1 Funksionele kommunikasie benodig voldoende bronne 
Elke lidmaat en ampsdraer van die NG Kerk is individueel en gesamentlik verantwoordelik vir die 
funksionering van die kerk se kommunikasietaak. Daarom is daar die behoefte aan duidelike kommunikasie 
op alle vlakke van besluitneming. Voldoende fondse moet begroot word om hierdie diens te lewer en 
kommunikasiediensgroepe op alle vlakke van kerkregering moet in staat gestel word om kreatief te kan 
funksioneer en inisiatiewe te kan inisieer wat die Koninkryk van God binne ‘n bepaalde opset en binne ‘n 
bepaalde klimaat die beste te kan dien. Fondse is beperk, maar wanneer prioriteite geweeg word, en 
kommunikasie word uitgewys as ‘n sleutel-instrument in die uitvoering van ons getuienistaak, moet 
dienooreenkomstig begroot word. Hiervoor is die samesnoering van kragte en beursies, en die insette en 
ondersteuning van alle rolspelers, van deurslaggewende belang. 
 
8.6.2 Verdeling van verantwoordelikhede 
8.6.2.1 Die direktoraat van kommunikasie is nie die enigste rolspeler wanneer dit by die kommunikasie-
uitdagings wat voor die kerk se deur lê, kom nie. Ten einde die kerk se kommunikasie so effektief as 
moontlik te laat gebeur, moet verantwoordelikhede helder gedefinieer word en rolle duidelik uitgeklaar word 
en elke lidmaat en ampsdraer sy bydrae lewer: 
*1 Lidmate bly die belangrikste vertolkers en kommunikeerders van die evangelie vanweë hulle daaglikse 
betrokkenheid by al die aktiwiteite van die samelewing. Dikwels is dit persoonlike gesprekke, voorbeeld en 
optredes wat die mees effektiewe vorm van kommunikasie is en wat entoesiasme oor die evangelie wek. 
*2 Kerkrade is ook in die proses onontbeerlike rolspelers en dra die verantwoordelikheid om hulle lidmate 
ingelig en toegerus te hou. Weerhouding van kerklike informasie in kerkverband of individualistiese gebruik 
van simbole bou nie die NG Kerk-gemeenskap op nie en versterk ook nie die gereformeerde tradisie en 
identiteit nie. Funksionele interne kommunikasie is die basiese voorwaarde vir geloofwaardige openbare 
kommunikasie. Gemeentekoerante of nuusbriewe, gereelde inligtingsessies, ens is belangrike instrumente 
in ‘n kerkraad se hand. 
*3 Ringe het ook ‘n belangrike rol om te speel binne ‘n afgegrensde geografiese gebied en word 
toenemend belangrik in terme van hulle getuienis voor plaaslike regering en in die vorming van publieke 
beleid en dorpsontwikkeling, maar ook gesamentlike dienslewering in die gemeenskap.  
*4 Dit geld ook Streeksinodes wat verantwoordelikheid dra vir die vesting van ‘n bepaalde identiteit binne 
‘n bepaalde streek en die verkondiging van die evangelie op ‘n gekoördineerde wyse moet bevorder. 
Sinodale nuusbriewe het hulleself al hier bewys as noodsaaklike en intens gewaardeerde 
kommunikasieskakels. 
*5 Die Algemene Sinode se kommunikasiedirektoraat speel nie ‘n oorkoepende of kontrolerende rol nie, 
inteendeel. Maar dit is saam met al die ander rolspelers verantwoordelik vir ‘n gekoördineerde 
kommunikasiebedryf wat, waar nodig, kan help in die vestiging en uitbouing van die NG Kerk-identiteit, 
die beplanning en versorging van verskillende publikasies wat vir die funksionering van die verband nodig 
is, die verskaffing van inligting aan die publiek oor wie en wat die kerk is, die blootstelling van Jan Publiek 
aan die NG Kerk in breë verband en veral die stel van standpunte op die openbare platvorm. Alhoewel die 
voorsitter van die ASM en die Algemene Sekretaris van die NG Kerk primêr verantwoordelik is vir die 
openbare kommunikasie van die Algemene Sinode ten opsigte van beleidsake ens, vorm die 
Kommunikasiedirektoraat ‘n ondersteunende rol wat help in die versameling van inligting en veral 
adviserend moet optree oor die beste vorm van kommunikasie binne ‘n bepaalde konteks. 
8.6.2.2 Die Kommunikasiedirektoraat is primêr verantwoordelik om die kommunikasiestruktuur van die 
NG Kerk in Algemene Sinodale verband doeltreffend te bestuur en sorg te dra dat die visie van ‘n 
kommunikerende kerk waar word. In hierdie opsig het die direktoraat dus ‘n koördinerende funksie en moet 
hy ten nouste met al die ander diensgroepe van die kerk saamwerk. Hier is die kerk se vennote soos Bybel-
Media in besonder, en ander uitgewers soos Lux Verbi.BM, CUM ens, van onskatbare waarde. 
8.6.2.3 Die kommunikasiedirektoraat is ook verantwoordelik vir die kerk se kommunikasie op nasionale 
en toenemend op internasionale vlak. Hiervoor is samewerking met die nasionale televisie, radiodienste, 
koerante en ander agentskappe wat die nuus dien, uiters belangrik. Die opbou van werksverhoudings, die 
gesamentike inisiëring van programme en projekte, die voer van inligting, ens word ‘n belangrike aspek van 
die direktoraat se dagtaak. Die direktoraat het die verantwoordelikheid om die kerk, as belangrike rolspeler 
in die gemeenskap, se teenwoordigheid in die sekulêre media te verseker en te konsolideer 
8.6.2.4 Alhoewel die Kommunikasiedirektoraat nie self oor opleidingsbronne beskik nie, moet dit sorg dat 
media-opleiding plaasvind en uitgebou word in samewerking met ons kerk se eie opleidingsentra, ander 
godsdienstige organisasies en beroepgeoriënteede opleidingsinstitute ten einde ons kommunikatiewe 
professionaliteit te verseker. 
 
8.7 BETER BEPLANNING EN KOÖRDINERING TEN OPSIGTE VAN KERKLIKE KOMMUNIKASIE 
8.7.1 Persoonlike kommunikasie 
Die primêre verantwoordelikheid hier is die voorsiening van materiaal wat die lidmate en ampsdraers help 
om moderne kommunikasie te verstaan en tot voordeel van die Koninkryk van God te gebruik. Die 
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kommunikasievaardighede van voornemende predikante tov tradisonele en nuwe kommunikasiemiddele 
moet veral die voortdurende aandag van die kerk geniet. 
8.7.2 Interne kommunikasie 
*1 Goeie interne kommunikasie bemagtig alle rolspelers binne ‘n organisasie, skep vertroue en sorg vir ‘n 
goed funksionerende sisteem. In hierdie opsig het die kerk baie keer gefaal en was rolspelers afhanklik van 
sekulêre inligting oor wat by sinodes en ander kerlike vergaderings gebeur het. Die ondeursigtigheid het in 
die verlede dikwels tot wantroue in die leierskap gelei en moet nou met goeie kommunikasie bestuur word. 
Terselfdertyd moet die leierskap in noue voeling bly met wat in die harte van lidmate en gemeentes leef. 
Eenrigtingkommunikasie kan nie ‘n wesenskenmerk van ‘n gereformeerde kerk wees nie en stel dus die eis 
van ‘n geïntegreerde spanpoging van plaaslike, streeks- en provinsiale kommunikeerders om die 
kommunikasiegapings hok te slaan. 
*2 In hierdie opsig is afstandskommunikasie ‘n goeie en direkte, vinnige hulpmiddel. Terselfdertyd is dit 
belangrik om te onthou dat afstandskommunikasie nooit ‘n plaasvervanger van persoonlike kontak kan 
wees nie. Kommunikasie vind slegs sinvol plaas as inligting korrek deurgegee word, ‘n interaktiewe 
gesprek daaroor kan ontstaan en misverstande direk uitgepluis word. Hier speel die internet ‘n 
onvervangbare rol en sal selfs selfoontegnologie gebruik kan word. Die kerk se webportaal gee in elk geval 
voordurend opgedateerde inligting oor die Christelike geloof, die kerklike lewe en die kerk se aktiwiteite 
deur aan die besoeker. 
8.7.3 ‘n Meer herkenbare visuele beeld van die kerk  
‘n Eenvormige visuele beeld maak die kerk as geheel net makliker herkenbaar en daarom behoort die kerk 
se visuele uitdrukking daarop gemik te wees om groter herkenbaarheid te bewerkstellig. Die langtermyn 
beplanning moet insluit dat alle grafiese uitdrukkings en voorstellings die identiteit van die kerk sal bevestig 
terwyl die visuele uitdrukking en veral die nie-verbale kommunikasie in harmonie sal wees met die waardes 
van die kerk en inderdaad die kommunikatiewe kultuur sal bevorder. Die gebruik van die NG Kerk se logo 
in die Luisterseisoen se grafiese material is ‘n goeie voorbeeld van wat moontlik is.  
8.7.4 “Jong” kommunikasie 
Vir die oordra van die tradisie van die evangelie, maar ook die voortbestaan van ons kerklike belydenis en 
tradisie, moet besondere aandag aan die jongmense van die kerk gegee word. Hier moet gekommunikeer 
word in die taal en media van die tyd. Die uitkoop van tyd op kommersiële televisie (met byvoorbeeld ‘n 
program met gospelmusiek op MK89) en radiostasies, en die effektiewe benutting van mobiele 
kommunikasie (wat die basiese kommunikasiemedium van jongmense is), is die uitdaging wat op elke 
diensterrein van die kerk en op elke vlak van die kerkverband lê. Statistiek oor die jongmense van die kerk 
is dikwels ontstellend en die situasie moet onmiddellik aangespreek word. Leermateriaal en ander 
vormingsmateriaal oor bv aktuele onderwerpe moet liturgies, grafies en inhoudelik byderwets genoeg 
verpak word sonder om die waardigheid van die evangelie in gedrang te bring. Besondere kundigheid en 
professionaliteit word in die verband benodig. 
8.7.5 Teenwoordigheid in verskillende media 
*1 Volgens die roepingsverklaring is die NG Kerk ‘n kerk in en van Afrika en is dus deel van die 
gemeenskap ter plaatse en is daar vir alle mense. Die openbare kommunikasie van die kerk sal daarom 
ook primêr op en deur die kommunikasiekanale plaasvind waar die publieke diskoers afspeel. Die kerk 
moet wees waar die mense is. Hoe duideliker die kerk se teenwoordigheid ervaar en gesien word, hoe 
groter is die moontlikheid dat die Christelike opsies bepalende gewig sal dra in die gemeenskap se keuse 
vir of teen bepaalde beleidsrigtings. Gemeenskapskoerante, plaaslike radiostasies en selfs TV-kanale is 
baie inskiklik om óf tyd af te staan óf tyd te verkoop aan kerklike instansies. Hierdie geleenthede moet deur 
die NG Kerk benut word. 
*2 Internet-kommunikasie is strategies ‘n belangrike doelwit in die ontwikkeling van ‘n kommunikerende 
kerk alhoewel dit weer ‘n keer beklemtoon moet word dat dit nie die afskaling van die meer tradisionele 
vorms van kommunikasie beteken nie. 
8.7.6 Openbare debat as samelewingsgetuienis of profetiese dialoog 
Wanneer die NG Kerk in die openbaar praat, is die doelwit gewoonlik die bekendstelling van die Christelike 
geloof, standpunte en oortuigings. Die groot struikelblok vir kerklike openbare kommunikasie is gewoonlik 
geloofwaardigheid. Effektiwiteit van kommunikasie word verbeter as gelowiges ‘n standpunt inneem wat 
interessant relevant en gegrond is binne die kerklike tradisie. Die kerk moet ook daarop konsentreer om nie 
in reaktiewe kommunikasie te verval nie, maar die agenda van die openbare vergaderings te bepaal deur 
met inisiatiewe te kom wat die breë gemeenskap kan dien, maar terselfdertyd ook die wil van God hiermee 
bekend maak. Hier is die rol van die Parlementêre Lessenaar byvoorbeeld van onskatbare waarde.  
8.7.7 Omvattende netwerke 
*1 Dieselfde boodskap, maar vanuit verskillende kommunikasiesiekanale versterk die boodskap. Die kerk 
se boodskap moet dus so breed as moontlik deur soveel mediakanale as wat daar is, gehoor word. In Suid-
Afrika is daar ‘n verskeidenheid van Christelike media-organisasies wat in hierdie verband vir ons itv 
netwerke baie belangrik is en voortdurend ondersoek moet word. Digitale TV-uitsendings word ‘n morele, 
en nie net virtuele werklikheid nie, is bekostigbaar en kan deur die kerk in samewerking met ander media 
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instansies benut word. Spesiale navorsing oor nuwe tegnologie en die moontlikhede wat dit vir die kerk 
inhou bly ‘n staande opdrag van die kommunikasiedirektoraat. 
*2 Skakeling met instansies wat dieselfde doelstelling het, naamlik die verkondiging van die evangelie, 
moet verstewig word ( byvoorbeeld Radiokansel) en ander kerkgenootskappe moet genader word om saam 
te werk. Die koop van ‘n bylae waarin verteenwoordigers van die drie susterkerke sowel as die onderskeie 
lede van die NG Kerkfamilie bydraes gelewer het, was ‘n goeie voorbeeld van wat bereik kan word. 
 
8.8 HUIDIGE DIENSLEWERING EN TOEKOMSDROME VAN DIE DIREKTORAAT KOMMUNIKASIE  
8.8.1 Inligting 
Die Direktoraat Kommunikasie neem verantwoordelikheid vir die verskaffing van kerknuus oor onderwerpe 
van nasionale en algemene belang. Ons begin ook om die moontlikheid van ‘n selfstandige 
nuuskantoor/agentskap te ondersoek en moontlik ‘n nuusportaal te bedryf waar lidmate op hoogte gehou 
kan word van wat God wêreldwyd doen. Op die oomblik verskaf die Kommunikasiedirektoraat kerknuus 
aan Radiosondergrense en Radiokansel. Ons moet ook dikwels inligting aan joernaliste en nuuskieriges 
wêreldwyd verskaf oor wat ter plaatse aan die gebeur is. 
8.8.2 Kerkkoerant 
*1 Die NG Kerk beskik tans oor ‘n kerkkoerant, KERKBODE, wat die funksie het om die kerk intern te 
bedien met inligting, amptelike berigte en geestelike opbou en probeer ook daarmee die gemeenskaplike 
identiteit onder lidmate te versterk. Belangrike sake geniet aandag en word beredeneer, korrespondensie 
oor kontensieuse sake word gepubliseer en diensgroepe kry die geleentheid om gemeentes oor hulle 
dienste en aktiwiteite in te lig.  
*2 Alhoewel navorsing onder predikante aantoon dat KERKBODE in sy huidige formaat aan hulle 
verwagtings voldoen, word KERKBODE deur minder as 900 gemeentes bestel en het dit maar ‘n oplaag 
van 28 000. Die ideaal dat lidmate behoorlik en korrek ingelig moet word oor wat in die kerk aan die gebeur 
is, en nie net deur die sekulêre pers nie, word dus nie bereik nie. Die klein oplaag veroorsaak ook dat die 
koerant moeilik selfstandig bedryf kan word en van subsidiëring afhanklik is. Verbetering en verandering 
van papier, formaat ens word ook deur gebrek aan die nodige kapitaal beperk. Die kerk sal ernstig moet 
besin oor die waarde van ‘n koerant wat nie sy funksie genoegsaam vervul sodat elke lidmaat ingelig is en 
kan saam praat oor wat in die kerk aan die gebeur is nie. Bekostiging blyk uit navrae een van die groot 
redes te wees waarom KERKBODE nie vrylik deur kerkrade bestel word nie. Verskeie bemarkingspogings 
vanjaar het nie veel gedoen aan ‘n verhoogde omset nie. Die oplossing moet elders gesoek word.  
8.8.3 Gesinstydskrif 
*1 LIG, die populêre tydskrif wat deur die NGK uitgegee word en wat die enigste, uitgesproke Afrikaanse 
Christelike Gesinstydskrif is, kry van oral lof vir sy inhoud, styl, vars aanslag en relevansie, maar word ook 
net deur dieselfde aantal gemeentes ondersteun. 
*2 Op die oomblik is ons besig om die tydskrif in die openbare mark te vestig, as ons kerk se openbare 
getuienis wat populêr aangebied word. Dis soms die enigste kontak van kerkvervreemdes met die 
evangelie, en vorm dus ‘n kerklike band met van ons lidmate wat in die buiteland woon. 
*3 Indien ons as kerk ernstig is oor die morele herstel in die land en die bestryding van die 
geelpersoplewing in die land, behoort die tydskrif in elke Afrikaanssprekende huisgesin tuis. 
8.8.4 Webwerf 
*1 ‘n Belangrike skakel is ontwikkel met die daarstelling van die NG Kerk se interaktiewe webwerf. Al die 
sinodale korrespondente is opgelei en al die sinodes en diensgroepe skakel in by die portaal. Alhoewel alle 
tegniese probleme nog nie uitgesorteer is nie, word die webtuiste druk besoek. 
*2 ‘n Geselsforum kletskerk is ook bedryf en is beskou as ‘n verkennende poging om ‘n openbare dialoog 
te voer oor die Christelike geloof. Die forum het baie reaksie gekry, is wyd en syd in die pers bespreek en is 
uiteindelik tydelik van die NG Kerk se webwerf verwyder. Hierdie was ‘n belangrike oefening in die 
gebruikmaking van die moderne media en word inderdaad die markolein vir diskussie.  
8.8.5 Tydskrif vir predikante 
Kruisgewys, ‘n tydskrif vir predikante, word reeds geruime tyd deur GDN uitgegee. Dit sal voortaan in 
samewerking met BM en die kommunikasie-direktoraat plaasvind. 
8.8.6 Die Jaarboek van die NG Kerke 
Hierdie publikasie is ook ‘n produk van die Direktoraat Kommunikasie en word deur omtrent alle gemeentes 
en baie ander instansies gebruik as ‘n inligtingsbron en databasis van die meeste NG Kerke. Ons hoop is 
dat die volgende uitgawe die gegewens van die hele NG Kerk-familie sal insluit en dus ‘n volledige gids sal 
wees. 
8.8.7 South African Christian Handbook 
Die SACH word as ‘n diens aan die kerklike gemeenskap in Suid-Afrika aangebied en probeer ‘n 
samevattende oorsig gee van alle kerkgenootskappe in die land en al hulle fasiliteite en dienste. Die boek 
verskyn tweejaarliks.  
8.8.8 Radio- en televisie-produksies 
*1 Die belange van die verskillende groepe verbruikers moet in berekening gebring word in die maak van 
radio- en televisieprogramme.  
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*2 Uitsaaityd en die koste aan die maak van programme word net te duur vir die NG Kerk. Verskillende 
opsies om tog ‘n tydsgleuf êrens op die radio en die televisie te kry, word gereeld oorweeg en behoort die 
ernstige aandag van die Algemene Sinode te geniet. Samewerking met ander instansies is hier dringend 
noodsaaklik en die ontwikkeling van ‘n vervaardigingspan soos MEMA by Bybelmedia moet ondersteun en 
uitgebou word, as ons ‘n impak op die godsdienstige en sekulêre mark wil maak. 
*3 Digitale produksies en uitsendings is beslis goedkoper en makliker om te versprei. Podcasting en 
ruimtes soos youtube, ens bied geleentheid aan veral plaaslike gemeentes om die evangelie wêreldwyd te 
verkondig. 
8.8.9 Advertensie en bemarking 
*1 Alhoewel die woorde vreemd op kerklike ore val, is dit ‘n belangrike element in die openbare 
bewusmaking van die evangelie en die kerk se werkplekke. Advertensie skep ‘n beeld van ‘n kerk en vestig 
op uiters doeltreffende wyse die aandag op kerklike standpunte en aktiwiteite, soos bv ‘n VIGS-
ondersteuningsveldtog. Die direktoraat kommunikasie moet die versigtige gebruik van die magtige media 
van tyd tot tyd oorweeg. Die Anglikaanse Kerk loods reeds ‘n paar jaar ‘n Kersfees-advertensieveldtog met 
groot sukses, sonder om in kommersialisering te verval. Bemarking van die kerk mag nooit die motivering 
wees nie, maar wel die verkondiging van die evangelie. 
*2 Die direktoraat, in samewerking met Bybel-Media, bestee baie energie aan bemarking. Impakstudies, 
effektiewe veldtogte, ens word in die vooruitsig gestel en kan die kerk baie help in ‘n effektiewe 
kommunikasiebedryf. Die NG Kerk was ook vanjaar naas die plaaslike gemeentes se aktiwiteite by die 
KKNK, teenwoordig waar LIG en Bybel-Media deur middel van verskillende aksies en die borg van 
produksies die Christelike getuienis gedien en seker gemaak het dat Paasfees nie ongemerk op die fees 
verbygaan nie. 
 
8.9 AANBEVELINGS: KOMMUNIKASIE 
8.9.1 Die Algemene Sinode herbevestig die noodsaaklikheid van kommunikasie en begroot vir die 
Direktoraat Kommunikasie en aanvaar die strategiese plan as breë riglyn waarmee die direktoraat 
moet werk. 
8.9.2 Die Algemene Sinode dra dit aan die ASM en die TKM op om steeds te soek na groter 
koördinering van funksies en die beter benutting van mannekrag ten einde die interne en eksterne 
kommunikasiepotensiaal van die NG Kerk maksimaal te ontgin. 
8.9.3 Die Algemene Sinode neem kennis van die beperkte oplaag van Kerkbode en dra dit aan die 
ASM op om alle moontlikhede tot beter interne kommunikasie te ondersoek en te implementeer. 
8.9.4 Die Algemene Sinode ondersteun die bestaansreg van LIG en moedig alle gemeentes aan om 
die Christelike gesinstydskrif in Afrikaans te ondersteun, te bemark en by wyse van grootskaalse 
intekening te help uitbou. 
8.9.5 Die Algemene Sinode begroot vir die instandhouding van die webwerf en dra dit aan die 
Direktoraat Kommunikasie op om die webwerf verder te ontwikkel en ook ander digitale 
kommunikasiemoontlikhede te ontgin. 
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MODERAMEN BYLAAG 1  
 
 

 

DIE NG KERK EN DIE GRONDWET 
(vir sinodes van die NG Kerk in Suid-Afrika, dus Namibië uitgesluit) 

 
DIE KERK SE BETROKKENHEID BY DIE WETSKRYWENDE PROSES VAN DIE NASIONALE 

PARLEMENT (PARLEMENTÊRE LESSENAAR) AS KOMPONENT VAN DIE GETUIENISTAAK VAN DIE 
KERK 

 
1. INLEIDING EN ALGEMENE UITGANGSPUNT 
Dat die kerk ‘n getuienistaak teenoor die staat het, staan bo alle twyfel. Dit is eie aan ons gereformeerde 
tradisie. Dit word gedoen op ‘n teologies verantwoorde wyse vanuit die Skrif en Belydenis (Art 36 NGB).  
Alhoewel ons Grondwet in Suid-Afrika poog om ‘n skeiding te maak tussen die terreine van staat en 
godsdiens, doen ons as Gereformeerde dit nie. Dit is vanselfsprekend so dat daar onderskei sal word 
tussen die terreine en verantwoordelikhede van kerk en staat. Maar, die Bybel het nie slegs ‘n woord te 
spreek oor die wyse waarop die kerk haar werksaamhede inrig nie. Die kerk het die Godgegewe plig om 
die Woord van God op elke terrein van die samelewing te laat val. Christene, ook in Suid-Afrika, kan en 
mag hulle nie aan staatkundige en regsprekende prosesse – aan die worsteling om tot beter oplossings en 
‘n meer regverdige bestel vir alle mense van die land te kom – onttrek nie. Daar is egter twee belangrike 
voorwaardes: (i) die eer van God en die heiligheid van sy Naam mag nooit aangetas word nie; en (ii) 
Christene moet in alle omstandighede volgens Bybelse eise optree en self eers die voorbeeld aan ander 
stel.  
Terwyl die kerk se getuienis teenoor die staat en in die publieke sfeer verskillende komponente omvat, is dit 
uitermate noodsaaklik om bepaalde perspektiewe te stel oor die spesifieke aard van hierdie betrokkenheid 
van die kerk (dmv die Parlementêre Lessenaar) by die wetskrywende proses van die Nasionale Parlement. 
 
2. DIE GESKIEDENIS 
2.1 Die moontlikheid van hierdie betrokkenheid van die kerk by die wetskrywende proses van die Nasionale 
Parlement het sy finale beslag gevind by die onderhandelde staatkundige en politieke skikking wat bereik is 
met die totstandkoming van die oorgangsregering aan die begin van die 90tiger jare. Reeds in die 80tiger 
jare is die daarstelling van ‘n Handves van Menseregte, ook in en om die kerk, bepleit. ‘n Veral ‘n verslag 
van die Suid-Afrikaanse Regskommissie in 1989, waarop ook die kerke kommentaar kon lewer, het die weg 
hiertoe gebaan. Tydens die onderhandelinge by Kodesa in 1991 is begin werk aan die daarstelling van ‘n 
nuwe Grondwet vir Suid-Afrika, waarvan ‘n handves van mensregte ‘n integrale deel moes vorm.  Met die 
aanvaarding van die nuwe Grondwet in 1996 is daar begin om deur middel van ‘n konstruktiewe proses, 
wat kontitusioneel vasgelê is, die hele wetboek te herskryf in terme van die grondliggende waardes van en 
omskrewe regte vervat in die Grondwet.   
 
2.2 Dit het nie alleen beteken dat sekere wette van die wetboek gehaal moes word nie, maar dat baie wette 
herskryf moes word - en uiteraard ook nuwe wette gemaak sou word -  om uitdrukking te gee aan die 
Grondwet van Suid-Afrika. In die formulering van die nuwe Grondwet is daar, in die lig van die diverse 
kulturele en godsdienstige samestelling van die land se bevolking, doelbewus gekies vir ‘n sekulêre (dus 
sover as moontlik ‘n godsdiens-neutrale) grondwet, geskoei op aanvaarde humanistiese (maar nie sonder 
meer nie-Christelike) uitgangspunte, waarin die gelykheid en menswaardigheid van alle mense in die 
Handves van Mensregte gestel is.   
 
2.3 Oor die  NG Kerk se beskouing van hierdie Grondwet en die nuwe staatkundige bestel het die 
Algemene Sinode van 2004 onder andere soos volg besluit: 
(Besluit F.2.2/14) 
14.1 Die Algemene Sinode spreek dit as sy oortuiging uit dat die NG Kerk die roeping het om op die 
grondslag van Bybelse waardes deel te neem aan die openbare gesprek wat ten doel het om ‘n beter 
samelewing vir almal in Suid-Afrika tot stand te bring. 
14.3 Die Sinode oordeel dat die NG Kerk in die huidige oorwegend liberaal-demokratiese bestel in Suid-
Afrika ‘n meer inklusiewe benadering behoort te volg wat die humanisering van die samelewing en die 
optimale beskerming van lewe ten doel het.  In hierdie inklusiewe benadering is daar ruimte vir ander 
waardestelsels naas die morele waardestelsel, word die samewerking gesoek van ander rolspelers wat 
hulle vir ‘n beter samelewing beywer en word die welsyn van almal in Suid-Afrika nagestreef. 
14.4 Die Sinode oordeel dat ‘n gedeelde Christelike visie van ‘n goeie samelewing in Suid-Afrika 
ontontbeerlik is vir die effeketiewe en verantwoordelike deelname van die kerk aan die openbare gesprek 
oor samelewingskwessies. 
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14.6  Die Sinode onderskryf die Handves vir Menseregte vervat in die Suid-Afrikaanse grondwet vanweë 
die raakpunte wat dit met Bybelse waardes vertoon. Die onderskrywing van spesifieke interpretasies en 
toepassings van die Handves vir Menseregte bly egter onderhewig aan die mate waarin dit met Bybelse 
waardes ooreenstem. 
14.7  Die Sinode aanvaar dat die regering in die huidige liberaal-demokratiese bedeling nie sonder meer 
beleid en wetgewing op eiesoortig Christelike oortuigings kan baseer nie, maar dit moet baseer op wat in 
die Grondwet, en meer spesifiek in die Handves vir Menseregte, vervat is. 
14.8 Die Sinode versoek die ADL (toe die benaming vir die ASM) om sterker amptelik betrokkenheid by die 
wetskrywende proses van beide provinsiale en nasionale parlemente moontlik te maak. 
 
2.4 Rolspelers uit die Suid-Afrikaanse gemeenskap, soos die kerk, is dus genooi om deel te wees van 
hierdie konstitusionele-demokratiese proses - en so het die Christelike kerke geleidelik deur middel van die 
Suid-Afrikaanse Raad van Kerke, asook die Katolieke Biskoppe-Raad, in 1998 tot hierdie proses toegetree.  
In 2000 het die NG Kerk tot die daarstelling van ‘n eie kerklike parlementêre lessenaar gekom, toe die NG 
Kerk in SA (Sinode Wes-en Suid-Kaap) hulle Direkteur vir Kommunikasie (Dr Ben du Toit) in hierdie 
hoedanigheid aangestel het.  Gaandeweg het hierdie werksaamheid ook een van die Algemene Sinode 
geword, veral toe daar deur die 2004-sinode amptelik besluit is om as kerk hierdie werksaamheid te 
ondersteun. Tans is dit ‘n 50% pos van die Algemene Sinode, wat resorteer onder die Algemene Sekretaris 
en verantwoording doen aan die moderamen van die Algemene Sinode (ASM), sowel as die moderamen 
van die sinode van Wes- en Suid-Kaapland. 
 
3. DIE NG KERK EN ANDER KERKE 
3.1 Die PL tree ook op ten bate van die hele NG Kerkfamilie en Konvent van Reformatoriese Kerke - in 
terme van ‘n ooreenkoms met hulle dat, indien hierdie ander kerke oor ‘n bepaalde wet ‘n eie voorlegging 
sou wou indien, dit hulle vry staan om te doen.  Dit is ook dieselfde ooreenkoms binne die lidkerke van die 
SARK, waarvan die NG Kerk deel is.  Dit sal veral gebeur wanneer ‘n bepaalde stuk wetgewing oor 
teologies-etiese sake gaan waaroor die verskillende kerke (moontlik) uiteenlopende standpunte het. Oor 
meer praktiese aangeleenthede, soos byvoorbeeld die Inkomstebelastingwet, die Wet op Toegang tot 
Inligting en die Eiendomsbelastingwet, was dit gewoonlik nie ‘n probleem nie. Voorleggings word vooraf 
aan die toepaslike strukture van die verskillende kerke gestuur vir instemming of kritiek.  Dit bly ‘n ideaal 
dat soveel as moontlik kerke vooraf geken sou kon word in terme van moontlike expertise in hulle geledere, 
voordat voorleggings gemaak word.  So ‘n raadplegende proses is uitermate moeilik met die onseker en 
onvoorspelbare tydskale van die parlement aan die eenkant en die beperkte kapasiteit van die PL aan die 
ander kant (sien weer tweede deel van punt B4 hierbo).  
  
3.2 Om hierdie werk te kan doen, maak die PL gebruik van die dienste van verskeie kundiges (teoloë, 
filosowe, sosioloë, regslui, grondwetkenners, ekonome) wat op ‘n ad hoc-basis kosteloos hulle dienste aan 
die kerk bied.  Hierdie persone is nooit ‘n statiese groep nie, aangesien die aard van die wetgewing bepaal 
wie genader sal word vir hulp.  Hierdie persone is ook nie noodwendig net NG Kerk-lidmate nie. 
 
4. DIE EIE AARD VAN HIERDIE GETUIENISTAAK 
Om die aard van hierdie werk te verstaan moet die volgende dus teen die agtergrond van bogenoemde 
sake in aanmerking geneem word: 
4.1 Die deelname aan die wetskrywende proses is ons konstitusionele voorreg as kerk (wat ‘n beduidende 
deel van die SA gemeenskap verteenwoordig). Dit was die aard van die uitnodiging aan alle sektore van 
die land: kom help ons, wie julle ookal is en wie se belange julle ookal verteenwoordig, om bestaande 
wette te herroep of te wysig of nuwe wette vir die land te skryf in ooreenstemming met die 
onderliggende waardes  en omskrewe regte van die Grondwet. 
4.2 Die beginsels waarvolgens die wetskrywende proses plaasvind, is in die Grondwet vasgelê (die 
Grondwet verskaf dus die raamwerk en reëls daarvoor).   
4.3 Ons demokrasie in Suid-Afrika is dus NIE ‘n meerderheidsdemokrasie nie, maar ‘n konstitusionele 
demokrasie. Die hoogste gesag is die Konstitusionele Hof en nie die parlement nie.  Dit is onder andere 
wat dit beteken dat ons ‘n regsstaat is. 
4.4 Ons grondwet waarborg dus die regte van individue en kulturele, godsdienstige en linguistiese 
gemeenskappe - en neem daarmee die diverse konteks van die land in ag. Wat individue se 
godsdiensregte betref, is die reg op vryheid van gewete, godsdiens, denke, geloof en mening (Artikel 15) 
en die reg op vryheid van assosiasie (Artikel 18) gewaarborg. (Onder Artikel 15 word selfs voorsiening 
gemaak vir die daarstel van wetgewing om erkenning te verleen aan :”marriages concluded under any 
tradition, or a system of religious, personal or family law; or (ii) systems of personal and family law under 
any tradition, or adhered to by persons professing a particular religion.”)  
4.5 Die kerk se betrokkenheid by hierdie proses het dus  
4.5.1 enersyds ten doel om saam met ander rolspelers toe te sien dat Bybelse waardes soos 
menswaardigheid en geregtigheid, wat nie met die Grondwet in stryd is nie, en landsburgers se 
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godsdienstige regte, soos dit in die Grondwet vasgelê is en waar dit nie met die Bybel in stryd is nie, in 
wetgewing beslag vind en voldoende deur die toepassing van hierdie wetgewing verskans en beskerm 
word.  
4.5.2 andersyds ten doel om toe te sien dat die eiesoortige karakter van die kerk in terme van sy eie 
standpunte en werksaamhede gehandhaaf kan word. Daarom word daar veral gekonsentreer op wette 
waar hierdie beginsels en uitgangspunte spesifiek ter sprake is. 
4.5.3 uiteraard ook ten doel om ‘n getuienis te lewer oor die kerk se (teologiese) standpunt oor ‘n bepaalde 
saak in die Suid-Afrikaanse samelewing – ook teenoor die staat. Vir die kerk beteken dit in die finale 
instansie egter dat die Grondwet nie hoër gesag het as die Bybel nie. Indien daar iets sou wees in die 
Grondwet wat nie aanvaarbaar is vir die kerk nie, sou die kerk, soos enige ander rolspeler in die land, die 
Grondwet daaroor kon uitdaag (Sien punt E3 hieronder).   
 
5. DIE AARD VAN DIE GRONDWET 
5.1 Uit die aard van die saak is geen grondwet werklik neutraal nie. Dit ondersteun ‘n bepaalde 
waardesisteem - of gee daaraan uitdrukking.  Vir die kerk sal die vraag belangrik wees of hierdie 
waardesisteem ‘n bedreiging inhou vir die eie aard van die Koninkryk van God, al dan nie.  Met ander 
woorde: in watter mate maak die onderliggende waardes van die Grondwet en die regte wat daaruit 
voorspruit dit onmoontlik vir die kerk om kerk te wees en te funksioneer volgens sy eie standpunte en 
beskouinge; in watter mate skryf dit die kerk voor om sy standpunte en optrede (aksies) te wysig sodat dit 
in konflik is met die beskouing van die betrokke geloofsgemeenskap?  Alhoewel die terreine van kerk en 
staat geskei is in terme van ons Grondwet, is dit nie ‘n waterdigte een nie en moet daar dalk eerder verwys 
word as onderskeiding en nie skeiding nie.  Omdat die staat sigself nie meer (soos aanvanklik) sien as ‘n 
neutrale staat nie, maar wel as onpartydig, word daarmee onomwonde die belangrikheid van die rol van die 
kerk (godsdiens) in die SA-samelewing erken. 
 
5.2 Dit moet ook gestel word dat die Grondwet nie onaantasbaar is nie.  Daar het al ‘n aantal wysiginge aan 
die Grondwet gekom sedert 1996.  Sou dit dus blyk dat die grondwet inbreuk maak op die vryheid van kerk 
om volgens sy oortuigings die Koninkryk van God te dien (sien punt E1 hierbo), het die kerk die reg om 
volgens ‘n vasgestelde prosedure ‘n proses tot wysiging van die Grondwet te begin. Tot dusver het geen 
wysigings egter plaasgevind in artikels wat die Handves vir Menseregte beskryf nie. Bepalings in die 
Grondwet kan dus wel gewysig word, indien ‘n bepaalde neergelegde, konstitusionele proses deur die 
Kontitusionele Hof gevolg word. 
 
5.3 Nog ‘n betekenisvolle faktor in hierdie werk van die kerk is dat deurentyd onthou moet word dat die kerk 
hier nie met die regering in gesprek is nie, maar met die staat, dus met die parlement, waarin al die partye 
(en dus by implikasie al die landsburgers) verteenwoordig is.  Hierdie onderskeid is ook veral ‘n baie 
belangrike emosionele een, omdat daar dikwels gehoor word dat die kerk in hierdie werk die regerende 
party (ANC) ter wille wil wees. Dit is dan ook die aard van die portefeulje-komitees, voor wie voorleggings 
gemaak word, dat hulle samestelling meer-partydig is. 
NOU: Hierdie betrokkenheid van die kerk is bykomend tot en beskik oor ‘n eie soortige karakter as die 
ander komponente van die publieke getuienis van die kerk (publieke teologie, as mens sou wil).  Die 
getuienis van die kerk teenoor die staat behoort ook neerslag te vind in ander funksies, soos byvoorbeeld 
die National Religious Leaders Forum (NRLF); die amptelike mondstuk van die kerk (Kerkbode); 
verklarings deur die moderatuur (moderamen); uitsprake deur die kerkleiding in sy verskillende kontekste; 
kontakte met ministers, parlementslede en staatsamptenare - op nasionale vlak, maar ook op provinsiale 
vlak - en heel konkreet op plaaslike (munisipale) vlak waar gemeentes deur middel van hulle ampsdraers 
en gemeentelede die roeping het om die evangelie op die markplein te bring - en toe te sien dat die 
waardes en norme van ons geloof sover dit vir ons moontlik is tot uitdrukking kom.  
Die verhouding tussen kerk en staat in die Suid-Afrikaanse samelewing is dus ‘n komplekse 
aangeleentheid waarby die onderskeie vergaderinge, ampsdraers en amptenare van die kerk op 
eiesoortige manier betrokke is (moet wees).  Dit sal dus help om in die gesprek oor die PL die unieke aard 
van hierdie werksaamheid konsekwent in aanmerking te neem. In ondergaande diagram word hierdie saak 
van die kerk/staat-verhouding grafies voorgestel – en dit sou goed wees as alle betrokkenes sover as 
moontlik die perspektief wat dit voorstel sal ondersteun en so na buite kommunikeer. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 114

 

KERK/STAAT DIAGRAM 

Met klem op die getuienistaak van die kerk in die publieke sfeer, waarvoor beleid en riglyne deur die 
Moderamen/Algemene Sinode vasgestel word. 

 

 
 

 
 
 
 
 

Ben du Toit 
(Sentrum v 

Kommunikasie 
Wes-Kaap) 

Parlementêre Lessenaar 
* NGK 
* Famlie van NGK 
* Gereformeerde Kerke 
(Konvent) Voorleggings: 
Grondwet norm vir 
Wetskrywing 

Kobus Gerber 
(Kantoor van AS) 

Amptelike 
Verklarings 

Amptelike standpunte van kerk (sinodebesluite);                           Leer en Aktuele sake (ATLAS) 
Berus op die verantwoorde gebruik en interpretasie van die Bybel en Belydenis (ons Christelike geloof) 

*Amptelike Mondstuk 
(Kerkbode) 
*NRLF 
*Skakeling met 
Regerings-organisasies 
*Skakeling met Siviele 
sektor 

Moderamen/Moderatuur 
Publieke Teologie 

Johann 
Symington 
(Sentrum vir 

Kommunikasie 
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A.2.2 VERSLAG VAN DIE ALGEMENE DIENSGROEP DIENS EN 
GETUIENIS: OPENBARE GETUIENIS  
 
1.  OPENBARE GETUIENIS AS DEEL VAN DIENS EN GETUIENIS 
In die uitvoering van die opdragte van die vorige sinode het die Diensgroep onder die indruk gekom dat 
talle opdragte ook ’n openbare getuienis-kant het.  In die besinning oor die opdragte het dit verder duidelik 
geword dat die openbare getuienisplig van die kerk op drie vlakke moet geskied naamlik die plaaslike 
gemeenskap, die streek of provinsiale vlak en nasionaal.  Dit is ook duidelik dat hierdie funksie veel eerder 
in die ekumeniese verband uitgevoer moet word. Die  Verenigde Diensgroep Diens en Getuienis het begin 
met ’n studie oor openbare getuienis as deel van Diens en Getuienis.  Die doel van die studie is om 
praktiese riglyne te ontwikkel vir gebruik deur gemeentes.  
 
2.  KERK-STAAT VERHOUDING 
2.1  Die kerklike maatskaplikediensteprogramme van die sinodes het sedert die totstandkoming van ’n 
afsonderlike staatsdepartement vir Maatskaplike Welsyn in 1937 noue bande met die staat ontwikkel.  
Aangesien die programme gemeenskapsbedieninge is, word dit in die gemeenskap gesien as deel van die 
maatskaplike welsyns- en ontwikkelingsektor.  Net soos ander welsynsorganisasies funksioneer die 
kerklike maatskaplikediensteprogramme ook binne die staat se statutêre en beleidsraamwerke en om 
effektiewe dienste te kan lewer is ’n funksionele verhouding met die staat en positiewe, instaatstellende 
wetgewing en beleid nodig.     
2.2  Daar is egter groot kommer oor die wyse waarop die ontwikkeling van die nasionale beleidsraamwerk 
vir maatskaplike welsyn en -ontwikkeling vorder.  Behalwe dat die vordering op die gebied traag is, is die ad 
hoc manier waarop dit gebeur ontstellend. Dit veroorsaak dat verskillende beleide nie by mekaar aansluit 
nie en soms teenstrydig is. Die Diensgroep is daarvan oortuig dat hier ’n geleentheid is waar die kerk nie 
net haar openbare getuienisfunksie moet vervul nie, maar aktief kan saamwerk om oplossings te help vind 
vir die samelewingsprobleme, ’n aangeleentheid waartoe die kerk haar in die Verklaring (2002) verbind 
het.  Alhoewel die ADD via die Kerklike Maatskaplike Dienste Raad betrokke is by die gesprek oor 
maatskaplike welsyn en ontwikkeling, behoort dit nie losstaande te wees van die breë gesprek tussen die 
Kerk en die Staat  wat op die terrein van die Moderamen en die parlementêre lessenaar lê nie.  Die ADD is 
van mening dat dit ook ’n saak is wat deur die verenigde NG Kerkfamilie hanteer moet word.   
 
3.  KAPELAANSDIENSTE  
(Handelinge 2004:366 pt.8.10.2) 
Die Algemene Sinode dra ook die NG Kerk se verantwoordelikheid vir skakeling en samewerking met die 
kapelaansdienste oor aan die Algemene Diensgroep Diensgetuienis en die AKGA. 
3.1  Die Diensgroep kon nog nie vorder met die opdrag nie.  Tot dusver het die Moderamen die skakeling 
met die Kapelaansdienste hanteer.  Gesprekke oor hoe om die opdrag die beste te hanteer, is tans tussen 
die Diensgroep en die Moderamen aan die gang.  Die behoefte aan beter skakeling is ook in die Verenigde 
Diensgroep Diens en Getuienis deur van die ander kerke in die NG Kerkfamilie geopper en die ADD 
oordeel dat ’n forum, waarin verteenwoordigers van al vier kerke in die NG Kerkfamilie dien, die beste 
instrument sal wees om die opdrag uit te voer.   
 
3.2  AANBEVELING:  KAPELAANSDIENSTE 
Die ADD ondersteun die aanbeveling van die Moderamen rakende die samestelling van die 
Subkommissie vir Kapelaansdienste (vgl A.2.1 pt 4.4.4) 
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A.2.3 VERSLAG VAN DIE ALGEMENE DIENSGROEP 
ONDERSTEUNINGSDIENSTE: OPENBARE GETUIENIS  
 
A.2.3.1 VERSLAG VAN DIE TAAKSPAN KOMMUNIKASIE EN MEDIA 
Die ideaal om al die media-aktiwiteite van die NG Kerk onder een dak te verenig, het in die afgelope jaar 
baie suksesvol verloop en dié lang gekoesterde ideaal is byna volledig afgehandel. Die voorsitter van die 
Taakgroep vir Kommunikasie en Media, ds Bobbie Scherrer, het hierin 'n leeue-aandeel gehad. 
Ds Hans Linde het afgetree as Uitvoerende Hoof van Bybel-Media. Pieter Fourie het in sy plek gekom met 
die posbenaming Direkteur: Media. Hy is oorhoofs verantwoordelik vir die vyf departemente van Bybel-
Media (Publikasies, Elektroniese Media, Missionêre Gerigtheid, Fondswerwing, Administrasie-en-
Finansies). Hy funksioneer ook as die Uitvoerende Hoof van Bybel-Media Handel, die handelsafdeling van 
Bybel-Media.  
Tydskriftemaatskappy ressorteer ook onder die Taakgroep Kommunikasie en Media en werk in 'n baie 
noue verband met Bybel-Media saam, alhoewel dit onder sy onafhanklike Hoof, Johann Symington, wat 
tegelykertyd ook Direkteur: Kommunikasie is, bedryf word. 
 
1. BYBEL-MEDIA – GEDRUKTE PRODUKTE 
Bybel-Media het in 2000 al sy uitgewers- en publikasieaktiwiteite aan Lux Verbi oorgedra, en die 
onderneming Lux Verbi.BM is gestig. Sedertdien het Bybel-Media se aandeelhouding (wat dit saam met die 
Wes-Kaapse Sinode in Lux Verbi.BM gehad het) vanaf 50 persent tot 14 persent verminder. Vanaf 2006 
het Bybel-Media weer 'n eie publikasie-afdeling. Daar bestaan egter steeds 'n ooreenkoms met Lux 
Verbi.BM waarvolgens sekere titels gesamentlik uitgegee word. 
In die afgelope finansiële jaar (April 2006 tot Maart 2007) het die twee instansies 15 titels gesamentlik die 
lig laat sien (en in die vorige 5 jaar gemiddeld 10 titels per jaar).  
Die grootste gedeelte van Bybel-Media se totale spandering, naamlik 28% (wat nie drukkoste insluit nie), 
gaan nog steeds vir die ontwikkeling, subsidiëring en die fasilitering van boekprodukte. 
1.1 UITGEWERSAKTIWITEITE VAN APRIL 2006 TOT MAART 2007 

Titel Kategorie 

Ek wil U dien Here Diakens (herdruk) 

God praat – Leef luisterryk [1] 
(proef) 

Seisoen van Luister 

God praat – leef luisterryk [2] 
(proef) 

Seisoen van Luister 

NGTT 47 1&2 Teologie 

* Waar is my geliefde wat gesterf 
het?  

Geloofshulp 

* Nahum (SBG-reeks) Kommentaar 

* Die gebed van Salomo Gebed/ Christelike lewe 

* Neem, lees! Bybelhulp 

God praat – leef luisterryk [1] Seisoen van Luister 

God praat – leef luisterryk [2] Seisoen van Luister 

* Ontmoetings met die lewende 
God  

Bybelstudie 

* Engele as gaste? Christelike lewe 

* Numeri (SBG-reeks) Kommentaar 

* ’n Handvol wind Kommentaar / Geloofshulp  

* Bybel vir die Lewe (24/7) Bybelstudie vir jong mense 

* Jesus – ’n roman Fiksie 

 NGTT 47 3&4 Teologie 

* Wie was Jesus regtig? Geloofshulp 

God praat – leef luisterryk vir 
vergaderings 

Seisoen van Luister 

* Openbaring vandag Bybelhulp/Bybelstudie 
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* First look at the Christian Faith Kinders 

* Wat glo Christene? Kinders 

God praat – leef luisterryk vir 
stiltetyd 

Seisoen van Luister 

God praat – leef luisterryk vir 
families 

Seisoen van Luister 

God praat – leef luisterryk vir 
gesprek oor sensitiewe 
onderwerpe 

Seisoen van Luister 

Ons is nou hier Gemeente-ontwikkeling 

Handboek by die erediens Formuliere en liturgieë 

 
Die boeke gemerk met * is almal in samewerking met Lux-Verbi.BM uitgegee. 
Volgens die nuwe uitgewersooreenkoms met Lux Verbi.BM, word die voorwaardes vir samewerking baie 
duideliker as vantevore uitgestippel. Die hoofdoel is steeds om Christelike en teologiese titels teen 'n 
bekostigbare prys op die mark te plaas. Anders egter as wat tot nou toe die geval was, sal Bybel-Media in 
die toekoms deel in die bemarkingsvoordele en 'n bepaalde persentasie van enige netto-wins wat so 'n 
gesamentlike publikasie mag oplewer.  
Bybel-Media se eie publikasies is primêr vir kerklike doeleindes, en daarom sal produkte wat só uitgegee 
word op dié stadium slegs by Bybel-Media Handel (Bybel-Media se handelsafdeling) beskikbaar wees, en 
nie by ander kleinhandelaars nie. 
 
1.2 KATEGESEMATERIAAL EN -FASILITEERDER 
Die ontwikkeling van kategesemateriaal val onder die Taakgroep vir Kategese van die ADGO. Die 
bekostiging en verkoop van dié produkte ressorteer egter onder Bybel-Media. Gevolglik stel Bybel-Media 
die geld vir die ontwikkeling van nuwe kategeseprodukte beskikbaar. Bybel-Media begroot ook vir 'n 50%-
pos vir 'n persoon om in 2007/8 die doelstellings van die kategese binne die NG Kerk te bevorder. Ten 
spyte daarvan dat hulle rakleeftyd aan die verbygaan is, bly die huidige Jeugfokus-produkte verreweg een 
van Bybel-Media Handel se beste verkopers.  
 
1.3 TEOLOGIESE TYDSKRIF NGTT 
Hoewel die redaksionele inhoud heeltemal onafhanklik is, is Bybel-Media aktief betrokke by die produksie 
van die teologiese tydskrif NGTT. Danksy dié betrokkenheid het die verspreidingsyfer van dié blad reeds 
500 eksemplare per keer oorskry – voorwaar 'n prestasie vir 'n teologies-akademiese tydskrif op Afrikaans! 
 
1.4 KRUISGEWYS 
Verder het Bybel-Media geld beskikbaar gestel vir die uitgee van Kruisgewys, 'n populêr-teologiese blad 
wat dit saam met die Gemeentedienstenetwerk (GDN) die lig laat sien. In 'n nuwe gedaante verskyn hierdie 
blad sedert 2007 weer. 
 
1.5 CHRISTELIKE LEKTUURFONDS (CLF): VERKOOPBARE PRODUKTE 
Alle produkte wat die Christelike Lektuurfonds (CLF) verkoop (uitgesluit die gratis Christelike brosjures), is 
nou ook deel van Bybel-Media se handelsafdeling.  
 
1.6 KOLPORTEURSDIENS 
Bybel-Media weer 'n aktiewe kolporteursdiens op die been gebring waarby gemeentes landswyd direk met 
die beste Christelike boek- en elektroniese produkte bedien word, en die kolporteurs self 'n kommissie op 
verkope verdien. Die beste titels van alle Christelike uitgewers in Suid-Afrika kan dus op dié manier op elke 
dorp of stad landswyd verkry word. 'n Deeloproepnommer, e-pos of direkte Internet-bestellings by 'n 
byderwetse webtuiste is geskep, en posversending is gratis. 
 
1.7 ANDREW MURRAY PRYSFONDS 
Bybel-Media bestuur die gesogte en prestigeryke Andrew Murray-Prysfonds, wat jaarliks die Andrew 
Murray-prys vir Afrikaanse teologiese en Christelike lektuur toeken, en sedert 2007 ook die Andrew Murray-
Desmond Tutu-prys vir Christelike lektuur in nie-Afrikaanse Suid-Afrikaanse tale. 
 
2. ELEKTRONIESE AFDELING (MEMA-MEDIA) 
As gevolg van die geweldige spoed waarmee Suid-Afrikaners die tegnologiese ontwikkelings omhels, het 
die aanvraag vir Bybel-Media se elektroniese departement se dienste insgelyks ook toegeneem. 
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2.1 MEMA-MEDIA 
Die behoefte aan elektroniese produkte, veral in DVD-formaat, groei fenomenaal. Mema-Media, die NG 
Kerk se elektroniese diensarm, het in die afgelope jaar 'n aanvraag na sy dienste gehad wat die kapasiteit 
soos dit tans bestaan, redelik maksimaal benut. Nogtans was dit 'n wonderlike voorreg om dié kundigheid 
en diens ten bate van die kerk en die koninkryk te kon aanwend.  
Die afgelope finansiële jaar het die volgende produkte die lig gesien: 
• DVD Vigsopvoeding in verhaalvorm, in drie verdere inheemse tale  
No More Tears -Ithemba Lisekhona (Zulu) 
No More Tears - Uthando Olumangalisayo (Xhosa) 
No More Tears (Tswana) – in proses gedurende die verslaggewing 
• DVD-reeks Rob Bell se optredes op Stellenbosch 
• DVDs oor maatskaplike knelpunte vir die Kaapse Wynland Distriksmunisipaliteit 
• Interaktiewe CD-rom Vriende van God (vir kinders) 
• DVD-stel Luister, Doelgerig, Diensbaar (Malan Nel) 
• DVDs vir Luisterseisoen (Luisterlied / Aktuele temas) 
• DVD Ontmoetings met die Lewende God (Coenie Burger) 
• DVD Gereedskap vir Geestelike Leierskap (Braam Hanekom)  
• Korporatiewe DVD vir Bybel-Media 
• Korporatiewe DVD vir Christelike Lektuurfonds se 50ste bestaansjaar 
• DVDs vir konferensie: Verantwoordelike Vernuwing, Stellenberg 
• DVD vir herinwyding van Belhar Belydenisgedenkmonument 
• DVD van die stigting van gesamentlike Ring van Stellenbosch 
• DVD vir IAM Productions 
• CD-stel Orrelbegeleidings: Liedboek van die Kerk 
• Voorbereidende werk met ADGO en Taakspan: Seisoen van Luister vir verdere spesifieke DVDs 
• Voorbereidende werk met IMAGO vir 'n DVD-stel vir persoonlikheidsbou en huweliksberading. 
 
Die werk van Mema het dermate gegroei dat voorsien word dat vir die 2007/2008-finansiële jaar dit die 
tweede hoogste spandering van enige Bybel-Media-projek sal geniet – en dat dié besteding steeds sal 
toeneem. 
'n Nuwe komponent wat in dié afdeling bygekom het, is die replisering van CDs en DVDs. Dit veroorsaak 
dat elektroniese produkte wat vir die kerk gemaak word, teen veel goedkoper as die koste in die ope mark 
geproduseer kan word. 
Alhoewel Mema-Media volledig by Bybel-Media as 'n afdeling geïntegreer is, het dit sy eie Adviesraad. Dié 
Adviesraad het ook lede uit die familie van NG Kerke met wie die NG Kerk in 'n eenwordingsproses is. 
 
2.2 INTERNETBEDIENING 
Tydens die verslagskryfproses was Bybel-Media besig met die inkorporering van die aktiwiteite van C-Web 
by Bybel-Media. 'n Tegnologiesbestuurder is aangestel om al die tegniese aspekte rondom 
webontwikkeling en e-handel te bestuur en leiding te gee tov die jongste tendense in die gebruik van die 
moderne tegnologie vir die verkondiging van die evangelie. Van die vernaamste webwerwe waarna 
omgesien word, is Kerkweb, Bybel-Media, Kerkbode, Lig, Kletskerk, Christene/Christians en Lux-Verbi.BM. 
Die gesamentlike besoeke aan hierdie webwerwe is baie goed. Bybel-Media se webwerf is primêr gerig op 
die bekendstelling van die organisasie en sy produkte en die verkoop daarvan. Christene.co.za speel 'n 
baie groot pastorale rol, met honderde navrae tov persoonlike probleme. 
 
3. MEDIABEDIENINGE: MISSIONÊRE GERIGTHEID 
Dr Hennie van Deventer is in die afgelope jaar as die hoof van hierdie afdeling aangestel, nadat ds Attie 
van Wijk geëmeriteer het. Van Deventer was byna 28 jaar in Malawi, voordat hy na Bybel-Media toe gekom 
het. Die onkoste van sy pos word op 'n 50%-basis tussen Bybel-Media en die CLF gedra. Hy verrig ook 
funksies vir die ADD. 
Missionêre projekte met 18% van totale spandering, maak dit die derde grootse begrotingsitem van Bybel-
Media. As die spandering vir Studentedienste en die Nehemia Bybelinstituut, wat ook onder Van Denventer 
ressorteer, bygetel word, word die totale begroting vir hierdie departement 28%, gelykstaande aan dié van 
Publikasies. 
 
3.1 DIE NEHEMIA BYBELINSTITUUT 
Die NBI lewer 'n geweldig belangrike diens aan die onafhanklike kerke mbt die toerusting van leiers; en in 
'n mindere mate ook aan ander gemeenskappe. Dis geakkrediteer by die Instituut vir Kontekstuele Teologie 
aan die Universiteit Pretoria. Dis egter 'n feit dat die kursus nie wyd genoeg bemark word nie.  
’n Belangrike nuwe ontwikkeling vind tans in KwaZulu-Natal plaas, waar gemeentes in die ring van 
Ladysmith besluit het om die NBI-kursus te gebruik om kerkleiers ter plaatse vir bedieningswerk op te lei. 
Dié stap word genoodsaak deur ’n akute tekort aan predikante in die VGK, en selfs die NGK. Die 
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predikante in die area (VGK en NGK) sal met goedkeuring van hulle kerkrade die opleiding fasiliteer. Hulle 
sal gereelde kontakklasse aanbied. Vir hierdie doel word die kursus tans in Zoeloe vertaal (in Suid-Afrika 
was dit tot op hede net in Afrikaans en Engels beskikbaar). 
Die Instituut het vanjaar (2007) 489 aktiewe studente. In die vorige finansiële jaar is 2 069 toetse ontvang 
en nagesien, en 89 diplomas uitgereik. 
 
3.2 STUDENTEDIENSTE 
Bybelkor-kursusse gaan tans na 241 gevangenisse landwyd en bereik sodoende ongeveer 192 000 mense 
onder korrektiewe toesig. Die kursusse word gratis aan individuele gevangenes voorsien, maar ook aan 
godsdienswerkers wat Bybelstudiegroepe daarmee lei. 
Dié diens het in die 2006/7 finansiële jaar 11 847 Bybelkor-kursusse aan gevangenes voorsien. 6 576 
toetse is nagesien en sertifikate uitgereik. 
Van die gevorderde kursusse wat in Bybelstudies opgeneem is, is 635 ontvang en nagesien, en 576 
Bybelkor-sertifikate uitgereik. 
 
3.3 PASTORALE BERADING  
Statistieke vir die afgelope finansiële jaar is: 
 
• Briewe van NBI-studente beantwoord: 44 op Afrikaans; 218 op Engels. 
• Briewe ogv ander kursusse: 522 op Afrikaans; 476 op Engels. Op Xhosa, Zoeloe, Suid-Sotho, Tswana 
en Noord-Sotho, altesaam meer as 1000. 
• Vrae beantwoord van NBI-studente:  122 op Afrikaans; 315 op Engels. 
• Briewe ogv ander kursusse: 849 op Afrikaans; 727 op Engels; altesaam amper 1300 op Xhosa, Zoeloe, 
Suid-Sotho, Tswana en Noord-Sotho. 
• Vrae beantwoord dmv die Bybel-Media  
Forum op die Internet:   131 op Afrikaans, 28 op Engels. 
 
3.4 GOEIE NUUS MEDIA 
Uit 'n missionêre oogpunt is die GNM se materiaal 'n belangrike hulpbron. Spanne gebruik dit met sukses 
op korttermynuitreike. Met die hulp van kleurvolle prente en die “plastiekdominee” (kassetspeler), dra dit die 
Evangelie tot by die mees afgeleë plekke waar niemand dalk kan lees nie. Tans word die materiaal ook 
verwerk vir gebruik as Sondagskoollesse. 
Produkte wat die afgelope finansiële jaar gratis (of teen minimale koste) voorsien en versprei is (afgesien 
van materiaal wat by Bybel-Media Handel verkoop is aan uitreikgroepe en so meer): 
 
• Kassette (met verskillende opnames vir ongeletterdes) 593 
• Kassetspelers      160 
• Boekies       86 
• Flitskaarte      419 
• Drasakke      40 
 
3.5 BIBLECOR-LANKA EN BIBLECOR INDIA 
Langer as 20 jaar reeds is Biblecor Lanka en Biblecor India besig om die Evangelie deur die boekie “New 
Life – for you!” te versprei. Daarin verduidelik prof Krishna die Bybelse boodskap van verlossing teen 'n 
Hindoe-agtergrond. Pastoor Sam Selva Raj se storie oor die omvang van hierdie bediening in Indië klink 
soos 'n sprokiesverhaal. Die werk, wat aanvanklik deur die sg Wêreldsending van die Wes-Transvaalse 
Sinode begin is, word vandag byna uitsluitlik deur Bybel-Media befonds. 
 
4. SIKLIESE PRODUKTE 
Tydskriftemaatskappy is verantwoordelik vir sikliese produkte (dit wil sê tydskrif- en koerantmateriaal wat 
op gereelde basis verskyn):  
 

4.1 KERKBODE EN LIG 

4.1.1 Gemeentebestellings: 2007  
Gemeentes is met ’n insentief van twee skootrekenaars aangemoedig om groter bestellings vir Kerkbode 
en LIG te plaas. Die wenners is onderskeidelik: 
*1 NG Gemeente Springbokvlakte (die gemeente wat vir die grootste persentasie van sy belydende lidmate 
Kerkbode sowel as LIG ontvang); en 
*2 NG Gemeente Primroseheuwel (die gemeente met die grootste persentasie verhoging in hulle bestelling 
- aantal belydende lidmate is ook hier in ag geneem). 
 
Kerkbode: aantal bestel (soos op 19 Maart 2007) 
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26 548 (teenoor 26 536 in 2006 - vermeerdering van 12) 
797 gemeentes bestel Kerkbode (potensiaal: 1 175) 
 
LIG: aantal bestel (soos op 19 Maart 2007) 
17 980 (teenoor 18 527 in 2006 - vermindering van 547) 
461 gemeentes bestel LIG 
 
Profiel van respondente 
Aantal respondente: 857 (teenoor 835 in 2006) 
Aantal gemeentes wat 2006-bestelling gehandhaaf het: 557 
Aantal gemeentes wat bestelling van Kerkbode en/of LIG verhoog het: 206  
Aantal gemeentes wat bestelling van Kerkbode en/of LIG verlaag het: 95  
Aantal gemeentes wat bestelling van Kerkbode en/of LIG gekanselleer het: 12 
 
4.1.2 Enkelintekenare: Kerkbode en LIG (soos op 19 Maart 2007) 
Kerkbode: 120 (teenoor 150 op 1 Maart 2006) 
LIG: 1 346 (teenoor 742 op 1 Maart 2006) 
 
4.1.3 Kleinhandelverkope van LIG (10 000 kopieë word in die kleinhandel versprei) 
Junie 2006: 5 968 
Julie 2006: 5 456 
Augustus 2006: 5 819 
September 2006: 4 200 
Oktober 2006: 5 964 
November 2006: 5 519 
Des 2006/Jan 2007: 7 602 
Februarie 2007: 5 420 
 
4.1.4 ABC-syfer vir LIG 
Die groei in enkelintekenare en rakverkope word in LIG se jongste geouditeerde ABC-syfer gereflekteer. 
Die ABC-syfers vir die vierde kwartaal van 2006 is op 14 Februarie 2007 bekend gemaak. LIG se syfer is: 
26 184 - ’n groei van 1 591; oftewel: 6,47% (vorige syfer: 24 593). Die ABC-syfer is die totaal van 
gemeentebestellings, werklike kleinhandel-verkope en enkelintekenare. 
 
4.2 JAARBOEK VAN DIE NG KERKE 
Kopieë van Jaarboek 2007 verkoop (soos op 19 Maart 2007) 
Boek: 2 778 (teenoor 2 800 in 2006) 
CD: 104 (teenoor 55 in 2006) 
 
4.3 NUUSKANTOOR  
Die Tm-nuuskantoor verskaf: 
* vyf dae per week ’n kerknuusbulletin aan Radiokansel; en 
* een weeklikse kerknuusbulletin wat elke Sondagoggend net na die nasionale nuusbulletin om 07:00 op 
RSG uitgesaai word. 
 
4.4 NUUT 
LIG en Bybel-Media was vanjaar op groot skaal betrokke by die Klein Karoo-Nasionale Kunstefees op 
Oudtshoorn. Só het die program gelyk: 
 
Kom ontspan: Kou kommervry en kla-vry fees! Bring jou kinders na ons “Rooimier-nes” - ’n veilige en 
betroubare kinderoppas- en vermaakdiens vir kinders tussen 3 en 10. Met “Rooimier-partytjies”, ’n 
springkasteel, kuns-aktiwiteite, speletjies, poppekas en baie meer sal jou kind ook ’n ware fees-ervaring hê! 
Die “Rooimier-nes” is die duur van die fees (31 Maart - 8 April) beskikbaar in die biblioteeksaal aan 
Voortrekkerweg. Navrae: 082 754 3513. 
Kom luister: LIG en Bybel-Media borg die Libertaskoor en Amanda Strydom se Misa Criolla & Navida 
Nuestra. Hierdie aangrypende vertolking van die Argentynse komponis, Ariel Rimírez, se bekende mis en 
geboorteverhaal van Christus, kan gesien word in die Burgersentrum, Sondag, 8 April om 10:00 en 18:00. 
Besprekings by Computicket. 
Kom aanbid: Woon die spesiale fees-erediens op Sondag, 1 April, om 08:45, by. Dit vind plaas by die 
Huisgenoot-Paviljoen, Voortrekkerweg. Prediker: Dr Braam Hanekom, leraar van die NG Gemeente 
Stellenberg. Ontvang ’n gratis kopie van die April-uitgawe van LIG. 
Kom beleef: Annalise Wiid span saam met Matthys Maree en Juanita Swanepoel vir die uitstekende 
Paasprogram, “Lig uit die Lig”. In hierdie musiekteater-produksie klim Annalise in ’n seun se skoene. Die 
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seun klim op sy beurt weer in sy ma se skoene ... Saam sien hulle, vanuit die skemer van hulle 
mensverstaan, verwonderd, Lig uit Lig. Rêrig. Onpeilbaar. Vol troos. Woorde kan dit nie beskryf nie. “Lig uit 
die Lig” word Donderdag, 5 April - Sondag, 8 April, in die Onderwysgebou aangebied. Besprekings by 
Computicket. 
Kom vier Paasfees: Kom geniet ’n verrykende en heerlike Paasnoenmaal op Goeie Vrydag (6 April). 
Johann Symington bring ’n Paasboodskap en sy jongste boek, Dans in die storm, word bekendgestel, Elise 
Bosch deel haar Hillbrow-ervarings en Annalise Wiid tree op as gaskunstenaar. Ontmoet ook “Grootseun”-
skrywer Barend Vos. Bespreek voor 2 April 2007 by Jeanne Human by 021-864-8304 of 082 754 3513. 
Prys: R90 per persoon. Besprekings is noodsaaklik!  
Kom kuier: Besoek ons uitstaltent op die gras voor die biblioteek (Voortrekkerweg) waar LIG, Bybel-Media 
Handel, CLF en die Bybelgenootskap van Suid-Afrika (BSA) gedurende die fees sal uitstal. Kom kyk hoe 
Leerbybels gebind word en koop jou Leerbybel teen ’n spesiale prys. 
 
4.5 KLETSKERK 
Die skakels na die gespreksforum, Kletskerk, moes vroeër vanjaar vanaf die NG Kerk se webwerf verwyder 
word na klagtes en dreigemente oor die inhoud en taalgebruik. Kletskerk is as ‘n verkennende poging om 
openbare dialoog oor die Christelike geloof te voer, bedryf en beskou. Die forum het baie reaksie gekry, is 
wyd en syd in die pers bespreek en was ‘n belangrike oefening in die gebruikmaking van die moderne 
media en word inderdaad die markolein vir diskussie. Kletskerk word nou voorlopig onafhanklik van die NG 
Kerk se webwerf bedryf tot verdere gesprek daaroor gevoer is. Die ASM het hom ook verbind tot ’n 
gespreksforum op die kerk se webwerf. 
 
4.6 NOG NUUS 
*1 Kerkbode het met die eerste uitgawe van die nuwe boekjaar (27 April 2007) ‘n nuwe baadjie aangetrek. 
Die moontlikheid om die koerant op beter papier te druk, is onder meer ondersoek en Media 24 is ook 
heroorweeg as drukker.  
*2 TM se advertensie-werwing vir Kerkbode, LIG, die Jaarboek van die NG Kerke en die South African 
Handbook is vanaf 1 November 2006 nie meer aan Christen Netwerk-Media uitgekontrakteer nie. Twee 
onafhanklike werwers doen nou die advertensie-werwing op ’n kommissiebasis van 16,5%. Die 
advertensie-inkomste bly van uitgawe tot uitgawe riskant, maar die nuwe reëling werk goed deurdat 
heelwat geld bespaar word.  
*3 Lindi Uys - wat in 2006 by Tm aangestel is om die bemarking van veral Kerkbode en LIG te hanteer, is 
vanaf 1 Maart 2007 in diens van Bybel-Media en is nou vir die hele mediagroep se bemarking 
verantwoordelik. 
*4 Die South African Christian Handbook verskyn later vanjaar. 
 
4.7 DIREKTORAAT KOMMUNIKASIE: NGK 
Die verslag van die Direktoraat Kommunikasie dien onder die ASM, maar word hier aangeheg (Bylae 1). 
 
5. HUGENOTE-BYBELINSTITUUT 
Dié Instituut bied een- en tweejaar-korrespondensiekursusse op na-matriekvlak aan. Dis geakkrediteer by 
die Instituut vir Kontekstuele Teologie van die Universiteit Pretoria. 'n Nuwe kursus oor traumaberading blyk 
baie populêr te wees, en die kollege het tans 220 aktiewe studente. 
Ondersoek word reeds ingestel daarna om die volle kursus en die aflegging van eksamens via die Internet 
te hanteer. 
 
6. FONDSWERWING 
Ds Hans Steyn het in die afgelope finansiële jaar as die nuwe hoof van hierdie afdeling begin. Danksy baie 
individue, gemeentes, ringe en sinodes wat met groot entoesiasme die werk van Bybel-Media ondersteun, 
kon dié afdeling in die afgelope finansiële jaar meer as 10 miljoen Rand insamel. Veertig persent van omset 
word as 'n baie aanvaarbare persentasie beskou vir die koste van fondswerwing. Dié afdeling se koste het 
egter nader aan 30 persent beloop. 
Vir die nuwe finansiële jaar word net meer as 1 miljoen Rand begroot vir die daarstelling van die 
infrastruktuur van al Bybel-Media se projekte, en R6.1 miljoen vir die projekte self. Die begroting word 
aangeheg ten einde ‘n prentjie te verskaf van TKM se rol in en bydrae tot die werksaamhede van die NG 
Kerk. 
 BYBEL-MEDIA      

       

 INKOMSTESTAAT  BEGROTING    

  2007/8     

 Inkomste     12,375,715      
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 Donasies Ontvang         10,500,000      
 

 Diverse Inkomste Ontwikkeling               10,000      
 

 Liedboektantieme             100,000      
 

 Mema Media: Pojekte             300,000      
 

 Mema Media: Replisering               50,000      
 

 Hugenote Bybelinstituut               80,000      
 

 Rente ontvang Beleggings             279,845      
 

 Internetadvertensieverkope             280,000      
 

 Inkomste van BM Handel 687,370     
 

 Eiendomskomste-verhaling               88,500      
 

       
 

 Min: Fondswerwingskoste      4,095,000   39% van donasiegeld    
 

 Min: Advertensiewerwingskoste          50,000      
 

       
 

 Subtotaal      8,230,715      
 

       
 

 Min: Personeelkoste      1,115,215      
 

 Salarisse Algemene Personeel           1,045,815     
 

 Tydelike Personeel (algemeen)               25,000      
 

 UIF (Mpy-bydrae: alle personeel, projekte ingesluit)               44,400      
 

       
 

 Subtotaal      7,115,500      
 

       
 

  Bedryfskoste   1,015,500.00      

  Advertensies & Reklame  250,000.00      

  Bankkoste  55,000.00      

  Diverse Uitgawes  8,000.00      

  Eiendomskoste  110,000.00      

  Huur kantoortoerusting  85,000.00      

  Internetkostes  15,000.00      

  Kantoorbenodigdhede  70,000.00      

  Kantoorverversings  30,000.00      

  Konsultasiefooie  1,000.00      

  Ledegelde  7,000.00      
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  Los Kantoortoerusting  10,000.00      

  Motorkoste  35,000.00      

  Onderhoud Rekenaartoerusting  18,000.00      

  Opleidingskoste  5,000.00      

  Ouditfooie  46,500.00      

  Posgeld  10,000.00      

  Regskoste  5,000.00      

  Reis- en Verblyfkoste  20,000.00      

  Skakelbord: Maandelikse huur  48,000.00      

  Telefoon en Faks  55,000.00      

  Versekering algemeen  32,000.00      

  Voorsiening vir Verlof  10,000.00      

  Waardevermindering op Vaste Bates  90,000.00      

       

  Bruto-surplus voor Mediaprojekte       6,100,000      

       

  Min: Mediaprojekte       6,100,000  Totaal per 
Projek 

% van totale spandering 

  Elektroniese media       

  Mediaprojekte: Mema Media Bedryf  400,000     

  Mediaprojekte: Mema Media  450,000     

  Mediaprojekte: ADGO:DVD  110,000     

  Mediaprojekte:  Internetbediening  200,000 1,160,000 19%   

  Pastoraat       

  Mediaprojekte: Studentedienste  594,000 594,000 10%   

  Publieke getuienis       

  Mediaprojekte: KKNK  400,000     

  Mediaprojekte: Sinodes  150,000     

  Mediaprojekte: Borgskappe algemeen  5,000 555,000 9%   

  Publikasies       

  Mediaprojekte: Publikasies Bedryf  378,000     

  Mediaprojekte: Publikasies Algemeen  300,000     

  Mediaprojekte: Publikasies by Lux Verbi  275,000     

  Mediaprojekte: Publikasies by NGKU  45,000     

  Mediaprojekte: Publikasies Luisterseisoen      

  Mediaprojekte: Publikasies ADGO  120,000     

  Mediaprojekte: Publikasies Andrew Murray Prysfonds      

  Mediaprojekte: Publikasies Kerkbode  300,000     

  Mediaprojekte: Publikasies Kruisgewys  120,000     

  Mediaprojekte: Publikasies NGTT  40,000 1,728,000 28%   

  Kategese       

  Mediaprojekte: Kategesefasiliteerder  250,000     

  Mediaprojekte: Kategeseboek-ontwikkeling  350,000 6%   
  Kerkmusiek       

  Mediaprojekte: ADGO: Kerkmusiek  100,000 100,000 2%   

  Missionêre projekte       

  Mediaprojekte: GNM  Bedryf  450,000     

  Mediaprojekte: GNM borgskappe gratis produkte      

  Mediaprojekte: ADD en Missionêre Projekte      

  Mediaprojekte: Sri Lanka  18,000     

  Mediaprojekte: Indië  300,000     
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  Mediaprojekte: Ander Buitelandse Projekte  1,113,000 18%   

  Skoling en Toerusting       

  Mediaprojekte: Hugenote Bybelinstituut (bedryf)      

  Mediaprojekte: Nehemia Bybelinstituut (subsidie)  300,000 5%   

  Verantwoordelike spaar       

  Aanvulling van Reserwefonds @ 10%  200,000 200,000 3%   

 Surplus / Kontroletotaal / Persentasie 0     4,940,000  100%   

 
7. AANBEVELINGS : KERKLIKE MEDIA 
7.1 Die Algemene Sinode neem met dank kennis van die groot rol wat ds Bobbie Scherrer, voorsitter 
van die TKM, gespeel het om die verskillende mediabedieninge van die NG Kerk onder een dak te 
verenig en op 'n gesonde finansiële voet te plaas. 
7.2 Die Algemene Sinode neem met dank kennis van die positiewe ondersteuningsrol wat baie 
gemeentes, ringe en sinodes speel in die bevordering van die werk van Bybel-Media, en van die 
duisende donateurs landwyd wat hierdie werk finansieel moontlik maak. 
7.3 Die Algemene Sinode wil gemeentes en lidmate oproep om in hulle aankope van Christelike  
publikasies en elektroniese media eerstens die eiendomlike instansies van die kerk self te 
ondersteun. 
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A.3 BEDIENING 
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A.3.1 VERSLAG VAN DIE MODERAMEN: BEDIENING  
 
1. DIVERSITEITSBESTUUR (Geslag en Diversiteit) 
 
1.1 DIE ALGEMENE SINODE HET DIE VOLGENDE BESLUITE GENEEM (Besluiteregister 2004 F.2.3 
(36.1-36.3): 
36.1 Vroue in die Kerk - Die Algemene Sinode besluit dat 
1.  die subkommissie vir vroue in die kerk se opdrag verleng word onder die moontlike naam Kommissie vir 
Geslag-en-Diversiteit (Taakspan van ADL); 
2.  ondersoek deur die Algemene Sekretaris gedoen word na die moontlikheid van ’n Geslag-en-Diversiteit-
lessenaar as deel van die nuwe kantooropset van die Algemene Sinode; 
3.  die haalbaarheid van hierdie voorgestelde bedeling in November 2004 in die groter gesprek oor die 
benutting van kerklike werknemers bepaal word.  
36.2 Geslag-en-Diversiteit  
1.  Die Algemene Sinode benadruk dat die geslag-en-diversiteit-lessenaar nie bloot na vroue se “unieke” 
behoeftes moet omsien nie, maar op geslagsgelykheid moet fokus. 
2.  Die Sinode dra dit aan die geslag-en-diversiteit-lessenaar op om met die Taakspan  Diensverhoudinge 
te skakel om onbillike arbeidspraktyke teenoor vrouepredikante uit te skakel. 
36.3 Samewerking AKV - die Algemene Sinode keur dit goed dat die Lessenaar vir Geslagsgelykheid met 
die Taakspan Vroue in gesprek tree met die oog op nouer samewerking en die uitklaar van werksterreine. 
36.4 Vrouelidmate  
1.  Die Algemene Sinode besluit dat die kommissie in samewerking met teologiese inrigtings/kerklike 
instellings toerustingsmateriaal vir vrouelidmate en -leiers ontwikkel. 
2.  Die Algemene Sinode besluit dat die Taakspan Vroue voortgaan om ekumeniese betrekkinge met ander 
kerke en denominasies te bevorder en uit te bou. 
3.  Die Algemene Sinode besluit dat die taakspan voortgaan om navorsing oor vrouelidmate se geestelike 
behoeftes, asook die spesifieke behoeftes van predikantsvroue en hoe hulle ondersteun kan word, te doen. 
4.  Die Algemene Sinode besluit dat die Algemene Diensgroep vir Gemeente en Bediening in samewerking 
met die Taakspan Vroue aandag aan die voortgesette opdragte van die kommissie sal gee en die ADL 

wysigings, soos nodig, in dié verband sal aanbring 

1.2 Die Sinode het besluit dat dieselfde taakspan moet voortgaan met die werk: Elsje Büchner 
(sameroeper), Marius Nel, Deon Bester, Andries Cilliers, Susan Goosen, Rinel Hugo, Zerilda Nel, Nelis van 
Rensburg en Elna Mouton. As gevolg van verskeie bedankings het die Moderamen die taakspan in Junie 
2006 soos volg saamgestel met die veronderstelling dat die taakspan aangevul kan word soos nodig: Elsje 
Büchner  (Oos-Transvaal), Dieter de Bruin (Noordelike Sinode), Julian Müller (Teologiese fakulteit), Zerilda 
Nel (Hoëveld), Kobus Schoeman  (Noordelike Sinode), Johan Pienaar (Noordelike Sinode). Die onderskeie 
sinodes is ook versoek om iemand uit die leierskap van die sinodes wat die gesprek plaaslik sal hanteer, 
aan te wys. 
1.3 Die Taakspan het versoek dat die naam verander word van Taakspan vir Diversiteitsbestuur. 
1.4 Die Algememe Sekretaris het by twee geleenthede ‘n gesprek tussen die voorsitter van die AKV me 
Rinel Hugo en die voorsitter van die Taakspan ds Elsje Büchner fasiliteer. 
1.5 Die verslag is aangeheg as Bylaag 1  
 

2. HOMOSEKSUALITEIT 
* Hierdie saak word onder die afdeling geplaas omdat dit nie net oor ’n saak gaan nie maar oor mense. 
* Die hantering van die wetgewing tov gay verbintenisse word hanteer by Afd A.2.1 pt 2 hierbo. 
 
2.1 PERSBERIGTE NA DIE ALGEMENE SINODE 2004 
2.1.1 Direk na die Algemene Sinode 2004 het die Sondagpers ’n berig gedra met die strekking dat gay 
dominees tot die bediening toegelaat sal word. Op grond van die verwarring wat die berig veroorsaak het, 
het die Moderatuur ’n verklaring uitgereik: 

BERIGTE OOR GAY DOMINEES MISLEIDEND  
 

In mediaberigte die afgelope tyd is die indruk gewek dat die Algemene Sinode van die NG Kerk so pas 
besluit het om persone met ‘n homoseksuele oriëntasie tot die predikantsamp toe te laat. Die berigte is 
hoofsaaklik gegrond op ‘n interpretasie van dr André Bartlett oor die moontlike implikasies van die besluite 
van die Sinode oor homoseksualiteit. Die strekking hiervan is ons insiens nie ‘n getroue weerspieëling van 
die gees en bedoeling van die Sinode nie.  
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In sy besluite oor die saak het die Sinode, soos wyd berig, klem gelê op die feit dat mense met ‘n 
homoseksuele oriëntasie ook ingesluit is in God se liefde en op grond van hulle doop as volwaardige 
lidmate van die kerk aanvaar behoort te word. Die Sinode het ook geoordeel dat die getuienis van hierdie 
mense oor hulle geloof, toewyding én seksuele oriëntasie ernstig geneem en hulle integriteit aanvaar moet 
word. Daarby het die Sinode sy verskoning aangebied vir waar die kerk hierdie mense in die verlede 
seergemaak of verontreg het. Die kerk wil en kan hulle nie bloot op grond van hulle seksuele oriëntasie 
anders behandel nie! 
 
Terselfdertyd wou die vergadering hom op twee punte nou reeds duidelik uitspreek. Die een was dat slegs 
die liefdesverbintenis tussen een man en een vrou as ‘n huwelik in die Bybelse sin van die woord beskou 
kan word. Die ander was dat alle heteroseksuele of homoseksuele losbandigheid of promiskuïteit “ten 
sterkste“ veroordeel moet word. Oor die implikasies hiervan sowel as ander sake wat met die hele kwessie 
verband hou, wou die Sinode nie nou ‘n finale besluit neem nie, maar het hy besluit op verdere gesprek en 
studie “om die kerk en ons lidmate op die mees verantwoordelike manier te dien”.  
 
‘n Interpretasie dat die Sinode hiermee tussen hierdie “twee pole” plek sou maak vir “verantwoordelike” 
praktiese homoseksuele liefdesverhoudings, is nooit bespreek nie en ook nie as ‘n konsekwensie van 
volwaardige lidmaatskap oorweeg nie. So ook nie die toelating van praktiserende homoseksuele persone 
tot die predikante-amp nie. Inteendeel, die gees en bedoeling was juis dat dit die soort saak is wat vir 
verdere studie en gesprek verwys word. Op dieselfde manier sou mense wat anders voel met ewe veel reg 
kon argumenteer dat die standpunt dat die huwelik net tussen een man en een vrou kan wees, by voorbaat 
alle romantiese verhoudings tussen lede van dieselfde geslag uitsluit. Romantiese verhoudings het immers 
dieselfde aard en gaan huwelike vooraf.  
 
Uit die besprekings wat die besluite vooraf gegaan het, was dit duidelik dat daar ‘n sterk groep op die 
Sinode was wat op sy minste enige homoseksuele praktyke wou afkeur. Slegs die belofte van verdere 
besinning het hulle van sulke voorstelle weerhou. Die konsekwensies wat dr Bartlett nou aan die besluite 
verbind, kan hulle met die gevoel laat dat hulle om die bos gelei is. Baie moeite is gedoen om ter 
vergadering konsensus te verkry, en hierdie tipe interpretasie maak dit nou ongedaan. 
 
Die Algemene Sinode wil hierdie gesprek voortsit, ook met gelowiges van ‘n homoseksuele oriëntasie. Die 
NG Kerk wil inklusief wees waar die Bybel rigting gee. Ons is bekommerd dat gevolgtrekkings wat gemaak 
word, polarisasie in die hand werk, onrealistiese verwagtings skep en gesprek strem. Die Algemene Sinode 

se standpunt is juis dat ‘n liefdevolle hantering van mekaar nodig is. 

 
2.1.2 Die Moderamen het ruim tyd aan die saak afgestaan en bevestig dat die Algemene Sinode ’n 
duidelike standpunt oor homoseksualiteit ingeneem het maar dat ons oor bepaalde sake onseker is en 
daarom voor die Skrif wil buig in ons besinning. Die Moderamen het ook besluit dat die interpretasie van die 
besluite van die Algemene Sinode soos volg hanteer word: (1) Die Moderamen is die instansie wat besluite 
interpreteer, (2) die Moderatuur doen dit in bepaalde omstandighede, en (3) die Algemene Sekretaris en 
Moderator in oorleg met die Moderatuur in spoedeisende gevalle. 
2.1.3 Die Moderatuur en dr André Bartlett, na wie in die berig verwys word,  het na ’n baie positiewe 
gesprek ooreengekom op die volgende verklaring: 

GESAMENTLIKE VERKLARING VAN DIE MODERATUUR VAN DIE NG KERK EN DR ANDRé 
BARTLETT 

Die Moderatuur van die NG Kerk en dr André Bartlett het op Dinsdagmiddag 16 November 2004 gesprek 
gevoer. Die mediaberigte vanaf 18 Oktober 2004 wat die indruk geskep het dat die besluit van die 
Algemene Sinode van die NG Kerk oor homoseksualiteit noodwendig beteken dat persone met 'n 
homoseksuele oriëntasie tot die predikantsamp toegelaat word, en die daaropvolgende verklaring van die 
Moderatuur, was op die agenda. 
 
Hierdie gesprek was openhartig en positief, en het gestaan in die teken van kollegas wat met  die styl van 
Jesus Christus teenoor mekaar wil optree. 
 
Vanuit die gesprek wil die betrokke kollegas graag verklaar: 
1. In sy standpuntstelling oor die genoemde saak, wou die Moderatuur op geen manier 'n negatiewe 
refleksie op dr Bartlett se goeie trou werp of sy integriteit in gedrang bring nie.  Die Moderatuur vra 
verskoning indien sekere bewoording in die verklaring dit kon laat gebeur het en dr Bartlett in die proses 

kon voel dat hy te na gekom is.  
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2. Dr Bartlett het geen probleem daarmee dat die Moderatuur dit nodig geag het om 'n misverstand wat 
ontstaan het as gevolg van mediaberiggewing oor 'n mening wat hy gelug het, reg te stel nie. Hy wou nie 
die Algemene Sinode of die NG Kerk in 'n verleentheid stel nie. Hy is jammer dat die wyse waarop sy 
standpunt oorgekom het, hierdie indruk geskep het. 
3. Wedersyds is daar aanvaarding van mekaar se goeie trou en integriteit, ten spyte van verskille oor 
standpunte, en is dit vir almal van groot belang om in herstelde verhoudings met mekaar saam te werk. 
4. Geen persoon se reg op individuele standpunte is op enige manier in gedrang nie. Daar is egter by almal 
sensitiwiteit oor hoe dit hanteer en gekommunikeer word. 
Die Moderatuur en dr Bartlett kon rondom die tafel hande vat, saam bid, en in die gebed ook dié mense oor 

wie die Algemene Sinode se besluite gaan, aan die Here opdra. 

 
2.2 DIE GAY DEBAT IN DIE PERS EN DIE HANTERING VAN DIE BESLUIT VAN DIE NG KERK 
Omdat die gay debat in die pers steeds verwarring en ongelukkigheid bly veroorsaak het, het die 
Moderamen in Mei 2005 die volgende besluit geneem oor die interpretasie van die besluit van die 
Algemene Sinode oor homoseksualiteit: 
Die Moderamen volstaan met die volledige besluit van die Algemene Sinode in 2004 en wys op die 
volgende: 
* Daar moet gewaak word teen standpunte en/of interpretasies wat meer wil maak van die besluite van die 
Algemene Sinode in 2002 en 2004 as wat die Sinode self besluit het. Daar word gewys op die besluit waar 
onderneem is om die gesprek en studie met groot erns voort te sit, want die NG Kerk wil in alles net getrou 
wees aan wat die Bybel sê. 
* Daarom moet gewaak word teen gevolgtrekkings wat polarisasie in die hand werk, onrealistiese 
verwagtings skep en gesprek strem. Die Algemene Sinode se standpunt is juis dat ’n liefdevolle hantering 
van mekaar nodig is.  
* Om nou al reeds interpretasies aan die besluite te heg, kan juis gesprek strem en besluite vooruitloop.  Dit 
skep ook die indruk dat konteksloos oor spesifieke probleme gepraat kan word. 
* Die Moderamen wys daarop dat die betrokke kerkvergaderings (soos kerkrade, ringe en sinodes) in die lig 
van die Skrif en belydenisskrifte moet handel in die beoordeling van spesifieke gevalle en dit op ‘n kerklike 
wyse en in liefde hanteer moet word. In gevalle waar die besluite van die Algemene Sinode kerkregtelike 
advies noodsaak, moet dit van die Aktuarius van die Algemene Sinode aangevra word met verwysing na 
die spesifieke omstandighede. 
 
2.3 DIE HANTERING VAN DIE OPDRAG VAN DIE ALGEMENE SINODE 2004 OOR 
HOMOSEKSUALITEIT 
2.3.1 Die Moderamen het kennis geneem van die Algemene Taakspan Leer en Aktuele sake se proses tov 
die hantering van die saak en het ook geld tot beskikking gestel sodat die werk gedoen kan word. Dr 
Herman Carelsen (Florauna) is aangewys as fasiliteerder van die proses. 
2.3.2 Vir die Moderamen was dit belangrik dat die komende Algemene Sinode deur die werk van die 
Taakspan in ’n posisie gestel moet word om ’n besluit oor homoseksualiteit te kan neem. Die Moderamen is 
ook van oordeel dat die besluite van mindere vergaderings oor die saak belangrike bydraes tot die gesprek 
is maar nie die Algemene Sinode kan bind nie. 
2.3.3 In die lig van die sensitiwiteit by die lede van die Taakspan oor die hantering van die verslag van die 
Taakspan, het die Moderamen besluit die Taakspan se verslag word aan die Algemene Sinode gelewer via 
die Algemene Taakspan Leer en Aktuele Sake en die Moderamen. Dit word ook ongemodereerd aan die 
Algemene Sinode voorgelê, en die verslag en aanbevelings word in oorleg met en goedkeuring van die 
Taakspan aan die Algemene Sinode voorgedra. Die Moderamen het deurentyd hulle vertroue in die 
Taakspan bevestig met die uitvoering van hulle taak asook hulle voorneme om die uitkoms van die proses 
met respek te hanteer. Hulle is ook verseker van die Moderamen se voorbidding vir die Here se leiding met 
die hantering van die saak. Die Moderamen het die Taakspan ook versoek dat die uitkoms nie ’n magstryd 
moet word tussen twee uiteenlopende standpunte nie maar dat die standpunte van die groep as geheel in 
die verslag weerspieël moet word. 
2.3.4 Die Moderamen het ook kennis geneem van ’n skrywe van die Sinode van Wes- en Suid-Kaapland 
wat versoek dat lede van die Taakspan nie sal deelneem aan die debat in die openbare pers nie. Die 
versoek is aan die Taakspan deurgegee. 
2.3.5 Die verslag van die Taakspan verskyn as Bylaag 2 
 

3. BUITELANDSE BEDIENING 
 
3.1 BESLUIT 2004 (Besluiteregister F.2.1/1) 
Die Algemene Sinode 2004 het ’n duidelike beleidsbesluit in dié verband geneem en dit na sy kommissie 
vir Buitelandse Bediening verwys vir hantering. 
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3.2 KOMMISSIE 
Die NG Kerk, Gereformeerde Kerke en die Nederduitsch Hervormde Kerk het ’n staande gesamentlike 
Kommissie vir Buitelandse Bediening wat aandag gee aan die bediening van lidmate van die drie kerke wat 
vir korter of langer tye in die buiteland werk. Die NG Kerk se verteenwoordigers werk in twee taakspanne nl 
sake wat Afrika raak en sake wat die res van die wêreld raak. Die Kommissie vergader op ’n gereelde 
basis. Dr Kobus Gerber is die voorsitter en me Malinda Lazenby die skriba. 
3.3 KONFERENSIES 
3.3.1 Die Kommissie hou elke tweede jaar ’n omvangryke konferensie met verteenwoordigers van regoor 
die wêreld ten einde aandag te gee aan die behoeftes van lidmate: eenkeer in Suid-Afrika en eenkeer in die 
buiteland. Die koste is vir elke rolspeler se rekening. 
3.3.2 ’n Baie geslaagde konferensie is net voor die Algemene Predikantebyeenkoms in Junie 2005 gehou. 
Die bywoning was goed en die vrug op en reaksie oor die konferensie uitstekend. Na die konferensie is die 
volgende kollektiewe verklaring van voorneme uitgereik: 
 

1. Ons gee dankbaar erkenning aan die feit dat God besig is om sy Koninkryk oor die hele aarde uit 
te brei en te vestig. Tydens ons vergadering het ons kosbare getuienis van sy werksaamheid vanuit 
verskillende wêrelddele ontvang en loof en prys die Here vir sy genade. Daar is inderdaad ‘n golf van 
geleenthede wat besig is om op te duik. Kerke in die buiteland is besig om te groei aangesien Suid-
Afrikaners wat hulle in die onsekerhede van die buiteland bevind, weer terugkeer na hulle geestelike 
fondamente. 
2. Ons erken ook ons afhanklikheid van God as ons besef dat ons, as deel van die Liggaam van 
Jesus Christus ‘n besondere plek in sy Koninkryksbeplanning in al hierdie buitelandse 
werksaamhede het. In hierdie verband wil ons die volgende voornemens maak: 
2.1. Ter wille van geloofwaardigheid in die buiteland wil ons ons verbind tot eensgesindheid in ons kerklike 
samewerking.  
2.2. Binne ‘n Koninkryksperspektief is daar besondere geleenthede vir koördinering en samewerking om 
onnodige duplisering en ‘n beter aanwending van gawes en fondse te verkry.  
2.3. Ons wil navorsing aanmoedig tov die bedieningsbehoeftes van mense in die buiteland. 
2.4. Ons wil samewerking tot ‘n spiritualiteit bevorder wat kan akkommodeer en mense integreer. 
2.5. Ons wil ‘n duidelike missiologiese fokus in buitelandse bediening daarstel. 
3. Die Kommissie vir Buitelandse bediening word versoek om die praktiese implikasies van 
bogenoemde voornemens uit te werk. Die volgende kan as riglyne dien: 
3.1. Die Kantoor van Buitelandse Bediening is die kontakpunt vir almal wat na die buiteland beweeg (ook 
Midde-Ooste). 
3.2. Die kerkregtelike implikasies van bogenoemde ekumeniese samewerking moet ondersoek en deur 
middel van duidelike voorstelle gereël word. Kontak met streeksinodes, gemeentes in sekere gebiede en 
ander bedieninge wat gevestig word, is essensieel.  
3.3. Interkerklike kommunikasie wat hierdie samewerking kan dien, moet gevestig en uitgebou word. 
3.4. Ten opsigte van Afrika moet pro-aktiewe beplanning gedoen word ter wille van strategiese 
posisionering binne huidige en toekomstige ontwikkeling, duidelike samelewingsveranderinge en unieke 
Koninkryksgeleenthede. 
3.5. Die missiologiese fokus van buitelandse samewerking moet as ‘n prioriteit verreken en prakties 
uitgewerk word.  
4. Volgende Konferensie(s) 
Die Kommissie vir Buitelandse Bediening word versoek om  
4.1 gedurende 2006 ’n Konferensie te reël vir alle rolspelers in Afrika. 
4.2 betyds ’n geskikte datum vir ’n konferensie in 2007 te bepaal waarheen alle predikante en geestelike 

leiers wat wêreldwyd by die bediening vd Evangelie aan Suid-Afrikaners betrokke is, uitgenooi word. 

In die lig van die NG Kerk se Algemene Sinode en die NH Kerk se Algemene Kerkvergadering word die 
volgende konferensie beplan vir 2008 in Australië/ Nieu-Zeeland. 
3.3.3 Die Kommissie kry in toenemende mate van die probleme op sy tafel wat kop uitsteek by Afrikaanse 
gemeenskappe wat permanent geëmigreer het, ’n behoefte aan bediening in Afrikaans het, maar nie met 
plaaslike denominasies in dié verband wil saamwerk nie. 
3.3.4 Daar is ’n toenemende stroom lidmate van die drie kerke asook ander kerke wat hulle elders in Afrika 
gaan vestig en dikwels ’n ernstige bedieningsnood ontwikkel. ’n Afrika-konferensie word beplan. 
3.4 AFRIKA 
3.4.1 Die Algemene Sinode 2004 het nav die inskakeling van die Sinode van Midde-Afrika by die 
Noordelike Sinode besluit om die Noordelike Sinode se grens uit te brei om Afrika noord van die Limpopo in 
te sluit en dat die Algemene Sekretaris so gou moontlik ’n spesifieke grensomskrywing moes opstel vir 
hantering deur die Moderamen (vgl Besluiteregister 2004 F.2.1/6). 
3.4.2 Die Moderamen is daarop gewys dat die saak baie kompleks is en dat die besluit van die Algemene 
Sinode gebiede in Afrika raak waar ander sinodes reeds betrokke is en lidmate bedien. ’n Hele aantal 
sinodes van die NG Kerk is ook reeds vir dekades in lande noord van Suid-Afrika betrokke vanuit ’n 
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aanvanklike sendingbetrokkenheid. Dié werk moes ook in berekening gebring word.Die werk van die 
Kommissie vir Buitelandse Bediening is uiteraard deur die saak geraak. 
3.4.3 In die hantering van die saak het die Moderamen ook bewus geword daarvan die gemeentegroepe uit 
Suid-Afrika soms in van ons buurlande gaan sendingwerk/opheffingswerk doen sonder om enigsins kontak 
te maak met die plaaslike lidkerk van die familie van NG Kerke. Die saak het toenemend spanning en 
ongelukkigheid by ons familie begin skep. 
3.4.4 Na ’n eerste poging om die grense te omskryf en die knelpunte wat daarmee saamgaan te hanteer en 
bepaalde ander probleme uitgewys het, het die Moderamen in konsultasie met verteenwoordigers van die 
sinodes wat geraak word die volgende omskrywings geformuleer tov grense en bedieningsterreine: 

1. Bestaande betrokkenheid/vennootskappe met kerke van die NG Kerkfamilie  in buurlande 
1.1 Vanuit die sendingwerk van die NG Kerk is sinodes van die NG Kerk oor baie jare betrokke by en in 
vennootskappe met kerke van die NG Kerkfamilie in buurlande: 
Malawi: Wes- en Suid-Kaapland 
Zambië: Vrystaat 
Zimbabwe: Wes- en Suid-Kaapland 
Noord-Mosambiek: Wes- en Suid-Kaapland 
Suid-Mosambiek: Die vier Transvaalse Sinodes dmv die Gesamentlike Sendingkommissie vir Suid-
Mosambiek 
Botswana: Noord-Kaapland 
Swaziland: Oos-Transvaal 
Lesotho: Vrystaat 
1.2 Die betrokke sinodes tree op as koördineringspunt vir bedieninge/uitreike van gemeentes vanuit Suid-
Afrika tov die bestaande lande. Met enige uitreik moet ook sorg gedra word dat die lidkerk van die familie 
van NG Kerke in die proses geken word. 
1.3 Lidmate van die NG Kerk wat in die lande woon/werk word deur die plaaslike kerke in die betrokke 
lande bedien  of soos hieronder gereël. 
2. Bediening van lidmate van die NG Kerk in buurlande 
2.1 Zimbabwe en Zambië 
2.1.1 Kragtens die besluit dat die Sinode van Midde-Afrika by die Noordelike Sinode inskakel, word die 
fisiese grens van Noord-Transvaal uitgebrei om Zimbabwe en Zambië in te sluit, en die gemeentes van die 
NG Kerk in die twee lande vorm deel van die Noordelike Sinode. 
2.1.2 Die Noordelike Sinode bly in kontak met die kerke van die NG Kerkfamilie in die betrokke lande 
(Reformed Church in Zimbabwe, CCAP Harare Synod, Reformed Church in Zambia, CCAP Zambia)  tov 
bediening van NG lidmate in die betrokke lande. 
2.2. Botswana 
2.2.1  Noord-Kaap neem Botswana as verantwoordelikheidsgebied vir die bediening van NG Kerklidmate in 
onderhandeling met die Dutch Reformed Church in Botswana gegewe die reëlings by die totstandkoming 
van die DRCB. 
2.2.2 Noord-Kaap en die Noordelike Sinode onderhandel oor die inskakeling van die gemeente 
Francistown asook ander bedieningspunte by hierdie proses. 
2.3 Mosambiek 
Oos-Transvaal neem Mosambiek as verantwoordelikheidsgebied vir die bediening van NG Kerklidmate in 
onderhandeling met die Igreja Reformada im Mocambique gegewe die reëlings by die totstandkoming van 
die IRM. 
2.4 Swaziland 
Oos-Transvaal neem Swaziland as verantwoordelikheidsgebied vir die bediening van NG Kerklidmate. 
2.5 Lesotho 
Die Vrystaat neem Lesotho as verantwoordelikheidsgebied vir die bediening van NG Kerklidmate. 
2.6 Angola/DRK 
2.6.1 Namibië neem Angola/DRK as verantwoordelikheidsgebied vir die bediening van NG Kerklidmate. 
2.6.2 Namibië tree ook op as koördineringspunt vir bedieninge/uitreike vanuit Suid-Afrika in Angola/DRK. 
2.7 Malawi 
Wes-en Suid-Kaapland neem Malawi as verantwoordelikheidsgebied vir die bediening van NG Kerklidmate. 
2.8 Res van Afrika 
Waar daar behoeftes nood in die res van Afrika mag opduik, word dit onder aandag van die Kommissie vir 
Buitekandse bediening gebring wat dan ’n bepaalde reëling sal tref. 
3. Gesprek met vennote in Kommissie vir Buitelandse Bediening 
Aangesien daar in al die betrokke lande of gemeentes van die betrokke vennote is of bepaalde reëlings om 
hulle lidmate te besoek en/of Afrikaanssprekendes te bedien, koördineer die Kommissie vir Buitelandse 

Bediening gesprek met die vennote.  

3.4.5 In Botswana het daar spanning ontstaan in die geledere van die Dutch Reformed Church in Botswana 
oor die bediening van Afrikaanse mense in Botswana deur kerke in Suid-Afrika aangesien die kerk sedert 
sy stigting voorsiening maak daarvoor en ook Afrikaanse bedieninge/gemeentes het. Goeie gesprekke is 
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aan die gang tussen die DRCB, die Noordelike Sinode en die Sinode van Noord-Kaap olv die Algemene 
Sekretaris. Daar is ook reeds kontak gemaak met die Nederduitsch Hervormde Kerk wat ’n groot gemeente 
in Gaborone het en bereid is om deel te wees van ’n gesprek oor die bediening van Afrikaanse mense in 
Botswana. Kontak sal ook met Namibië gemaak word wat betrokke is by bediening in die weste van 
Botswana. 
3.4.6 Die Sinodale Diensraad van die Noordelike Sinode het tov bogenoemde tipe probleme en die 
bediening van lidmate van die kerke wat by die Kommissie vir Buiteandse Bediening betrokke is ’n 
rigtinggewende besluit geneem wat op die lang duur baie bedieningsprobleme kan oplos en positiewe 
ekumeniese verhoudinge tot gevolg kan hê: Die SDR moet ’n proses begin wat daarop gemik is om 
gemeentes en ringe in buurstate wat by die Noordelike Sinode inskakel te begelei om ekumeniese bande 
met ander gereformeerde gemeentes in die spesifieke onafhanklike staat te soek met die oog op die 
stigting van eenheidskerkverbande in die staat. In die proses moet die behoud van die kultuur en die 
tradisie van die gemeentes en ringe hoë prioriteit geniet. 
3.4.7 Die bediening van lidmate/Afrikaanssprekendes in Afrika het talle kompleksiteite wat hanteer moet 
word. Die Kommissie vir Buitelandse Bediening gee op kontinue wyse daaraan aandag. 
3.5 VERENIGDE KONINKRYK 
3.5.1 Die SA Gemeente London is deel van die kerkverband van die NG Kerk en doen reusewerk in die 
hele VK asook in Ierland. 
3.5.2 Hierdie gemeente doen oa reusewerk tov van die duisende jongmense uit Suid-Afrika wat vir ’n jaar of 
langer in die VK gaan werk. Hulle is bereid om hulp en raad te gee, en is tot beskikking van jongmense. Die 
NG Kerk is hierdie gemeente groot dank verskuldig. 
3.5.3 Die Gereformeerde Kerke het ’n behoefte by jongmense raakgesien wat behoefte aan meer 
“tradisionele” dienste het, en het ’n reëling met die Free Church of Scotland dat hulle vir sulke Suid-
Afrikaners dienste in Afrikaans aanbied. Daar is sterk bande en voortdurende gesprek met die SA 
Gemeente London. Dit is hartseer dat APK ’n eie gemeente in London gestig het. 
3.6 EUROPA 
3.6.1 Die SA Gemeente London help op verskeie plekke in Europa. Daar is ook oral groepe lidmate van die 
NG Kerk/Suid-Afrikaners wat in huise rondom die Woord byeenkom. 
3.6.2 Die NG Kerk en die NH Kerk werk in Oostenryk saam vanuit die Reformierte Kirche Wien-Süd waar 
Afrikaanse lidmate as ’n wyksgemeente van die betrokke kerk bedien word. Prof Jimmie Loader en dr Jan 
de Jongh van Arkel help as leraars. 
3.7 VSA/KANADA 
3.7.1 Dr Kobus Gerber kon in Februarie 2006 ’n aantal dominees wat vanuit die drie Afrikaanse kerke na 
Kanada geëemigreer het en daar werk, ontmoet. Die kollegas doen regtig moeite om die Suid-Afrikaners te 
akkomodeer - so ook die twee kerke waar Suid-Afrikaners meestal inskakel nl die Christian Reformed 
Church en die Presbyterian Church. Ds Johan Olivier van London, Ontario, het aangebied om as 
skakelpersoon op te tree om toe te sien dat lidmate wat emigreer deur ’n leraar besoek word. 
3.7.2 Kontak met leraars wat in die VSA arbei en groepe lidmate daar is tans nie goed nie en verdien 
aandag. 
3.8 AUSTRALIË/NIEU-SEELAND 
3.8.1 In beide die lande is daar ’n aantal konsentrasiepunte waar Suid-Afrikaners woon en ook behoefte 
aan geestelike versorging het. 
3.8.2 Plaaslike denominasies van gereformeerde oorsprong (Christian Reformed Churches of Australia, 
Reformed Churches of New Zealand, Presbyterian Church of New Zealand) doen moeite om Suid-
Afrikaners te laat inskakel. Hulle is ook bereid om Afrikaanse bedieninge as deel van hulle kerkverbande te 
skep. 
3.8.3 Daar is in beide Australië en Nieu-Seeland onafhanklike Afrikaanse gemeentes met ’n gereformeerde 
karakter - sommige floreer, ander kry swaar. 
3.8.4 Op ekumeniese terrein ontwikkel daar van tyd tot tyd spanning wanneer gemeentes uit Suid-Afrika ’n 
dominee “stuur” om in een van die twee lande te gaan werk terwyl die plaaslike denominasie reeds ’n 
bediening vir Afrikaanse mense begin het of op die punt is om ’n Afrikaanse dominee aan te stel vir die 
werk. Dit kom voor of ons soms sukkel om te verstaan dat die liggaam van Christus, ook in gereformeerde 
gedaante, reeds in die betrokke wêrelddele oor baie jare gevestig is, dit die eerste plek van inskakeling 
behoort te wees, en dat hulle volledig bereid is om bedienings in Afrikaans te skep. Die beleid wat die NG 
Kerk in hierdie verband het word soms gewoon deur leraars en kerkrade ignoreer.  
3.9 MIDDE-OOSTE 
Sonder om formeel te organiseer en op baie diskrete wyse kom lidmate bymekaar en word hulle ook 
bedien. In baie van die vooraanstaande ondernemings neem lidmate uit die Afrikaanse kerke leiding en 
versprei die evangelie met hulle lewenswyse. 
3.10 AANBEVELINGS: BEDIENING IN DIE BUITELAND 
3.10.1 Die Algemene Sinode besef dat die emigrasie van ons lidmate na die buiteland nie geskied 
sonder dat die Here nie ook hiermee ’n heilsame doel het nie. Die Algemene Sinode aanvaar daarom 
dankbaar dat die Here ook elders in die wêreld lidmate uit die NG Kerk wil gebruik om deur Woord 
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en daad Christus aan die wereld te verkondig. Terwyl hierdie emigrerende lidmate se geestelike 
versorging vir ons steeds na aan die hart lê en dat ons alles in ons vermoë wil doen om tot hulle 
sorg by te dra, wil ons nie die geleentheid laat verbygaan om hulle aan te moedig, te bemagtig en te 
ondersteun om waar hulle hul ookal tydelik of permanent vestig, daar by plaaslike gemeentes in te 
skakel en draers van God se Woord te wees. 
3.10.2 Die Algemene Sinode vestig alle kerkvergaderings, ampte en lidmate op die NG Kerk se 
Beleid tov Buitelandse Bediening soos goedgekeur in 2004. 
3.10.3 Die Algemene Sinode keur die reëlings wat vir Afrika geld tov die grense van sinodes, 
bestaande werksaamhede, versorging van NG lidmate asook uitreikaksies goed (vgl pt 3.4.4 hierbo).  
 

4. PREDIKANTE A-Z 
 
4.1 TAAKSPAN 
Die Moderamen het die volgende persone aangewys om op die Taakgroep: Predikante A-Z  te dien:  prof M 
Nel (voorsitter), drr JH Bisschoff, PR du Toit, CJP Niemandt, MDJ Smith, GJ Cloete (gekoöpteer) en ds HJ 
Kleynhans (skriba). Hulle opdrag was om die verskillende opdragte tov predikante wat by verskillende 
Taakspanne/Diensgroepe gelê het, te konsolideer/koördineer. 
4.2 VERSLAG 
Die verslag dien onder die tema Bedieningsvreugde! A-Z Beleid en Handleiding aangaande Predikante. Dit 
is aangeheg as Bylaag 3 
4.3 AANBEVELINGS 
4.3.1 Die Algemene Sinode keur die A-Z Handleiding en Beleid goed. 
4.3.2 Die Algemene Sinode keur die aanbevelings tov die inwerkingstelling/strategie van die A-Z  in 
Afdeling C goed.  
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MODERAMEN BYLAAG 1 
 

VERSLAG: TAAKGROEP VIR DIVERSITEITSBESTUUR 
 
1. FUNKSIONERING VAN TAAKGROEP 
 
Die ASM was in opdrag van die Algemene Sinode voortdurend deur sy taakgroep besig om nadenke en 
gesprekke rondom Geslagsgelykheid en Diversiteit te stimuleer.  In verkennende gesprekke het die 
volgende “merkers” na vore gekom:   
1.1 NAAM EN SAMESTELLING  
Die Taakgroep het in die verlede bekend gestaan as Kommissie vir Geslag-en-Diversiteit.  Die ASM het 
egter geoordeel dat “geslag” geïmpliseer word in die groter gesprek oor Diversiteit.  Terwille van groter 
ruimte en positiewe groei is op “Taakgroep vir Diversiteitsbestuur” besluit.  Die ASM het op 19/06/2007 in 
die lig hiervan die taakgroep hersaamgestel met die volgende lede: Elsje Büchner  (Sameroeper), Johan 
Pienaar (Proseskoördineerder), Lizl-Louise Schoeman (Skriba), Dieter de Bruin, Julian Müller, Stefan 
Joubert, Zerilda Nel en Kobus Schoeman 
1.2 TREFWYDTE VAN DIE GESPREK 
Die gesprek is breër as net die fokus op die  
verskillende belange van mans en vrouens.  Die gesprek oor diversiteit kan en moet onder andere die 
volgende insluit: geslag, ouderdom, spiritualiteit, ras, potensiaal (gestremdes), ens.  Besondere aandag 
moet aan geslagsdiversiteit gegee word. 
1.3 PLASING VAN DIE GESPREK BINNE DIE KERKVERBAND 
Viering van ons diversiteit hoort saam met ander kernwaardes soos Belydenis, Ekumenisiteit en Eenheid.  
Dit beteken dat die gesprek by geleentheid sal inspeel op ander bedieningsterreine van die kerk.  Die ASM 
sal die plek wees waar die koördinering in die eerste instansie moet plaasvind.  
1.4 TEOLOGIESE REFLEKSIE 
‘n Teologiese verstaan van diversiteit moet as basis dien vir enige toekomstige gesprekke.  
1.5 SEISOEN VAN LUISTER 
Die Seisoen van Luister skep ‘n geleentheid vir lidmate van die NG Kerk om opnuut na die verskillende 
stemme in die kerk te luister en om vanuit die “luister” groter begrip vir mekaar se unieke bydrae te 
ontwikkel.  
1.6 PROSES 
Die opdrag van die Taakgroep is nie om projekte of programme te inisieer nie.  Die fokus moet eerder wees 
op ‘n proses waardeur nadenke oor diversiteit gestimuleer word en sinodes gehelp word om gemeentes 
aan te moedig om Bybelse waardes uit te leef in hul viering van diversiteit.  In die volgende model sien die 
taakgroep sy opdrag by 1 en 5 van die model: 
 

5 stadiums van 

besluitneming

1. Kennis - bewus

word van en verstaan 

van nuwe saak

2. Oorreding- positiewe 

of negatiewe houding 

teenoor die nuwe saak

3. Besluit - aanvaar 

of verwerp die 

nuwe saak

4. Implementering –
begin die nuwe saak 

gebruik

5. Bevestiging -

soek bevestiging of 

verandering van besluit
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1.7 FOKUSAREAS 
Terwyl die taakgroep besig is met die stimuleer en koördineer van die  
breë gesprek sal verskillende sinodes versoek word om spesifieke areas van die gesprek te hanteer en 
hulle bevindinge met die breër verband te deel.  Bestaande projekte en kapasiteit sal hier in ag geneem 
word.   Van die bestaande aksies (sommige streeksaksies) wat gekontinueer en uitgebou word is onder 
andere die volgende:  

• Begeleiding van teologiese studente in diversiteitsbestuur; 
• Ondersoeke na die posisie van vroue-proponente en vroue-leraars (ds Elsje Büchner);  
• Toetsing van kerklike strukture in die lig van teologies-verantwoorbare diversiteitsbestuur en die 

ontwikkeling van leierskap in die onderskeie groepe; 
• Die Universiteit van Stellenbosch gee reeds in ‘n spesiale module aandag aan Gendersake.  
• Die Universiteit van Pretoria sal aan die besondere behoeftes en uitdagings wat aan vroue-

predikante gestel word, aandag begin gee;   
• ‘n Reeks studies is oor mag en menslikheid geskryf. Hierdie studie is in die vorm van die 

Luistersiklus geskryf. Die reeks studies poog om lidmate te help ontdek wat die Here vir ons in Sy 
Woord oor sê oor respek vir mense, die hantering van mag en die skep van ruimte vir mense wat 
anders as ek dink en voel; 

• Daar word tans ‘n retraite vir Augustus 2007 beplan waarin een vroue-predikant en een mans-
predikant uit elke sinodale streek genooi word (Di Marié Britz en Elsje Büchner neem hier die 
inisiatief). 

 
2. OPDRAGTE ALGEMENE SINODE 
 
2.1 VROUE-PREDIKANTE SE DIENSVOORDELE 
2.1.1 Opdrag (AS 2004, Deel IV, p 383, § A.13.3: Geslag-en-Diversiteit, 2) 
Die Sinode dra dit aan die geslag-en-diversiteitlessenaar op om met die ADOD: Taakspan 
Diensverhoudinge te skakel om onbillike arbeidspraktyke teenoor vroue-predikante uit te skakel. 
2.1.2 Uitvoering 
2.1.2.1 Elsje Büchner het met elke vroue-predikant en bykans alle proponente kontak gemaak. Uit die 
terugvoering was dit duidelik dat een van die grootste frustrasies van vroue wat nie beroepe kry nie, die feit 
is dat hulle byvoorbeeld nie die sakramente kan bedien nie. ‘n Ander frustrasie (wat nie uniek aan vroue-
predikante is nie, maar vir alle proponente geld) is die “titel” proponent en die feit dat afgestudeerdes nie 
predikantsbevoegdheid kan kry totdat hulle in ‘n gemeente bevestig is nie. Daar is van die vroue wat 
predikantswerk doen, maar omdat die gemeente nie ‘n volle predikantspos kan bekostig nie of nie in staat 
is om pensioen te betaal nie, moet die persoon as proponent werk. Die benaming “proponent” is baie 
verwarrend. 
2.1.2.2 Die A-Z-beleid spreek bykans al die probleme wat die vroue-proponente ervaar aan. Indien die 
Algemene Sinode hierdie beleid aanvaar, sal dit baie proponente se frustrasies verlig. 
2.1.2.3 Uit die onderhoude is daar ‘n aantal vroue geïdentifiseer wie se omstandighede as onbillik beskou 
kon word. Daar is met die onderskeie moderators van die betrokke sinodes kontak gemaak om die 
probleme te help hanteer. Van die vroue is ook persoonlik besoek en ondersteuning op langer termyn word 
aan van hulle gegee. 
2.1.2.4 Aan die einde van 2006 het die beroepsituasie van vroue in die NG Kerk soos volg uitgesien: 
 

Vroue-predikante voltyds in die bediening (studenteleraars uitgesluit) 23 

Bevestig met ’n spesialiswerkkring as voltydse opdrag (nie gewone gemeente 
nie) 

2 

Kapelaansposte 4 

Studenteleraarsposte 4 

Tentmakersposte 9 

Georden, maar nie tans in ’n gemeente werksaam nie 1 

Proponente wat nog wag vir beroepe 39 

Geen kontakinligting beskikbaar nie, maar waarskynlik  ook proponente wat 
nog vir beroepe wag 

17 

Band as predikant losgemaak met gemeente 2 

Nie meer in NG Kerk 5 

Nie meer beroepbaar, maar steeds in NG Kerk 5 

In NG Kerk gelegitimeer, georden in die VGK 2 

Predikante in ander kerke 4 

Oorlede 1 

TOTAAL 118 
Totale aantal predikante in NG Kerk 1669 

Persentasie vroue-predikante in die totale predikantekorps van die NG Kerk 2,58% 
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2.2 LESSENAAR VIR GESLAG-EN-DIVERSITEIT IN NUWE KANTOOROPSET 
2.2.1 Opdrag (AS 2004, Deel III, p 218, § A.13.1: 6.8 en Deel IV, p 383, § A.13.3: Vroue in die kerk) 
Die Algemene Sinode besluit dat 
1. die subkommissie vir vroue in die kerk se opdrag (AS 2002, BR 16.5) verleng word onder die moontlike 
naam Kommissie vir Geslag-en-Diversiteit (Taakspan van ADL); 
2. ondersoek deur die Algemene Sekretaris gedoen word na die moontlikheid van ’n Geslag-en-Diversiteit-
lessenaar as deel van die nuwe kantooropset van die Algemene Sinode; 
3. die haalbaarheid van hierdie voorgestelde bedeling in November 2004 in die groter gesprek oor die 
benutting van kerklike werknemers bepaal word. 
2.2.2 Uitvoering 
‘n Voltydse lessenaar is tans finansieel nie haalbaar nie.  Die moontlike inhoud en opdrag van so lessenaar 
moet in die lig van die verskuiwinge in die taakgroep nog volledig uitgewerk word. 
2.2.3 AANBEVELING: LESSENAAR VIR DIVERSITEIT 
Die Algemene Sinode herhaal die opdrag. 
2.3 GESLAGSGELYKHEID 
2.3.1 Opdrag (AS 2004, Deel IV, p 383, § A.13.3: Geslag-en-Diversiteit, 1) 
Die Algemene Sinode benadruk dat die Geslag-en-Diversiteit-lessenaar nie bloot na vroue se “unieke” 
behoeftes moet omsien nie, maar op geslagsgelykheid moet fokus. 
2.3.2 Uitvoering 
2.3.2.1 ’n Vraelys is aan die onderskeie sinodes gestuur om navraag te doen oor die huidige vlak van 
diversiteitsbestuur soos dit neerslag vind in die leierskapstrukture van die onderskeie sinodes. 
2.3.2.2 In die helfte van 2006 het die stand van leierskap soos volg uitgesien (diversiteit in terme van 
ouderdom en geslag en potensiaal gestremdheid word weergegee).  Die resultate spreek vanself! 
 

Sinode Leierskap Verteenwoordig Spesiale projekte in 
plek 

Wes- en Suid-kaap Moderamen Mans: 26 
Vroue: 1 
Bo 35: 25 
Onder 35: 1  
Geen gestremdes 

Onbekend 

Oos-Kaap Sinodale kommissie Mans: 9 
Vroue: 1 
Bo 35: 9 
Onder 35: 1 
Geen gestremdes 

Geen gefokusde 
projekte, wel vaste 
besluite rondom 
verteenwoordiging. 
Netwerk vir Familie 
fokus op die 
inskakeling van jonger 
mense.  
 

Noord-Kaap PSD en Skriba van 
die Sinode 

Mans: 3 
Vroue: 0 
Bo 35: 3 
Onder 35: 0 
Geen gestremdes 

Geen 

KwaZulu-Natal Moderamen Mans: 23 
Vroue: 1 
Bo 35: 23 
Onder 35: 1 
Geen gestremdes 

Geen 

Vrystaat Moderatuur Mans: 12 
Vroue: 1 
Bo 35: 11 
Onder 35: 2 
Geen gestremdes 

Geen 

Wes-Transvaal Sinodale 
bestuurskommissie 

Mans: 25 
Vroue: 1 
Bo 35: 26 
Onder 35: 0 
Geen gestremdes 

Geen 

Noordelike Sinode SDR Mans: 51 
Vroue: 3 

Kyk na ouderdoms-
verspreiding asook 
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Bo 35: 51 
Onder 35: 3 
Geen gestremdes 

verteenwoordiging. 
Het Diversiteits-
taakgroep op die been 
gebring. 

Oos-Transvaal Sinodale Diensraad Mans: 12 
Vroue: 2 
Bo 35: 14 
Onder 35: 0 
Geen gestremdes 

Leierskapswerkgroep 
wat kyk na die 
ontwikkeling van 
leiers. ‘n Spesiale 
leierskapsretraite is in 
Mei 2007 vir 
predikante onder 35 
jaar aangebied. 

Namibië Moderatuur Mans: 5 
Vroue: 1 
Bo 35: 6 
Onder 35: 0 
Geen gestremdes 

Geen 

 
Intussen het al die sinodes kontakpersone uit hulle leierskap aangewys om die taakspan by te staan in die 
gesprek. 

 
2.4 MAN IN DIE HUWELIK DIE HOOF VAN SY VROU 
2.4.1 Opdrag ( Handelinge 2004 A.13.3 bl 383)   
Die Algemene Sinode dra dit aan die Taakspan Leer en Aktuele sake op om te ondersoek watter leiding die 
NG Kerk aan lidmate behoort te gee oor die vraag of die man in die huwelik die hoof van sy vrou behoort te 
wees. 
2.4.2 Agtergrond en werkswyse 
2.4.2.1 Hierdie opdrag spruit voort uit die verslag van die subkommissie vir Geslagsgelykheid wat voor die 
Algemene Sinode van 2004 gedien het. Tydens hierdie sinode is daar onvoorwaardelik bevestig dat 
diskriminasie teen vroue sonde was en is en dat die bevoordeling van een geslag bo ‘n ander teen die wil 
van God is. In die lig hiervan is daar gevra dat daar leiding aan lidmate gegee word oor huwelikskursusse 
waarin daar sterk klem gelê word op die onderdanigheid van die vrou teenoor die man. 
2.4.2.2 In die gespreksdokument hieronder word daar eerstens eksegetiese kantlynaantekeninge oor die 
onderdanigheidstekste in Efesiërs 5 en 1 Korintiërs 11 gegee. Daarna word die verskillende teologiese 
posisionerings wat tans in die kerklike praktyk gevind word uitgelig. Die doel van die verslag is om ‘n 
bewustheid oor die gebruik (misbruik) van die Bybel in hierdie verband te kweek en ‘n raamwerk daar te 
stel waaruit predikante huweliksmateriaal kan beoordeel alvorens dit gebruik word. 
2.4.2.3 Die verslag word as ‘n voorlopige gespreksdokument vir Sinodes aangebied en sal later 
verwerk word in ‘n meer omvattende besinning oor diversiteit (sien 1.4) 
 

NUWE TESTAMENTIESE AANTEKENINGE OOR MAN EN VROU IN DIE HUWELIK 
Stereotipe persepsies oor vroue  
Opstellers: Drr Stephan Joubert en Lourens Bosman 
In die Mediterreense wêreld rondom die eerste eeu is vroue as tweedeklas-burgers beskou. Volgens die 
Joodse filosoof, Filo van Aleksandrië, is slegs mans na die beeld van God geskape. Vroue was ‘n totaal 
ander spesie! Geen wonder nie dat ‘n bekende Joodse rabbi in die tyd van die Nuwe Testament kon sê 
daar’s drie dinge aan ‘n vrou wat altyd bedek moet wees: haar mond, haar bene en haar hare. Met haar 
mond praat sy nonsens; met haar bene verlei sy ander mans, en met los hare daag sy haar eie man se 
gesag oor haar uit. Die stereotipe persepsie oor vroue was dat hulle minder intelligent, meer verleidelik en 
veel meer geslepe as mans was. Daarom dat hul eintlike plek, as items op manlike bateregisters, altyd 
binne die privaat ruimte van die huis was. 

Jesus deurbreek die stereotipes oor vroue én mans 

In Jesus se uitsprake oor egskeiding in Markus 10 is daar ‘n paar belangrike lesse te leer oor die rol van 
man en vrou. Hy herlei die oorspronklike doel van die huwelik terug na Genesis 2, nie na Moses se nood-
instemming tot egskeiding in Deuteronomium 24 nie. Die tragiese realiteit van sonde in Genesis 3, wat 
veroorsaak het dat die man oor die vrou begin heers het, word deur Jesus opgehef. Met die aanbreek van 
die koninkryk van God in sy eie optrede word man en vrou uit hierdie dwinglandyskap bevry. Nou kan beide 
mekaar lewenslank in liefde dien, eer, help en beskerm.  
 

Binne die nuwe Messiaanse era wat met Jesus se koms gepaard gaan, is man en vrou binne die huwelik  
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een van hart, siel, liggaam en gees. Hulle funksioneer met ander woorde as gelykes wat hul status voor 
God en mekaar betref, soos wat Genesis 2 veronderstel het. Nou is die vrou weer ‘n egte helper vir die 
man, wat veronderstel dat die man nie sy roeping ten volle kan vervul sonder haar bystand nie.  
 
Efesiërs 5 
Paulus deel ook die uitgangspunt van Jesus rakende die herstelde rolle van man en vrou as hy op ‘n 
programmatiese wyse in Galasiërs 3:28 skryf dat daar in Christus nie meer Jode of Grieke, slawe of 
vrymanne, mans of vroue is nie. Alle mensgemaakte grense word nou in Christus gerelativeer. Vanuit 
hierdie oorkoepelende verstaansraamwerk moet alle Pauliniese uitsprake oor man en vrou, en met name 
die onderdanigheidsuitsprake in Efesiërs 5, verstaan word. 

Efesiërs 5:21 maak melding van wedersydse onderdanigheid van gelowiges aan mekaar, terwyl vers 22 
slegs vroue oproep tot onderdanigheid aan hul mans. In die Ou Afrikaanse Bybelvertaling vorm Efesiërs 
5:21 egter deel van ‘n vorige perikoop, terwyl dit in die Nuwe Afrikaanse Vertaling deel vorm van die 
perikoop wat handel oor die rol van man en vrou binne die huwelik. Watter vertaling is reg? Die Griekse 
werkwoord wat in Afrikaans vertaal word met onderdanigheid (hupotassein), oftewel, volledige 
diensbaarheid aan ander, word slegs in Efesiërs 5: 21 vermeld, nie in vers 22 nie. In die mees betroubare 
Griekse manuskripte van die Nuwe Testament wat ons vandag tot ons beskikking het, ontbreek die 
werkwoord vir onderdanigheid in vers 22. Hieruit blyk dit dat vers 21 binne die Griekse sinsverband vooruit 
verwys na die huweliksverhouding tussen man en vrou. In gewone taal gesê, Paulus begin reeds in vers 21 
oor die huwelik praat, soos wat die NAV tereg veronderstel. Helaas het die OAV ons hier op ‘n verkeerde 
pad geplaas deur ‘n foutiewe interpretasie van die Griekse teksstruktuur, wat plek-plek tot groot skade in 
die kerk rakende die rol van man en vrou aanleiding gegee het. Indien die teks reg geïnterpreteer word, 
soos verwoord in die NAV, dan sê Paulus op ‘n verrassende manier in sy openingswoorde in vers 21 dat 
sowel mans as vroue aan mekaar diensbaar en ondergeskik is – ‘n punt wat dikwels geïgnoreer word in die 
gesprek rondom die rol van man en vrou!  

Paulus verstaan die huwelik, en met name die rol van man en vrou in Efesiërs 5, ook binne die raamwerk 
van God se oorspronklike skeppingsdoel in Genesis 2. Hy verwys in hierdie verband voorts na vroulike 
diensbaarheid (na aanleiding van die kerk se diens aan die Here) en manlike liefde (soos die Here teenoor 
sy kerk en ‘n man teenoor sy eie liggaam). Binne die huwelik offer beide man en vrou vrywillig hul “regte” 
op vir die lewenslange voorreg om mekaar in die teenwoordigheid van die Here te dien en lief te hê. In 
hierdie verband funksioneer die kerk as rolmodel vir die vrou se liefdesdiens teenoor haar man, terwyl die 
Here se opofferende liefde vir sy kerk as rolmodel vir die man dien rakende sy gedrag jeens sy vrou. Nooit 
staan dienslewering aan die kant van een huweliksmaat los van die wederkerige liefdesdiens van die kant 
van die ander nie. Immers, volgens die Nuwe Testament sluit liefde altyd en oral dienslewering in (vgl 1 
Korintiërs 13).  
 
Wat dan van die man as hoof?  
Die Griekse term vir “hoof”, met verwysing na die man se rol binne die huwelik, kom in 1 Korintiërs 11 voor. 
In teenstelling met diepgewortelde opvattings, word dit egter nie  in ‘n hiërargiese betekenis deur Paulus 
gebruik nie. Die Griekse term “kefale” wat naamlik hier met hoof vertaal word (en wat steeds gebuk gaan 
onder die verkeerde Afrikaanse konnotasie van baasskap!), kom tussen die 8ste eeu voor Christus en die 
4de eeu na Christus 2336 keer voor in Griekse tekste tot ons beskikking. ‘n Volle 2000 keer verwys dit bloot 
net die fisiese kop van ‘n liggaam. In die ander gevalle word dit metafories gebruik as die oorsprong, of as 
die pre-eminente deel van die liggaam wat die duidelikste sigbaar is en wat sodoende as 
“verteenwoordiger” van die liggaam dien. In die Nuwe Testament word laasgenoemde twee betekenisse 
merendeels gebruik. Paulus benadruk sodoende die man se funksie sedert die skepping as die sigbare 
verteenwoordiger en funksionele leier van die familie.   
Indien die Griekse term “kefale” in 1 Korintiërs 11 hiërargies gebruik sou word, in die sin van baasskap of 
oorheersing van een geslag oor die ander, dan sou die verhouding tussen Christus en God ook in die 
gedrang kom. Immers, terwyl Paulus meld dat ‘n man die “kefale” is van die vrou, noem hy in dieselfde 
asem dat God ook die “kefale” is van Christus. In laasgenoemde geval dui dit nie op ‘n ontologiese 
rangorde nie (anders sou ons ook nie die Triniteitsleer in huidige vorm in die lig van 1 Korintiërs 11 kon 
handhaaf nie), maar eerder op funksionaliteit. Anders gestel, Paulus bedoel hier dat Christus vrywilliglik 
gekies het om ‘n bepaalde funksie van dienslewering teenoor God in te neem, en nie dat Hy na sy wese 
ondergeskik is aan die Vader nie. Op soortgelyke wyse neem die man binne die huwelik die funksionele 
posisie van “kop-wees” in. Dit verhef hom nie op ‘n hiërargiese wyse tot “baas” bo die vrou nie, maar dui sy 
funksie binne die huwelik aan.  
 
Oorwegings vanuit die huidige praktyk 
Dit maak sin om ook kortliks te kyk na die verskillende teologiese posisionerings wat tans in  kerklike 
praktyk gevind word. Ten opsigte hiervan kan waarskynlik drie groot strominge aangedui word wat tans 

dominant is: 
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1. Manlike dominansie of patriargalisme 
Hierdie beskouing word tereg as die tradisionele siening van die posisie van man en vrou in die huwelik 
beskryf. Die klem hier val op die hoofskap van die man, en die onderdanigheid van die vrou.  
‘n Goeie voorbeeld van hierdie siening vind ons in die klassieke huweliksformulier. Die hoeveelheid aandag 
wat hierin gegee word aan die uitklaring van die dominante rol van die man is opvallend. Ten opsigte van 
die man se posisie in die huwelik word gestel dat die man moet weet: “ ... dat God u as hoof van die vrou 
gestel het, sodat u haar, na u vermoë, verstandig sal lei, onderrig, vertroos, en beskerm soos die hoof die 
liggaam regeer, ...” (Algemene Sinode, 1988:109). Ten opsigte van die vrou word gesê dat sy aan die man 
gehoorsaam en onderdanig moet wees, nie oor die man moet heers nie en nie die verordening van God, 
dat die man oor haar moet heers, moet teëstaan nie. Alhoewel die beskrywing van die man se rol as die 
een wat sorg, beskerm en lei nie uitbly nie, is die oorwegende klem op die beredenering van die hoofskap 
van die man en die vrou se onderdanigheid.  
Hierdie beskouing vind ons vandag meestal in kerke en kringe waar ‘n fundamentalistiese teologie bedryf 
word. Populêre Christelike boeke vir vroue,  hoofsaaklik deur Amerikaanse skrywers, wat in die groot 
Christelike boekwinkels in Suid-Afrika verkoop word, onderskryf dikwels ook hierdie siening sterk. ‘n 
Voorbeeld van so ‘n skrywer is Elizabeth George. 
 
2. ’n Komplementêre siening  
Die komplementêre beskouing van man en vrou in die huwelik kan beskryf word as ‘n meer kontemporêre 
en genuanseerde vorm van patriargalisme. In hierdie siening word klem geplaas op die verskille tussen 
man en vrou en dat dit aanleiding gee tot ‘n goddelik gesanksioneerde verdeling van rolle, en dan veral ten 
opsigte van die rol van leierskap of hoofskap in die huwelik. In die debatvoering met voorstanders van die 
egalitêre beskouing funksioneer skeppingsteologie sterk, waarin daar ‘n groot saak uitgemaak word dat 
alhoewel man en vrou gelykwaardig geskep is (as beeld van God), is hulle nie dieselfde geskape nie en 
kan daarom ook nie presies gelyke rolle vervul nie. Gelykwaardigheid beteken hier dan nie gelyke funksies 
nie.   
Voorstanders van die komplementêre beskouing kyk beter na die groot lyne in die Bybel oor die rolle van 
man en vrou en wil dit in ag neem. Hulle wil ook Jesus se hantering van vroue honoreer, die manier waarop 
Hy vroue met ‘n sagtheid hanteer het en aan hulle ‘n plek gegee het, maar sonder om tekste waarin 
manlike dominansie duidelik figureer, te sien as uitgedien en sonder gesag vir vandag.   
Die Pauliniese uitsprake oor die rolle van man en vrou word ook gebruik om manlike dominansie te 
bevestig, maar terselfdertyd ook om die aard daarvan te versag: veral word die hoofskap van die man 
herinterpreteer aan die hand van die Jesus se styl van hoofskap. Dit beteken dat die man wel die hoof is, 
maar dit word gesien as ‘n komplementêre rol tot die vrou s’n. Dit vind nie uitdrukking in dominansie nie, 
maar in diens. Die man moet hoof wees na die voorbeeld van Jesus wat sy lewe vir die kerk afgelê het. ‘n 
Teks wat ‘n sleutelrol speel, is Efesiërs 5:21-33, en dan veral vers 22 “Vrouens, wees aan julle mans 
onderdanig, net soos julle aan die Here onderdanig is, ...” en vers 25 “Mans, julle moet julle vrouens liefhê 
soos Christus die kerk liefgehad en sy lewe daarvoor afgelê het.” 
Die manier waarop hierdie teologie in die huwelik neerslag vind, is in die vorm van ‘n sagte manlike 
dominansie met klem op die manlike leierskap, meestal duidelik beskryf as leierskap met ‘n 
dienskneggestalte. Voorbeelde van hierdie beskouing is die huidige huweliksformulier en James Dobson se 
Focus on the Family. 
 
3. ’n Egalitêre beskouing. 
Hierdie beskouing wil die Bybelse tekste wat manlike dominansie onderskryf, sien teen die agtergrond van 
die kultuur waarbinne dit geskryf is. Omdat die Bybel in ‘n man-gedomineerde samelewing ontstaan, kan dit 
nie anders as om huweliksverhoudings binne hierdie kulturele paradigma te beskryf nie. Die egalitêre 
siening pleit daarvoor dat dit beter is om hierdie kultuuragtergrond te erken en om ook te erken dat ons 
vandag in ‘n ander kultuur leef, een waarbinne manlik dominansie, hoe sag dit ook al geformuleer mag 
word, toenemend vreemd word.  
Hierdie beskouing sien die verskille tussen man en vrou nie as teologies wesenlik of as ‘n skeppingsmatige 
ordening wat noodwendig tot ‘n bepaalde verdeling van rolle lei nie. Egalitêre Christene sien enige 
hiërargiese ordening in die huwelik as wesenlik in stryd met Jesus se lering en voorbeeld. Daarom is dit 
belangrik om die Pauliniese voorskrifte te verstaan teen die agtergrond van ‘n kultuur waarin dit uiters 
nadelig vir die jong Christendom sou wees om te veel in stryd te tree met die gebruik van manlike 
dominansie. Vergelyk in hierdie verband waarin Titus 2:3-5 waarin die ouer vrouens die jongeres moet leer 
om aan hulle mans onderdanig te wees, want “Dan sal die woord van God nie in diskrediet kom nie.”  
Voorstanders van ‘n egalitêre beskouing van die huwelik bevraagteken dit of hierdie voorskrifte vir alle tye 
en kulture kan geld.  
‘n Teks wat in hierdie beskouing ‘n sleutelrol speel, is Galasiërs 3:28 Dit maak nie saak of iemand Jood of 

Griek, slaaf of vry, man of vrou is nie: in Christus Jesus is julle almal één. Hierdie teks word geïnterpreteer  
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as dat geslagsverskille op geen manier verdeeldheid mag bring tussen gelowiges nie, maar dat almal in 
Christus gelyke status voor God het. Die klem val op die gelyke status voor God waarin die een geslag nie 
die ander mag domineer nie.  
Die manier waarop hierdie beskouing in die huwelik neerslag vind, is in die vorm van ‘n 
vennootskapshuwelik waarin die rolverdeling tussen man en vrou nie goddelik gesanksioneer is nie maar in 
elke huwelik tussen twee gelykes onderhandel word. Voorbeelde van hierdie beskouing is die posisie van 
die talle hoofstroomkerke in die Weste waarin vrouens tot alle ampte in die kerk toegelaat is en die huwelik 
as ‘n verhouding tussen gelyke vennote beskou word.  
 
In die NG Kerk vind ons tans ‘n diskrepansie tussen die posisie van vroue in die kerklike strukture (‘n 
egalitêre beskouing waar vrouens op elke vlak as gelykes van mans kan funksioneer) en ‘n komplementêre 
teologie van die huwelik waarin die man as die dominante figuur gesien word. ‘n Groot hoeveel materiaal 
oor die huwelik (in die vorm van kursusse, boeke en sprekers) wat tans in die NG Kerk gebruik word, kom 
uit die VSA en is ‘n uitdrukking van die komplementêre beskouing en soms ook die patriargalisme. 
* Ons verstaan dat daar ‘n diversiteit van beskouinge bestaan. ‘n Goeie debat behoort egter plaas te vind 
oor die komplementêre teenoor die egalitêre sienings van man en vrou in die huwelik met die oog daarop 
om uit te klaar watter teologie in ons huweliksformuliere gebruik sal word. 
* ‘n Alternatiewe huweliksformulier(e) wat die egalitêre beskouing weerspieël behoort geskryf te word. 
* Predikante behoort ook versigtigheid aan die dag te lê wanneer kursusmateriaal vir huwelikseminare 
gekies word. Hulle behoort die tipe teologie wat ‘n bepaalde skrywer of kursus voorstaan, aan paartjies uit 
te wys. 
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MODERAMEN BYLAAG 2 
 

VERSLAG VAN TAAKSPAN: HOMOSEKSUALITEIT 
 

1.  OPDRAG 
Die Algemene Sinode van 2004 het die volgende aanbeveling aanvaar – en daarmee hierdie opdrag tot 
verdere studie aan die Algemene Taakspan vir Leer en Aktuele Sake gegee: 
Die Sinode erken dat daar in die kerk verskillende vertolkings is van die beskikbare Skrifgegewens oor 
homoseksualiteit.  Ons onderneem om die gesprek en studie oor hierdie saak met groot erns voort te sit met 
die oog daarop om die kerk en ons lidmate op die mees verantwoordelike manier te dien (Handelinge, 
Algemene Sinode 2004: p 302). 
 

2.  INLEIDING 
Met die oog op die uitvoering van hierdie opdrag is die volgende persone in ‘n Taakspan benoem: 
André Agenbag 
André Bartlett (mede-voorsitter) 
Jean du Plessis 
Ben du Toit (sameroeper) 
Judy Kotzé 
Andries Louw 
Julian Müller 
Gerhard Mahne 
Johan Marais 
Jorrie Potgieter (mede-voorsitter) 
Frik Smith 
Marius Terblanche 
Franscois Tolmie 
Marietjie van Loggerenberg 
Carin van Schalkwyk 
Werner Venter 
Francois Wessels 
 
Willie Botha (emeritus) het as skriba opgetree. 
 
In die samestelling van hierdie taakspan is daar gepoog om sover moontlik verteenwoordigend te wees. 
Onder andere is homoseksuele persone (manlik en vroulik), ‘n eks-homoseksuele persoon, ‘n pastorale 
terapeut , ‘n sielkundige, predikante en teoloë in die taakspan ingesluit. Die taakspan het by vyf geleenthede 
vergader (wat dertien dae in totaal was). Tydens die vergaderings is daar so ver as moontlik in mekaar se 
teenwoordigheid gesprek gevoer, met Herman Carelse as fassiliteerder. Van die werk van die taakspan is 
ook per elektroniese media afgehandel terwyl sommige lede (met instemming van die hele taakspan) dit ook 
nodig geag het om hul werk dmv addisionele sub-vergaderings af te handel. 
 
Die taakspan het in die loop van sy werksaamhede kennis geneem van soortgelyke prosesse in ander kerke 
in Suid-Afrika en die buiteland. Uit hierdie deel van die studie het dit duidelik geblyk dat daar wêreldwyd in 
kerke dieselfde uiteenlopende sienswyses oor hierdie saak na vore kom en dat dit ook in ander kerke soms 
aanleiding gegee het tot spanning en konflik. 
 
Nederduitse Gereformeerde Kerk (en -familie): Ons het kennis geneem van die NG Kerk-sinodes se besluite 
rakende homoseksuele verhoudings  asook briewe wat aan die taakspan gestuur is sowel as besluite en 
verklarings van kerkrade en ringe. Alle streeksinodes het in beginsel pastorale besluite geneem. Hiervolgens 
is alle gay lidmate in die kerk welkom. Sommige streeksinodes het ook die uitleef van homoseksualiteit as 
onskriftuurlik beoordeel, terwyl nog ‘n paar gekies het om vir die besluit van die Algemene Sinode te wag. 
Die taakspan het ook op informele vlak kennis geneem van die prosesse wat by die Verenigende 
Gereformeerde Kerk aan die gang is, asook van die posisie van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in 
Afrika en die Reformed Church of Africa.  
 
Gereformeerde en Protestantse kerke: Verder het ons op nasionale vlak  ook geluister na die standpunte by 
die Apostoliese Geloofsending en die Nederduitsch Hervormde Kerk . Die dagbestuur van die taakspan het 
ook  ‘n ontmoeting met die Nederduitsch Hervormde Kerk se kommissie wat werk aan ‘n voorlegging oor 
homoseksualiteit gehad. ‘n Konsultatiewe byeenkoms van die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke is ook deur 
sommige lede van die taakspan bygewoon.  Logisties was dit nie vir ons moontlik om ontmoetings met alle 
relevante kerke te hou nie, maar ons het kennis geneem van prosesse en besluite van ander kerke. Daar is 
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ook kennis geneem van die Gereformeerde Kerk van Suid-Afrika en die Marriage Alliance of South Africa se 
standpunt.   
 
Die taakspan het ook kennis geneem van  twee ander Suid-Afrikaanse kerke wat tot op datum ernstige 
aandag aan die saak van homoseksualiteit gegee het, naamlik die Metodiste Kerk  en die Verenigde 
Presbiteriaanse Kerk. Albei hierdie kerke het gekies om ‘n gespreksbenadering te volg in plaas daarvan om 
die sake waaroor daar ernstige meningsverskil bestaan, op die spits te dryf. Gespreksdokumente waarin die 
verskillende aspekte van die problematiek uiteengesit word, is so wyd as moontlik in die twee kerke 
beskikbaar gestel met die oog daarop om met die verloop van tyd ‘n groter mate van konsensus te ontwikkel. 
 
Die taakspan het ook kennis geneem van kerklike debatte oor homoseksualiteit op ekumeniese vlak. Die 
taakspan het onder die indruk gekom dat die saak wereldwyd uiters kompleks en kontensieus is, met die 
potensiaal om verwydering en skeuring binne kerke en kerkverbande te veroorsaak. 
  
2.1 OPSOMMEND 
Dit is binne hierdie moeilike konteks waarin die taakspan hul werk moes doen. Daar is gepoog om vanuit ‘n 
bepaalde proses te werk waarbinne die taakspanlede mekaar (ten spyte van ooreenkomste en verskille) kon 
vashou. Die gevolg van hierdie werkswyse was dat ons sekere sake kon identifiseer waaroor ons saamstem, 
maar ook waaroor ons verskil. Die taakspan het in die proses ‘n redelike mate van onderlinge respek en 
vertroue ontwikkel, en ooreengekom om mekaar nie meer op negatiewe wyse te etiketteer en te kategoriseer 
nie.   
 
Die taakspan het besef dat ons met Christene se fundamentele oortuigings (onder andere hulle 
vooronderstellings van hoe die Skrif praat en hoe die Skrif gelees word) te doen het. Hiermee is daar gepoog 
om mekaar sover as moontlik te respekteer. Dit is daarom die taakspan se wens dat ongeag die besluite wat 
die Algemene Sinode sou neem, lidmate mekaar onderling met dieselfde Christelike respek sal behandel. 
 
Die aspekte wat deur die taakspan geïdentifiseer is as van besondere belang in die uitvoering van hulle 
opdrag, is die volgende: 
 
• vertolking van Skrifgegewens 
• kerklike lidmaatskap  
• toegang tot die besondere ampte  
• verhoudings en huwelike tussen persone van dieselfde geslag 
• pastorale ondersteuning 
• promiskuïteit. 
 

3.  KONSENSUS 
Die taakspan het besluit om in die hantering van hierdie aspekte ’n werkswyse te volg wat gerig is op die 
grootste moontlike eenstemmigheid (konsensus). In die proses is daar breë konsensus oor die volgende 
bereik: 
3.1  DIE SKRIF 
Die Bybel is ons uitgangspunt en in ons nadenke en besluite oor homoseksualiteit soek ons eerlik na 
maniere om die Bybelse waardes betekenisvol binne dié konteks te interpreteer. 
3.2  MENSGERIGTHEID 
Ons aanvaar die liefde van Christus as die enigste geldige grondhouding waarop verhoudinge binne die 
geloofsgemeenskap gebaseer moet word. Alle mense is geskep na die beeld van God; die verlossing in 
Christus is vir alle mense en die Gees is uitgestort op alle gelowiges. Daarom aanvaar ons die 
menswaardigheid van alle mense. 
3.3  INKLUSIEWE LIDMAATSKAP 
Alle mense, ongeag hulle seksuele oriëntasie, is ingesluit in God se liefde en hulle behoort op grond van 
hulle doop en geloof as volwaardige lidmate van die kerk van Christus aanvaar te word. Onder volwaardige 
lidmaatskap word verstaan toegang tot die sakramente, toegang tot die ampte en onderworpenheid aan die 
kerklike tug.  
3.4  HUWELIK 
Alhoewel daar ook verskil van mening oor die huwelik bestaan, is daar ten minste konsensus daaroor dat die 
huwelik tussen ‘n man en ‘n vrou ‘n belangrike instelling van God is.  
3.5  PROMISKUÏTEIT 
Sowel heteroseksuele as homoseksuele promiskuïteit word as destruktiewe en sondige gedrag  afgekeur. 
3.6  PASTORALE ONDERSTEUNING 
Die kerk behoort ondersteuningsisteme daar te stel en pastorale sorg, waar nodig, te verskaf aan persone 
wat op die een of ander wyse die werklikheid van homoseksualiteit beleef.  
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4.  MENINGSVERSKILLE 
Daar is besluit om aan lede van die taakspan die geleentheid te gee om afsonderlik aandag te gee aan die 
verdere uiteensetting van die aspekte waaroor daar meningsverskil binne die taakspan was. Die resultaat 
hiervan word as parallele motiverings in hierdie verslag opgeneem. 
 
Oor sekere aspekte kon die taakspan nie tot eenstemmigheid kom nie en is besluit om die meningsverskille 
soos volg te formuleer: 
4.1  SKRIFGEGEWENS 
Oor die vertolking van die Skrif oor homoseksualiteit: 
•  Een standpunt vertolk die Skrifgegewens as ’n afwysing van homoseksuele gedrag.  
•  ’n Ander standpunt vertolk die Skrifgegewens as ’n afwysing van sekere destuktiewe vorme van seksuele 
gedrag sonder om ’n uitspraak te lewer oor homoseksualiteit as sodanig. 
4.2  VERHOUDINGS EN DIE HUWELIK 
Oor die aanvaarbaarheid van vaste verhoudings tussen persone van dieselfde geslag: 
•  Aan die een kant is daar die beskouing dat sodanige verhoudings teen die leer van die Skrif is. 
•  Aan die ander kant is daar die beskouing dat sodanige verhoudings Christelik-eties aanvaarbaar is as dit 
gerig is op die vorming van ’n vaste verbintenis van liefde en trou. 
Daar bestaan ook meningsverskil oor die aard van die huwelik: 
•  Een standpunt sien dit as ’n eksklusiewe verbintenis tussen een man en een vrou. 
•  Daar is ook ’n ander standpunt wat ten gunste daarvan is dat vaste lewensverbintenisse tussen persone 
van dieselfde geslag dieselfde legitimiteit as die huwelik behoort te geniet. 
4.3  BESONDERE AMPTE 
Daar is meningsverskil oor die voorwaardes waaronder homoseksuele mense tot die besondere ampte 
toegelaat behoort te word. Standpunte kan basies in twee verdeel word: 
•  Diegene wat nie ‘n probleem het met die toelating van homoseksuele persone nie, op voorwaarde dat 
hulle ‘n selibate lewenstyl beoefen  
•  Diegene wat ten gunste van die toelating van persone in nie-promiskue, vaste verhoudings van liefde en 
trou is. 
4.4  PASTORALE ONDERSTEUNING 
Daar bestaan meningsverskil of ‘n Bybels-gefundeerde pastorale model daarop gerig moet wees:  
•  Om homoseksuele persone te lei tot die verwesenliking van God se skeppingsdoel met man en vrou 
(heroriëntasie) of die beoefening van ‘n selibate lewenstyl  
•  Om homoseksuele  persone tot sinvolle integrasie van hulle Godgegewe seksuele oriëntasie in die 
uitlewing van ‘n Christelik-etiese verantwoordelike leefstyl te begelei. 
 
Met die aanbevelings wat voortspruit uit die werksaamhede van die taakspan, word daar gepoog om 
uitdrukking te gee aan die soeke na die grootste moontlike konsensus, terwyl daar ook aanbevelings oor die 
hantering van die geïdentifiseerde meningsverskille  aangebied word. 
 

5  AANBEVELINGS 

5.1  Die Algemene Sinode neem kennis dat daar in die kerk oor homoseksualiteit sekere sake is 
waaroor daar konsensus is, terwyl daar ander sake is waaroor daar meningsverskille is. 
5.2  Die Algemene Sinode onderskryf die onderstaande punte van konsensus: 
5.2.1  Die Skrif 
Die Bybel is ons uitgangspunt en in ons nadenke en besluite oor homoseksualiteit soek ons eerlik na 
maniere om die Bybelse waardes betekenisvol binne dié konteks te interpreteer. 
5.2.2  Mensgerigtheid 
Ons aanvaar die liefde van Christus as die enigste geldige grondhouding waarop verhoudinge binne 
die geloofsgemeenskap gebaseer moet word. Alle mense is geskep na die beeld van God; die 
verlossing in Christus is vir alle mense en die Gees is uitgestort op alle gelowiges. Daarom aanvaar 
ons die menswaardigheid van alle mense. 
5.2.3  Inklusiewe lidmaatskap 
Alle mense, ongeag hulle seksuele oriëntasie, is ingesluit in God se liefde en hulle behoort op grond 
van hulle doop en geloof as volwaardige lidmate van die kerk van Christus aanvaar te word. Onder 
volwaardige lidmaatskap word verstaan toegang tot die sakramente, toegang tot die ampte en 
onderworpenheid aan die kerklike tug.  
5.2.4  Huwelik 
Alhoewel daar ook verskil van mening oor die huwelik bestaan, is daar ten minste konsensus 
daaroor dat die huwelik tussen ‘n man en ‘n vrou ‘n belangrike instelling van God is.  
5.2.5  Promiskuïteit 
Sowel heteroseksuele as homoseksuele promiskuïteit word as destruktiewe gedrag  afgekeur. 
5.2.6  Pastorale ondersteuning: 
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Die kerk behoort ondersteuningsisteme daar te stel en pastorale sorg, waar nodig, te verskaf aan 
persone wat op die een of ander wyse die werklikheid van homoseksualiteit beleef.  
5.3  Die Algemene Sinode besluit om in die lig van bogenoemde konsensus kerkrade, gemeentes en 
lidmate op te roep om hierdie standpunt van die kerk oor homoseksualiteit met oortuiging uit te leef. 
5.4  Die Algemene Sinode neem kennis dat daar oor die volgende sake met betrekking tot  
homoseksualiteit verskil van mening is oor:  
5.4.1  Skrifgegewens 
Daar bestaan meer as een standpunt oor die vertolking van die Skrif oor homoseksualiteit.   
•  Een standpunt vertolk die Skrifgegewens as ‘n afwysing van homoseksuele gedrag (sien uitgebreide 
motivering bylaag 2 par 3 en 4) 
•  ‘n Ander standpunt vertolk die Skrifgegewens as ’n afwysing van sekere destruktiewe vorme van 
seksuele gedrag sonder om ‘n uitspraak te lewer oor homoseksualiteit as sodanig (sien bylaag 1, die 
hele pt 2 – maar veral 2.3.8) 
5.4.2  Verhoudings en die huwelik 
5.4.2.1  Daar bestaan meningsverskil oor die aanvaarbaarheid van vaste verhoudings tussen persone 
van dieselfde geslag.  
•  Aan die een kant is daar die beskouing dat sodanige verhoudings teen die leer van die Skrif is 
(uitgebreide motivering bylaag 2 par 4, 6 en 7). 
•  Aan die ander kant is daar die beskouing dat sulke verhoudings Christelik-eties aanvaarbaar is as 
dit gerig is op die vorming van ‘n vaste verbintenis van liefde en trou (sien bylaag 1, par 3.2)  
5.4.2.2  Daar bestaan meningsverskil oor die aard van die huwelik.  
•  Een standpunt sien dit as ’n eksklusiewe verbintenis tussen een man en een vrou (samevatting 
bylaag 2 par 1.2.3; uitgebreide motivering bylaag 2 par 4.1.1.)  
•  Daar is ook ’n ander standpunt wat ten gunste daarvan is dat vaste lewensverbintenisse tussen 
persone van dieselfde geslag dieselfde legitimiteit as die huwelik behoort te geniet (sien bylaag 1, par 
3.4) 
5.4.3  Besondere ampte 
Daar bestaan meningsverskil oor die voorwaardes waaronder homoseksuele persone tot die 
besondere ampte in die kerk toegelaat behoort te word. Standpunte kan basies in twee verdeel word:  
•  Diegene wat nie ‘n probleem het met die toelating van homoseksuele persone nie, op voorwaarde 
dat hulle ‘n selibate lewenstyl beoefen (implikasie van die hele uitgebreide motivering bylae 2). 
•  Diegene wat ten gunste van die toelating van persone in nie-promiskue, vaste verhoudings van 
liefde en trou is (sien bylaag 1, par 4) 
5.4.4  Pastorale ondersteuning 
Daar bestaan meningsverskil of ‘n Bybels-gefundeerde pastorale model daarop gerig moet wees om:  
•  Homoseksuele persone te lei tot die verwesenliking van God se skeppingsdoel met man en vrou 
(heroriëntasie) en die beoefening van ‘n selibate lewenstyl (uitgebreide motivering bylaag 2 par 9) 
•  Homoseksuele persone tot sinvolle integrasie van hulle Godgegewe seksuele oriëntasie in die 
uitlewing van ‘n Christelik-etiese verantwoordelike leefstyl te begelei (sien bylaag 1, par 5) 
 
 
(NA AANLEIDING VAN BYLAAG 1) 
5.5  Die Algemene Sinode neem kennis van die 
volgende punte:   
5.5.1  Dat dit die afgelope jare geblyk het dat die 
konflikte oor homoseksualiteit wêreldwyd ‘n 
ernstige gevaar van kerkskeuring inhou. 
5.5.2  Dat, alhoewel daar wesenlike teologiese 
sake ter sprake kom in die gesprek oor 
homoseksualiteit, die keuse vir of teen 
homoseksualiteit as sodanig nie ‘n wesenlike 
saak vir die handhawing van die identiteit van die 
kerk  is nie (Die kerk van Christus oor die hele 
wêreld leef in meerdere of mindere mate lank 
reeds met die werklikheid van homoseksualiteit 
saam).  
5.5.3  Dat kerke en gemeentes homoseksualiteit 
in die praktyk op ‘n verskeidenheid van maniere 
hanteer sonder om daardeur te wen of te verloor 
aan hulle ware identiteit. 
5.5.4  Dat die praktiese ervaring van kerke oor die 
wêreld ons leer dat dit oor die algemeen nie 
moontlik is om oor homoseksualiteit tot 

(NA AANLEIDING VAN BYLAAG 2) 
5.5  Die Algemene Sinode besluit dat ‘n besluit 
rakende homoseksualiteit nie verder uitgestel of 
na kerkrade afgewentel word nie.  
5.6  Die Algemene Sinode erken dat mense 
dikwels in die verlede seergemaak is, bloot 
vanweë hulle homoseksuele oriëntasie. Die 
Algemene Sinode vra weereens verskoning vir 
elke geval waar die kerk sulke mense in die 
verlede, onder andere as gevolg van ´n gebrek 
aan leiding, seergemaak en verontreg het, en 
waar God se liefde nie in die kerk se optrede 
raakgesien kan word nie. 
5.7  Die Algemene Sinode besluit dat alhoewel dit 
vir sommige lidmate ‘n pynlike besluit mag wees, 
permanente homoseksuele verbintenisse en -
huwelike nie naas die huwelik of as ‘n alternatief 
vir die huwelik aanvaar kan word nie. Die Sinode 
voel hom gedring tot hierdie besluit deur die 
konsekwente Skrifgetuienis oor die 
heteroseksuele aard van die huwelik, 
konsekwente Skrifgetuienis teen homoseksuele 
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afdoende besluite binne ‘n kort tyd te kom nie, 
aangesien die aard van die verskille tussen 
Christene oor hierdie saak baie sensitief is en dit 
onrealisties is om te verwag dat veranderinge 
van standpunte hieroor maklik plaasvind. 
5.5.5  Dat daar in byna elke gemeente reeds gay-
lidmate is wat op betekenisvolle wyses  
ingeskakel is in die gemeentelike lewe en dat 
gelowiges op plaaslike vlak in kleiner 
gemeenskappe groot wysheid het in die van-dag-
tot-dag-hantering van medemense van 
verskillende seksuele oriëntasies.  
5.5.6  Dat dit blyk dat meerdere kerkvergaderinge 
dit veel moeiliker vind om in hulle besluite tot 
sulke praktiese wysheid te kom, terwyl dit nie net 
sinodes en kerkvergaderings is wat deur die 
Gees gelei word nie, maar ook gemeentes en 
gelowiges. 
5.5.7  Dat die NG Kerk tans besig is om 
verantwoordelik en gebalanseerd weg te beweeg 
van ‘n van-bo-na-onder-benadering en dat daar 
oral op gemeentelike vlak prosesse aan die gang 
is waardeur lidmate en kerkrade op gemeentelike 
vlak bemagtig word tot verantwoordelike 
optrede. 
5.6  Die Algemene Sinode besluit om in die lig 
van bogenoemde feite, asook in die lig van die 
bona fide verskille wat tussen Christene oor 
homoseksualiteit bestaan (punt 5.4 hierbo), nie 
op hierdie stadium ‘n meerderheidsbesluit te 
neem en af te dwing nie, terwyl daar in die plek 
daarvan eerder gekies sal word vir die 
verantwoordelike bestuur van diversiteit in die 
kerk. 
5.7  Die Algemene Sinode besluit om dit aan die 
diskresie van kerkrade oor te laat om die 
verskille oor homoseksualiteit (soos in pt 5.4 
genoem) In gemeentes, in die gees van 
christelike liefde te hanteer (sien einde van bylae 
1 vir riglyne vir gesprek op plaaslike vlak).  
 

gedrag en die afwesigheid van interne kritiek in 
die Skrif op hierdie getuienis. 
5.8  Die Algemene Sinode bevestig sy vorige 
besluit dat volgens die Skrif slegs die verbintenis 
tussen een man en een vrou as ’n huwelik 
beskou kan word. 
5.9 Die Algemene Sinode besluit dat 
homoseksuele persone wat ´n selibate lewenstyl 
beoefen, tot die ampte toegelaat mag word. 
5.10 Die Algemene Sinode versoek lidmate en 
gemeentes om lidmate wat nie in die huwelik kan 
of wil tree nie, se behoefte aan 'n vriendskap 
waarin die vreugde en smart van die lewe gedeel 
kan word, raak te sien. Gemeentes moet seker 
maak dat hierdie lidmate nie die belewing van die 
gemeenskap van die heiliges en die geleentheid 
tot diens in belang van die koninkryk ontsê word 
nie.  
5.11 Die Algemene Sinode versoek gemeentes 
om homoseksuele lidmate en hulle families met 
deernis en liefde binne die veilige ruimte van die 
gemeente te versorg. 
5.12 Die Algemene Sinode besluit om diversiteit 
binne die kerk rakende homoseksualiteit soos 
volg te bestuur: 
5.13.1  Die Algemene Sinode aanvaar die 
integriteit van lidmate wat anders oor hierdie 
saak oordeel. Daarom vra die Sinode kerkrade en 
lidmate om gesprek oor hierdie saak met deernis 
en respek binne die raamwerk van hierdie 
standpunt van die kerk te voer. 
5.13.2  Die Algemene Sinode roep lidmate en 
gemeentes op om homoseksuele lidmate – ook 
die wat nie die N G Kerk se oortuiging deel dat 
homoseksuele verhoudings verkeerd is nie – nie 
te vervreem nie, maar binne die gemeenskap van 
die gelowiges te integreer en met deernis te 
begelei. 
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BYLAAG 1 
HOMOSEKSUALITEIT  

 

1. INLEIDING 
 
Na ‘n in-diepte studie van homoseksualiteit, waarin ‘n deeglike studie van die Bybel en ander toepaslike 
wetenskaplike dissiplines gedoen is,  ondersteun hierdie bylae die volgende oortuigings: 
1.1  Dat die Skrifgegewens oor homoseksualiteit as ’n afwysing van sekere destruktiewe vorme van seksuele 
gedrag vertolk moet word, sonder om ’n uitspraak te lewer oor homoseksualiteit as sodanig. 
1.2  Dat vaste verhoudings tussen persone van dieselfde geslag Christelik-eties aanvaarbaar is as dit gerig 
is op die vorming van ’n vaste verbintenis van liefde en trou. 
1.3  Dat lewensverbintenisse tussen persone van dieselfde geslag dieselfde legitimiteit as die huwelik 
behoort te geniet. 
1.4  Dat homoseksuele persone  in nie-promiskue, vaste verhoudings van liefde en trou  tot die besondere 
ampte in die kerk toegelaat kan word. 
1.5  Dat ’n Bybels-gefundeerde pastorale model daarop gerig moet wees om homoseksuele persone tot 
sinvolle integrasie van hulle Godgegewe seksuele oriëntasie in die uitlewing van ’n Christelik-eties 
verantwoordelike leefstyl te begelei. 
1.6  Dat die menswetenskappe (die mediese wetenskap, die psigiatrie, sielkunde, ensovoorts) toenemend 
die gevolgtrekking ondersteun dat mense se seksualiteit (waarby homoseksualiteit dus ingeslote is) nie ‘n 
doelbewuste keuse is nie, maar die gevolg is van ‘n komplekse ontwikkelingsproses.  
1.7  Dat seksuele oriëntasie ’n vasgelegde saak is wat nie terapeuties verander kan word nie, hoewel dit in 
sommige gevalle moontlik is om die seksuele gedrag van ’n persoon, anders as sy/haar seksuele oriëntasie, 
kunsmatig  te manipuleer. 
1.8  Dat die kerk vanuit sy verbondenheid aan die boodskap van die evangelie geroep word om die kulturele 
en sosiale vooroordele teen homoseksualiteit as sonde uit te wys. 
1.9  Dat die kerk verder geroep word om die Godgegewe menswaardigheid van alle mense, ongeag hulle 
seksuele oriëntasie, te erken. 
 
Ten spyte van hierdie oortuigings is die opstellers van hierdie deel van die verslag nie begerig om 
hulle sieninge op die kerk as geheel af te druk nie. Derhalwe word daar in die aanbevelings wat hieruit 
voortvloei, nie gevra dat die Algemene Sinode hierdie oortuigings as sy eie aanvaar nie, maar eerder dat die 
kerk op plaaslike vlak gehelp word om op verantwoordelike wyse met die diepgaande verskille oor hierdie 
saak saam te leef. Hierdie aanbevelings is op die volgende oorwegings gegrond: 
 
•  Wêreldwyd het dit in die afgelope jare geblyk dat die konflikte oor homoseksualiteit ernstige gevaar van 
kerkskeuring inhou. 
•   Die identiteit van die geloofsgemeenskap is nie afhanklik van ‘n pertinente keuse vir of teen 
homoseksualiteit nie. Alhoewel daar wesenlike teologiese sake ter sprake kom in die gesprek oor 
homoseksualiteit, is die keuse vir of teen homoseksualiteit as sodanig nie ‘n wesenlike saak vir die 
handhawing van die identiteit van die kerk nie. Die kerk van Christus oor die hele wêreld leef in meerdere of 
mindere mate lank reeds met die werklikheid van homoseksualiteit saam. Kerke en gemeentes het dit in die 
praktyk op ‘n verskeidenheid van maniere hanteer sonder om daardeur te wen of te verloor aan hulle ware 
identiteit. 
•   Die praktiese ervaring van kerke oor die wêreld heen laat mens tot die slotsom kom dat dit oor die 
algemeen nie moontlik is om oor homoseksualiteit tot afdoende besluite binne ‘n kort tyd te kom nie. Die 
aard van die verskille tussen Christene oor hierdie saak is sensitief en dit is onrealisties om te verwag dat 
veranderinge van standpunte hieroor maklik plaasvind. 
•   Dit blyk dat gelowiges op plaaslike vlak in kleiner gemeenskappe groot wysheid het in die van-dag-tot-
dag-hantering van medemense van verskillende seksuele oriëntasies. In byna elke gemeente is daar reeds 
gay-lidmate wat op betekenisvolle wyses ingeskakel is in die gemeentelike lewe. Aan die ander kant lyk dit 
of meerdere kerkvergaderinge dit veel moeiliker vind om in hulle besluite tot sulke praktiese wysheid te kom. 
Dit is immers nie net sinodes en kerkvergaderings wat deur die Gees gelei word nie, maar ook gemeentes 
en gelowiges. Sodoende vind mense ‘n weg om op’n heel spontane vlak met medegelowiges wat anders is, 
om te gaan 
•   Die praktiese ervaring van kerke oor die wêreld heen laat mens tot die slotsom kom dat oor die algemeen 
nie moontlik is om oor homoseksualiteit tot afdoende besluite binne ‘n kort tyd te kom nie. Die aard van die 
verskille tussen Christene oor hierdie saak is sensitief en dit is onrealisties om te verwag dat veranderinge 
van standpunte hieroor maklik plaasvind. 
•   Die NG Kerk is besig om verantwoordelik en gebalanseerd weg te beweeg van ‘n van-bo-na-onder-
benadering.  Prosesse waardeur lidmate en kerkrade op gemeentelike vlak bemagtig word tot 
verantwoordelike optrede is reeds oral aan die gang. 
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2  BEOORDELING VAN BYBELSE GEGEWENS 
 
2.1  SKRIFGEBRUIK 
2.1.1  Vir gelowiges in die Gereformeerde tradisie wat die Bybel beskou as die Woord van God wat op 
skrif gestel is met die bedoeling om as basisdokument vir ons geloof en lewe te dien (NGB Art 3 en 5), is dit 
van die allergrootse belang om oor alle etiese kwessies (insluitende dié van homoseksualiteit) te vra na die 
lig wat Bybelse gegewens  daarop werp. Dit is egter net so belangrik dat daar op 'n verantwoordelike 
wyse van Skrifgegewens gebruik gemaak word.  
2.1.2  Vir Gereformeerdes was dit nog altyd van belang om die Bybel nie te hanteer as ’n geskrif wat 
sonder die toedoen van mense tot stand gekom het en wat bestaan uit 'n versameling tydlose uitsprake 
nie. Teenoor die Fundamentalisme (waar die Bybel op feitlik meganiese wyse met die Woord van God 
vereenselwig word) word die standpunt gehandhaaf dat die Bybel ’n bundel geskrifte is met ’n menslike en 
historiese karakter, met die implikasie dat hierdie geskrifte met inagneming van die historiese en kulturele 
gesitueerdheid daarvan bestudeer moet word. Terselfdertyd word daar teenoor die Liberalisme die 
standpunt gehandhaaf dat daar ook 'n bepaalde identiteit is tussen hierdie versameling geskrifte en die 
Woord van God, wat impliseer dat die Bybel volledig deur God in gebruik geneem word met die oog op sy 
heilvolle kommunikasie met mense (vgl die rapport “Skrifgesag en Skrifgebruik”, Algemene Sinode 1986:55-
58). In die voortgaande proses van Skrifuitleg moet daar voortdurend gepoog word om die bedoeling van die 
teks vas te stel. Dit vereis onder andere deeglike kennis van die historiese en kulturele konteks waarin 'n 
bepaalde Skrifgedeelte tot stand gekom het en waarbinne dit tot die oorspronklike lesers gespreek het. 
2.1.3  Voorts moet daarteen gewaak word om enkele tekste op atomistiese wyse te hanteer, dit wil sê 
sonder inagneming van die literêre konteks waarbinne dit staan. Die literêre konteks wat by die uitleg van 
tekste ter sprake is, is nie net die kleiner literêre eenheid nie, maar sluit uiteindelik die konteks van die Bybel 
as geheel in. Daarom is dit belangrik dat daar noukeurig gekyk sal word na die manier waarop 'n bepaalde 
teksgedeelte inpas by die geheelboodskap van die Bybel. 
2.1.4  Wanneer dit gaan oor die totaliteit van die Bybel as die literêre konteks waarbinne tekste 
verstaan moet word, is dit belangrik om daarmee rekening te hou dat alles wat in die Bybel staan, nie 
dieselfde waarde en betekenis het nie. In Gereformeerde kringe is dit gebruiklik om te onderskei tussen 
die sentrum en die periferie  van die Bybel. Calvyn sê in dié verband: “daar  (is) hoofsake van die leer… wat 
vas moet bly staan… Maar daar is ander waaroor daar verskil tussen die kerke is maar wat tog nie die 
eenheid van die geloof verskeur nie. Dit is middelmatige sake” (Calvyn, Institusie IV/1/12), terwyl Bavinck 
hom soos volg uitlaat: “Ook in de Schrift ligt niet alles even dicht om het centrum geschaard; er is eene 
peripherie, die wijd om het middelpunt zich heen beweegt” (Bavinck, Gereformeerde Dogmatiek, Deel 1:410) 
en Heyns dit soos volg stel: “Wie die sentrum en die periferie nie onderskei nie, maar dit met mekaar 
verwissel, sal in die waan van gehoorsaamheid die boodskap van die Skrif mis” (Heyns 1976:95). 
2.1.5  Daar is redelike eenstemmigheid onder Reformatoriese teoloë dat God se openbaring in Jesus 
Christus die sentrum is van waaruit die geheel en die onderdele van die Bybel verstaan moet word (Heyns 
1976: 95-96; De Gruchy 1997:250). Ware kennis van God en van sy handelinge met die mens word in 
Christus ontsluit. Nie alles in die Bybel staan ewe naby aan hierdie sentrum nie: sommige staan nader en 
ander verder weg. By implikasie is sekere sake in die Bybel só tydgebonde en só naby aan die periferie, dat 
dit nie meer op presies dieselfde wyse geldingskrag het as sake wat digter by die sentrum lê nie (Heyns 
1976:90-94). 
2.1.6  Waar dit gaan oor Skrifberoep in die etiek, is hierdie onderskeiding tussen sentrum en periferie van 
besondere belang. Die hoofsaak van waaruit etiese beslissings moet geskied, is nie in die eerste plek 
individuele wetsbeslissings wat in die Bybel opgeteken is nie, maar die dubbele liefdesgebod wat deur Jesus 
Christus self as die sentrum van die wet aangedui is (Matt 22:37-40) en wat soos volg deur Paulus verwoord 
word: “Al wat van belang is, is geloof wat deur die liefde tot dade oorgaan.” (Gal 5:6). Ook in die etiese 
beoordeling van homoseksualiteit is hierdie die sentrale maatstaf wat aangelê moet word: of dit wat 
beoordeel word, beantwoord aan die eise van die liefdesgebod (Wink 1999:44-48). 
2.1.7  Uitleg en toepassing van die Skrif moet ook rekening hou met die konteks en leefwêreld van 
die moderne leser. Tussen die tyd waarin die Bybelskrywers geleef het, en die wêreld van vandag lê daar 
nie net 'n lang tydsverloop nie, maar ook 'n omvangryke ontwikkeling en toename in wetenskaplike kennis. 
Daar was by Gereformeerdes nog altyd 'n openheid om in die voortgaande proses van Skrifuitleg rekening te 
hou met nuwe insigte wat van buite die Bybelwetenskappe na vore gekom het en ook 'n bereidwilligheid om 
hierdie nuwe insigte te akkommodeer selfs waar dit in stryd is met sekere voorwetenskaplike uitsprake in die 
Bybel (vgl byvoorbeeld die bereidwilligheid om nuut te dink oor  kwessies soos slawerny en die posisie van 
die vrou). Van Gereformeerdes is nog nooit verwag om te aanvaar dat die aarde plat is en dat reën deur 
vensters in 'n hemelkoepel op die aarde val net omdat dit in die Bybel staan nie. Daar word geredelik 
aanvaar dat die Bybel nie 'n wetenskaplike handboek is nie en dat dit nie sondermeer gebruik kan word vir 
die oplossing van eietydse sosiale, ekonomiese of politieke vraagstukke nie (vgl Kerk en Samelewing 
1990:4). Vir die onderhawige kwessie impliseer dit dat natuur- en menswetenskaplike insigte oor  
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homoseksualiteit saam met Bybelse gegewens ernstig opgeneem behoort te word in die besinning van die 
kerk (Wink 1999:46). 
2.1.8  Wat dikwels (met die verrekening van kontekste) nie in berekening gebring word nie is dat dit in 
’n sekere sin onmoontlik vir ons is, met al ons wetenskaplike kennis en inligting van ons tyd, om nie met 
die invloed daarvan na die teks toe te gaan nie.  Dit is onmoontlik vir ons om ons kennis op te skort en na 
die teks te gaan en te weet presies hoe mense 2 000 jaar gelede iets moes beleef het (sonder die kennis 
waaroor ons beskik).  In ’n baie definitiewe sin is dit so dat, hoe meer ons kennis toeneem van die konteks 
van die Bybel, hoe meer besef ons hoe min ons weet. Dit bring mee dat ons waarskynlik meer beskeie 
behoort te wees oor ons aanprake op presiese, finale kennis van konsepte in die lewens- en 
wêreldbeskouings van die mense in die Bybelse tyd. 
2.1.9  Hermeneutiek van Verligting?  In die loop van die werksaamhede van die Taakspan vir 
Homoseksualiteit, het daar by sommige lede die konsep van ’n sogenaamde Hermeneutiek van Verligting 
ontwikkel.  Kortweg kom dit daarop neer dat daar oor veral teologies-etiese sake, binne die bestek van die 
historiese span van die Bybelse teks, oor sekere sake verandering (verligting), verdieping, of uitbreiding van 
die verstaan daarvan aangetoon kan word.  Voorbeelde wat genoem word is slawerny, die posisie van die 
vrou (haar status, sowel as rol – amptelik – in die kerk/gemeente, hoed dra in die erediens), en ander 
kulturele en seremoniële (Ou Testamentiese) gebruike en voorskrifte.  Die argument lui dan dat daar egter 
ten opsigte van homoseksualiteit geen “verligting” in die gang van die Bybel aangetref kan word nie. Die 
Bybel is, volgens hulle, deurgaans van begin tot einde daarteen. 
 
Hierteenoor sou ’n mens egter kon aantoon dat daar tog ten opsigte van slawerny geen “verligting” van 
beskouing plaasgevind het nie.  Ten spyte van die Filemon-geskrif, waarin die skrywer aan sy vriend 
(Filémon) skryf om  sy slaaf, Onesimus, terug te verwelkom soos ’n broer in Christus (en nie met die dood 
moet straf omdat hy as slaaf weggeloop het nie), versoek hy daarin nie die opheffing van sy slawe-status 
nie.  Trouens, in die briewe aan Timoteus en Efesiërs, word duidelik opdragte aan slawe gegee om goeie 
slawe te wees en gehoorsaam te wees aan hulle base.  Slawerny is eers in die 19de eeu afgeskaf, 
aanvanklik sonder die ondersteuning van die amptelike Christelike kerk. Vandag sou ons op grond van die 
beginsels van geregtigheid en die menswaardigheid van alle mense onmoontlik slawerny Christelik 
regverdig; inteendeel.  
 
Benewens hierdie voorbeeld sou ’n mens ook kon redeneer dat heelwat Christelike beskouings en gebruike, 
soos ons dit vandag ken (soos die nagmaal en die Sondag), eers werklik beslag gekry het ná die tydperk 
van die Bybel.  Daar is dus ongetwyfeld belangrike ontwikkelings aan te toon in die teologiese nadenke na 
die tyd van die Bybel, in die Christelike geloofstradisie, wat nog nie in die Bybel so duidelik ontwikkel was 
nie. 
 
Afgesien van al hierdie voorbehoude teen ’n Hermeneutiek van Verligting, is daar nog steeds die veel sterker 
een, naamlik dat hierdie metode in ’n sekere mate nog ’n werkbare een kon wees, indien die sogenaamde 
homo-tekste inderdaad verwys het na dieselfdegeslag-verhoudinge van liefde en trou (juis waaroor ons dit 
vandag het). In die beredenering van hierdie bylaag (1) blyk dit duidelik nie die geval te wees nie – wat dus 
’n Hermeneutiek van Verligting irrelevant maak. 
 
Dit was dus nie ’n Hermeneutiek van Verligting wat ons in vorige gevalle gehelp het om die kwessies 
van slawerny en die vrou te hanteer en ons as kerk tot nuwe insigte gebring het nie. Wat die kerk 
daarby uitgebring het was die gangbare Gereformeerde hermeneutiek en Skrifbeskouing, waarin 
gewerk is met die onderskeiding tussen skopus en periferie en die konsekwente verrekening van 
historiese kontekste. 
 
2.2 BREËR BYBELSE VERBANDE 
2.2.1  Die bedieningspatroon van Jesus 
2.2.1.1  Inleidend 
Daar is reeds elders in hierdie verslag daarop gewys dat God se openbaring in Jesus die sentrum is van 
waaruit die geheel en die onderdele van die Bybel verstaan moet word. Dit beteken dat die lewensverhaal en 
bedieningspatroon van die historiese Jesus die sentrale uitgangspunt is vir die verstaan van God se 
handelinge met die mens en dat dit ook die grondpatroon bied waarvolgens volgelinge van Jesus hulle eie 
optrede teenoor ander mense inrig. 
 
2.2.1.2  Matteus 19:11-12 
In dit wat oor die lewe van Jesus in die evangelies opgeteken is, is daar geen direkte uitsprake wat verband 
hou met die verskynsel van homoseksualiteit nie. Die naaste wat daaraan gekom word, is die moeilik 
verstaanbare gedeelte in Matt 19:11-12. In die loop van 'n gesprek oor die huwelik en egskeiding, maak 
Jesus die opmerking dat dit nie vir alle mense moontlik is om nie te trou nie, maar net vir die “aan wie dit 
gegee is” (vs 11). Dan noem hy drie kategorieë mense vir wie dit wel “gegee” is om nie te trou nie: Diegene 
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wat “van hulle geboorte so is”, ander wat “deur mense so gemaak” is, en ander wat “self so gekies het ter 
wille van die koninkryk van die hemel”. Vir al drie hierdie kategorieë mense gebruik Jesus die term eunougoi 
wat letterlik beteken “eunugs” of “ontmandes”. Die bedoeling van Jesus met die laasgenoemde twee 
kategorieë is redelik voor die hand liggend: Dit gaan oor mense wat fisies gekastreer is, en mense wat 
vrywillig besluit om die selibaat te beoefen (Arndt & Gingrich 1957:323-325).  Jesus se bedoeling met die 
eerste kategorie (mense wat “uit die skoot van die moeder” ontmandes is), is minder duidelik. Wat egter wel 
opvallend en betekenisvol is, is dat Jesus hiermee op simpatieke en nie-veroordelende manier verwys na 
mense wat “anders” is as dit wat oor die algemeen gangbaar is (McNeill 1978:75-76). 
2.2.1.3  Jesus en die gemarginaliseerdes van die samelewing 
Een van die sentrale kenmerke van Jesus se bedieningspatroon is die wyse waarop Hy uitgereik het na die 
mense wat in die destydse samelewing gemarginaliseer is, en hulle ingesluit het by die nuwe gemeenskap 
wat rondom Hom tot stand gekom het (Bosch 1996:18; Wink 1999:47). In sy ontmoeting met konkrete 
mense wat deur bepaalde kategorieë van uitsluiting geraak is, het Jesus telkens daardie kategorieë 
uitgedaag en in die proses opgehef. 
Die agtergrond waarteen hierdie optrede van Jesus gesien moet word, is die Joodse religieuse sisteem van 
destyds wat gebou was op 'n streng gereguleerde stelsel van rituele reinheid met  daarmee gepaardgaande 
kategorieë van uitsluiting en insluiting. Die resultaat van hierdie sisteem was verskeie groepe 
gemarginaliseerde persone aan wie volle deelname aan die sosiale en godsdienstige lewe van die 
samelewing ontsê is. Dit is juis hierdie gemarginaliseerdes met wie Jesus hom telkens vereenselwig en in 
die proses in botsing kom met die Joodse establishment van sy tyd (Germond 1997:204-205). Talle 
voorbeelde hiervan kan opgenoem word:  In Mark 1:40-44 word vertel van 'n melaatse met wie Jesus te 
doen gekry het en na wie toe Hy sy hand uitgesteek het en hom aangeraak het ten spyte van die feit dat Hy 
volgens die rituele bepalings daardeur verontreinig is (vgl ook Matt 8:1-4; Luk 17:11-19);  in Matt 9:20-22 tref 
ons die verhaal van die vrou wat aan bloedvloeiing gely het en daarom as onrein beskou is; ten spyte 
daarvan dat enige fisiese kontak met haar vermy moes word as gevolg van haar rituele onreinheid, laat 
Jesus haar toe om Hom aan te raak (vgl ook Mark 5:24-34; Luk 5:42-48); Mark 10:46-52 is die berig van die 
blinde Bartimeus wat deur mense eenkant toe geskuif word omdat hy as gevolg van sy blindheid nie 
kwalifiseer vir volle deelname aan die Joodse godsdienstige lewe nie; Jesus roep hom egter nader en skenk 
aan hom genesing as teken van God se ontferming (vgl ook Matt 20:29-34; Luk 18:35-43).  
In al hierdie (en talle ander) gevalle word mense wat op grond van die rituele vereistes van die Ou 
Testamentiese seremoniële wet uitgesluit is, deur Jesus ingesluit wanneer Hy in die naam van God na 
mense uitreik.  
Een van die mees opvallende aanduidings dat Jesus Hom verset teen die sisteem van insluiting vs 
uitsluiting, is die gereelde verwysings in die evangelies na sy tafelgemeenskap met tollenaars en sondaars 
(Bosch 1996:26-28). Tafelgemeenskap is in die Ou Ooste gesien as 'n baie intieme vorm van verkeer tussen 
mense en Jesus se optrede kan nie anders gesien word nie as 'n uitgesproke verwerping van die totale 
sisteem van rituele reinheid en die kategorieë wat 'n integrale deel daarvan uitgemaak het nie (Germond 
1997: 206).  
2.2.1.4   Die sentrale liefdesgebod as die beslissende norm 
Jesus self het die dubbele liefdesgebod (liefde vir God en liefde vir die naaste) tot die beslissende norm vir 
die beoordeling van tussenmenslike verhoudings verhef (Matt 22:37-40; Mark 12:30-31; Luk 10:27) (Wink 
1999:44-45; Gibson 2000:72-73). Hierdie herinterpretasie van die wet het ‘n paradigmaskuif verteenwoordig 
van ’n wettiese godsdiens na ’n persoonlike verhoudingsgodsdiens. Daarom kan dit aanvaar word “dat  ons 
primêr in die Nuwe Testament te make het met ’n verhoudingsteologie van liefde tussen God en mens (en 
tussen mense onderling), en nie met ’n wettiese verhouding wat deur voorskrifte en strawwe afgedwing moet 
word nie” (Steyn 2006: 29). 
Terselfdertyd het Jesus die definisie van die naaste en daarmee die draagwydte van die liefdesgebod 
verbreed om alle mense sonder uitsondering in te sluit (Luk 10:29-37; Matt 5:43-48). Die implikasie hiervan 
is dat die toepassing van die liefdesgebod nie afhanklik is van enige kwaliteit of verdienste aan die kant van 
die ander persoon nie, maar alleen bepaal word deur die menswees van die persoon. Toegepas op die 
homoseksuele naaste beteken dit dat hy/sy sonder inagneming van sy/haar seksuele oriëntasie aanspraak 
kan maak op die onvoorwaardelike liefde van die Christelike geloofsgemeenskap. Waar persone op grond 
van hulle seksuele oriëntasie gemarginaliseer word, behoort die Christelike geloofsgemeenskap in die naam 
van Christus daarteen te protesteer. 
 
2.2.2  Die bedieningspatroon van die Nuwe Testamentiese kerk 
2.2.2.1  Die Nuwe Testamentiese kerk het van die begin af gefunksioneer met die bewussyn dat hulle deur 
Jesus gestuur is om sy bedieningspatroon onder mense voort te sit. Verskeie gegewens in die Nuwe 
Testament dui daarop dat hulle van die begin af ook besef het dat hierdie bedieningspatroon alle kategorieë 
van uitsluiting te bowe gaan. Die universele reikwydte van die kerk se boodskap word reeds in die 
Pinksterverhaal in Handelinge 2  veronderstel wanneer daar gemeld word dat “die groot dinge wat God 
gedoen het” aan almal wat van oral oor in Jerusalem teenwoordig was, in hulle eie tale verkondig is. In vs 8 
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word daar spesifiek vermeld dat dit “Jode sowel as heidene wat die Joodse geloof aangeneem het” ingesluit 
het (Germond 1997:207). 
2.2.2.2  In Handelinge 8  word die verhaal van Filippus en die ontmande Etiopiër vertel. Wanneer die Etiopiër 
vra: “Wat verhinder dat ek gedoop word?” (by implikasie: “Wat verhinder dat ek opgeneem word in die 
verbondsgemeenskap?”) dan verwys Filippus hom nie na die Ou Testamentiese bepaling waarvolgens hy as 
ontmande uitgesluit is uit die gemeente van die Here nie (Deut 23:1), maar hy doop hom sonder enige 
beswaar, waarmee hy aandui dat Ou Testamentiese kategorieë van uitsluiting in Christus ter syde gestel is 
(McNeill 1976:74-76). 
2.2.2.3  Hierdie selfde insig word in Handelinge 10 weerspieël waar vertel word dat  Petrus in reaksie op die 
visioen van 'n doek vol rein en onrein diere en die opdrag van die Here om daarvan te eet in die huis van die 
(volgens Joodse opvatting) onrein heiden Kornelius ingaan, die evangelie verkondig en die doop aan 
Kornelius en sy huismense bedien.  Wanneer Petrus die nuwe insig waarvolgens hy gehandel het, in woorde 
uitdruk, verwys hy nie na die onderskeid tussen Jood en nie-Jood wat opgehef is nie, maar hy stel dit in 
algemene terme: “God het vir my gewys dat ek geen mens as onheilig of onrein mag beskou nie” (Hand 
10:28, ons kursivering).  Daarmee word gesê dat die tersydestelling van die spesifieke uitsluitingskategorie 
(Jood teenoor nie-Jood) 'n toepassing is van die algemene opheffing van alle uitsluitingskategorieë 
(Germond 1997:207-208). 
2.2.2.4  Paulus vat hierdie algemene beginsel soos volg in Galasiërs 3:28 saam: “Dit maak nie saak of 
iemand Jood of Griek, slaaf of vry, man of vrou is nie: In Christus Jesus is julle almal een” . Daarmee word 
die algemene beskouing van destyds dat hierdie kategorieë saamhang met die natuurlike orde van sake en 
dus as uitsluitingsmaatreël tussen mense toegepas moet word, ongeldig verklaar (Germond 1997:208-209). 
By Paulus lei hierdie insig tot die formulering van die leerstuk van vryspraak wat deur die geloof op grond 
van God se genade sonder enige verdienste van die mens se kant verkry word.  Geen kwaliteit in die mens 
self of enige optrede van sy/haar kant (behalwe die geloof) kan as voorwaarde vir opname in die 
gemeenskap van gelowiges voorgehou word nie (De Gruchy 1997:252-254). Dit beteken egter nie dat 
lewensverandering en lewensvernuwing hierdeur uitgesluit word nie, maar dit word nie as voorwaarde vir 
God se vryspraak voorgehou nie, maar wel as resultaat van die vryspraak.  
2.2.2.5  Hoewel nie een van die genoemde teksgedeeltes oor homoseksualiteit handel nie, bied dit tog die 
boustene vir die denkraamwerk waarbinne daar oor die saak nagedink behoort te word. Hierdie selfde 
gegewens het trouens ook die denkraamwerk daargestel vir die kerk se nadenke oor byvoorbeeld die posisie 
van die vrou en die praktyk van slawerny.  Dit het daartoe gelei dat die kerk ten spyte van Nuwe 
Testamentiese gegewens wat op die teendeel dui, tot die gevolgtrekking gekom het dat die vrou 
gelykwaardig aan die man is en dat die praktyk van slawerny onaanvaarbaar is. 
2.2.2.6  Dit wat hier oor die bedieningspatroon van sowel Jesus as die Nuwe Testemantiese kerk gesê is, 
beteken dat geen menslike kwaliteit, anders as ongeloof, as uitsluitingskategorie deur die kerk hanteer mag 
word nie. Ook nie die seksuele oriëntasie van 'n persoon mag by voorbaat as maatstaf dien om te bepaal of 
'n persoon toegang tot kerklidmaatskap of die besondere ampte  mag verkry al dan nie. Dit is in lyn hiermee 
dat die Algemene Sinode in 1986 bepaal het dat homoseksuele lidmate nie op grond van hulle gerigtheid, as 
sodanig, die belewing van die gemeenskap van die heiliges en die geleentheid tot diens in belang van die 
koninkryk ontsê mag word nie. Op grond hiervan behoort die kerk hom ook uit te spreek teen enige vorm van 
diskriminasie in die samelewing teen persone op grond van hulle homoseksuele oriëntasie. 
 
2.3  DIE VERWYSING NA SPESIFIEKE TEKSTE 
2.3.1 Inleiding 
Die tekste wat oor die algemeen in die gesprek rondom die Bybelse beoordeling van homoseksualiteit 
gebruik word, is die volgende: Gen 1:27-28, Gen 2:18-25,  Gen 19:1-29,  Lev 18:22 en 20:13, Rom 1:18-32, I 
Kor 6:9 en I Tim 1:10. Daar bestaan egter min konsensus oor die betekenis van hierdie tekste en hulle 
toepaslikheid met betrekking tot die beoordeling van homoseksualiteit vandag (Germond 1997: 212). Terwyl 
die genoemde tekste deur sommige uitleggers beskou word as verwysings na die verskynsel van 
homoseksualiteit as sodanig en derhalwe interpreteer word as 'n duidelike aanduiding dat die Bybel 'n sterk 
negatiewe oordeel daaroor uitspreek, is daar ’n ewe sterk oortuiging dat hierdie tekste eerder beskou kan 
word as verwysings na spesifieke, perverse vorme van homoseksualiteit (byvoorbeeld verkragting, 
tempelprostitusie, afgodery en pederastie) en dat dit nie as veroordeling van homoseksualiteit as sodanig 
beskou kan word nie. 
 
2.3.2 Gen 1:27-28 
Volgens die ouer vertolking van hierdie teks word die skepping van die mens in hierdie gedeelte beskou as 
die totstandkoming van 'n bepaalde skeppingsordening. God het die mens as man en vrou geskape (vs 27) 
en aan hulle die opdrag gegee tot voortplanting (vs 28). As skeppingsordening moet dit gesien word as 
uitdrukking van God se ewig geldende wil en daarom as normatief vir die inrigting van menslike seksuele 
omgang in die samelewing. In die lig van die feit dat homoseksualiteit nie beantwoord aan die 
voortplantingsdoel waarmee God die mens geskep het nie, moet dit beskou word as 'n perverse afwyking 
van die God-gewilde skeppingsorde (Wenham 1991:369-363).  
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Noukeurige ontleding van die teks dui daarop dat dit in die skepping van die mens as man en vrou in vs 27 
nie in die eerste plek oor die seksualiteit van die mens gaan nie, maar oor die feit dat beide man en vrou na 
die beeld van God geskape is en dat die vrou dus nie 'n minderwaardige wese in vergelyking met die man is 
nie.  Daar word verder aangetoon dat vs 28 nie 'n opdrag  tot voortplanting en vermeerdering is nie, maar die 
toesegging van 'n seën aan die mensdom (Von Rad 1972:60; Germond 1997:198). Indien dit as 'n opdrag 
beskou moes word, sou dit die onhoudbare situasie skep dat kinderlose egpare en mense wat nooit trou nie 
(soos Jesus en Paulus!), 'n ewig geldende ordening van God oortree (Wink 1999:41; Anthonissen & 
Oberholzer 2001:126). Dit sou ook beteken dat die gebruik van voorbehoedmiddels tydens seksuele 
omgang, selfs in die huwelik, teen die wil van God is (wat trouens die standpunt van die Rooms-Katolieke 
Kerk is). Omdat die vraagstuk van heteroseksualiteit teenoor homoseksualiteit glad nie in hierdie gedeelte 
ter sprake kom nie, moet dit as twyfelagtig beskou word om dit as bewysmateriaal in die gesprek hieroor aan 
te wend (Germond 1997:198). 
2.3.3 Gen 2:18-25 
Volgens die tradisionele siening word die skepping van man en vrou in hierdie tweede skeppingsverhaal 
weereens gesien  as die totstandkoming van die heteroseksuele man-vrou-verhouding as 'n universeel 
geldende skeppingsordening. God het man en vrou as aanvulling vir mekaar geskep en hierdie 
skeppingsdoel van God kan slegs verwesenlik word wanneer man en vrou in 'n verhouding van wedersydse 
aangetrokkenheid saam groei tot een. Hieruit word gekonkludeer dat waar geslagsgemeenskap losgemaak 
word van die verhouding tussen man en vrou, sedelike ontaarding plaasvind (Louw 1980:118).  
Daarteenoor moet daarop gewys word dat dit in hierdie gedeelte weereens nie gaan oor die totstandkoming 
van die heteroseksuele verhouding tussen man en vrou as algemeen geldende norm nie, maar oor die vraag 
wat die oorsprong van die seksuele aantrekkingskrag tussen man en vrou is (Von Rad 1972:84-85). Teenoor 
die heidense natuurgodsdienste wat seksualiteit beskou as 'n vitale krag wat opkom uit die natuur en wat 
gebruik kan word om die gode te manipuleer, word seksualiteit in hierdie gedeelte as 'n gawe uit die hand 
van God gesien wat bedoel is om die alleenheid van die mens te besweer deur aan hom (én haar) die 
moontlikheid van intieme kameraadskap met 'n medemens te bied. Die klem in hierdie gedeelte lê nie op die 
onderskeid tussen man en vrou nie, maar eerder op hulle eendersheid. Kameraadskap en wedersydse 
aangetrokkenheid is moontlik, nie omdat hulle van mekaar verskil nie, maar omdat hulle deel het aan 'n 
gemeenskaplike menswees (Germond 1997:199) (vgl vs 23: 1953-vertaling: “been van my gebeente en 
vlees van my vlees”; NAV: “een uit myself, een soos ek”). Alhoewel die differensiasie tussen man en vrou in 
hierdie gedeelte berus op die veronderstelling dat heteroseksualiteit die algemene grondpatroon van 
seksuele omgang tussen mense is (Van Gennep 1972:66), word dit (heteroseksualiteit) egter nie voorgehou 
as 'n skeppingsordening wat normatief vir alle situasies geld nie. 
2.3.4 Gen 19:1-29  
In sommige kringe word die standpunt gehandhaaf dat die toorn van God wat gelei het tot die verwoesting 
van Sodom, direk verband hou met die pogings tot gemeenskap tussen mense van dieselfde geslag 
(Bahnsen 1978:34) en dat die verhaal in Genesis 19 dus gesien moet word as 'n aanduiding van die totale 
negatiewe beoordeling van homoseksualiteit in die Ou Testament (Ukleja 1983:259). Die feit dat die manlike 
bevolking van die stad seksuele omgang met die twee engele wat by Lot aan huis was, wou hê, word 
beskou as die een enkele gruweldaad wat aanleiding gegee het tot die Here se besluit om die stad te 
vernietig. Die verhaal moet op grond hiervan beskou word as 'n ernstige waarskuwing oor die rampspoedige 
gevolge wat dié tipe dade kan hê (Van de Spijker 1961:100-101). Gemeenskap tussen mense van dieselfde 
geslag word dus volgens hierdie interpretasie negatief en as 'n ernstige vergryp beoordeel. 
Dit is egter duidelik dat daar in die verhaal van Genesis 19 nie sprake is van homoseksualiteit as sodanig 
nie, maar van 'n poging tot verkragting deur die manlike (waarskynlik oorwegend heteroseksuele) bevolking 
van die stad Sodom (Louw 1980:104; Germond 1997:214; Sehested 1999:54-55). Dit word bevestig deur die 
verwante verhaal in Rigters 19 waar 'n groep mans dit nie regkry om seksuele verkeer met 'n Leviet te hê nie 
en dan sy byvrou op so erge wyse verkrag dat sy daarvan beswyk. Voorts moet daarop gewys word dat dit 
in albei verhale klaarblyklik gaan oor die gruwelike skending van die oud-Oosterse gasreg wat vereis het dat 
vreemdelinge met die uiterste gasvryheid ontvang moes word (Von Rad 1972:218; Louw 1980:104; Brink 
1992:57-58; Helminiak 2000:42-50).  
Dit is opmerklik dat nie een van die verwysings na Sodom in die res van die Bybel melding maak van die 
vermeende homoseksualiteit van die inwoners van die stad as oorsaak vir die verwoesting daarvan nie 
(Thielicke 1975:277; Sehested 1999:55). In Eseg 16:49-50 word die sonde van Sodom byvoorbeeld beskryf 
as hoogmoed en 'n sorgelose materialisme waarin daar geen plek was vir barmhartigheid aan die mens in 
nood en die arme nie (Louw 1980:104); in Jes 1:10-17 word dit in verband gebring met sosiale onreg 
(McNeill 1976:57); in Luk 10:10-13 verbind Jesus dit met die ongasvrye ontvangs wat die draers van die 
evangelieboodskap te beurt mag val (Hopper 1997:29), en in Judas vers 7 word  die aard van die sonde 
aangedui as die begeerte van mense om omgang te hê met hemelse wesens (McNeill 1976: 81-82); in 2 Pet 
2:7 word daar in die algemeen na die sonde van Sodom verwys as “die losbandige lewenswyse van 
sedelose mense”. Dit is eers in die na-Bybelse Joodse en Christelike tradisie dat daar sprake is dat die lot 
van Sodom die gevolg is van die homoseksuele optrede van die bevolking:  In die Joodse tradisie kom die 
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gedagte die eerste keer by Philo en Josefus voor en in die Christelike tradisie by die kerkvaders Klemens 
van Alexandrië, Johannes Chrysostomos en Augustinus (McNeill 1976:83-85; John 2000:11). 
2.3.5 Lev 18:22 en 20:13 
Sommige uitleggers beskou hierdie twee verse as die duidelikste aanduiding in die Ou Testament  dat 
geslagsgemeenskap tussen mans onderling verbied word (Atkinson 1979:91). Dit word afgelei uit die feit dat 
dit as 'n walglike en haatlike daad (tô’evâ, NAV: “gruwelike sonde”) beskryf word. Die grond vir die skerp 
veroordeling en die streng strafbepaling (Lev 20:13: doodstraf vir albei betrokke partye), het volgens hierdie 
beskouing te doen met die beskerming van seksualiteit in sy “heteroseksuele bestemmingsfunksie tussen 
man en vrou” (Louw 1980:106-107). Dit is wel opvallend dat daar by nie een van die outeurs wat hierdie 
twee gedeeltes as 'n letterlike veroordeling van homoseksualiteit beskou, 'n aandrang is dat die strafbepaling 
van 20:13 ook letterlik toegepas moet word nie (Van Gennep 1972:65; Wink 1999:35).  
Ander uitleggers wys egter daarop dat hierdie twee gedeeltes waarskynlik nie oor homoseksualiteit as 
sodanig handel nie, maar oor bepaalde tipe homoseksuele dade. Sommige uitleggers meen dat die twee 
verse verband hou met kultiese tempelprostitusie wat algemeen in die Kanaänitiese vrugbaarheidsrituele 
beoefen is (Kornfeld 1983:71; Hopper 1997:33-35; Douglas 1999:343). Bevestiging hiervoor word gevind in 
die betekenis van die term tô’evâ wat in kultiese kontekste dui op iets wat in rituele sin uiters ongewens is 
omdat dit verband hou met afgodiese godsdienstige praktyke (Collins 1977:162; Maarsingh 1980:157-158; 
Sehested 1999:56). Die term het slegs in nie-kultiese kontekste die oordragtelike betekenis van iets wat 
moreel of oor die algemeen ongewens is (Koehler & Baumgartner 1958:1022).  Dieselfde term tô’evâ word 
ook in Deut 23:18 gebruik, waar dit ook gaan oor die verbod op (homo- én heteroseksuele) 
tempelprostitusie. (Dit is interessant om daarop te let dat die term in die Deuteronomiumteks van die NAV 
egter nie met “afstootlike sonde” vertaal word soos in die geval van Levitikus nie, maar met “die Here het 'n 
afkeer aan hierdie dinge”). Volgens hierdie interpretasie is die saak wat  in die twee Levitikus tekste afgewys 
word, dus nie seksuele verkeer as sodanig nie, maar seksuele verkeer in die kultiese samekoms met die oog 
daarop om God te manipuleer om vrugbaarheid aan die individu en die gemeenskap te skenk. Die bedoeling 
sou dan wees om te sê dat sulke seksuele dade, of dit nou homoseksueel of heteroseksueel is, nie tuishoort 
in die erediens van Israel nie. 
Die kultiese aard van die verbod in hierdie twee gedeeltes word volgens hierdie siening verder bevestig deur 
die konteks waarin dit voorkom, naamlik die sogenaamde “Heiligheidsboek” (Levitikus 17-26) waar allerlei 
rituele reinheidreëlings aangetref word, wat nie as moreel-etiese uitsprake bedoel is nie, maar as maatreëls 
om die reinheid van die Israelitiese kultus te verseker (Germond 1997:218; Helminiak 2000:53-55; John 
2000:12). Ander bepalings in hierdie groter konteks wat ook te doen het met rituele reinheid, is byvoorbeeld 
die verbod op die eet van bloederige vleis (Lev 17:10 ev); die verbod op fisiese kontak met 'n menstruerende 
vrou (Lev 18:19); die verbod op die kruisteling van diere, die plant van verskillende soorte saad in dieselfde 
akker en die dra van klere wat van verskillende soort materiaal gemaak is (Lev 19:19); die verbod op die 
knip van die hare voor die ore en die wangbaard en die aanbring van tatoeëermerke (Lev 19:28), en die 
verbod op gestremdes om as ampsdraers in die erediens op te tree (Lev 21:17-21) (Sehested 1999:56).  
Daar is ook uitleggers wat meen dat die twee Levitikus tekste nie binne die konteks van kultiese 
tempelprostitusie verstaan moet word nie, maar eerder binne die konteks van die uitgebreide familieverband 
in ou Israel (Snyman 2007:9). Soos die ander bepalings in Lev 18:6-23 en 20:9-21 het hierdie twee ook te 
doen met die regulering van seksuele verhoudings binne die familie. Die bedoeling van al hierdie bepalings 
is om die behoud van en respek vir familieverhoudings te beklemtoon. Binne hierdie konteks kan 18:22 en 
20:13 gesien word as verwysings na insidentele homoseksuele dade wat veroordeel word op grond van die 
negatiewe effek wat so ’n daad op die onderlinge verhoudinge tussen lede van die uitgebreide familie het. 
Dit verwys klaarblyklik nie na durende homoseksuele verhoudings tussen persone van dieselfde geslag nie, 
maar oor heteroseksuele persone wat op insidentele wyse homoseksuele dade met mekaar pleeg (Snyman 
2007:13). 
2.3.6  Rom 1:26-27 
Daar is uitleggers wat hierdie twee verse beskou as die duidelikste bewys dat die Bybel geheel en al teen 
homoseksuele gedrag gekant is: Dit word beskryf as die manifestasie van “skandelike drifte” en as “teen die 
natuur” (para fusin). Laasgenoemde uitdrukking word in hierdie interpretasie beskou as 'n verwysing na God 
se skeppingsorde, met die implikasie dat dit wat para fusin is, in stryd met God se skeppingsbedoeling is 
(Cranfield 1975:125-126).     
Ander uitleggers meen egter dat Paulus waarskynlik nie na homoseksualiteit as sodanig verwys nie, maar na 
spesifieke vorme daarvan wat in die Grieks-Romeinse wêreld van destyds bekend was (Scroggs 1983:84, 
114-117; Germond 1997:227; John 2000:13, 16). Daar word daarop gewys dat die konteks waarin die verse 
voorkom, 'n skerp veroordeling is van die destydse (nie-Joodse) heidendom wat deur Paulus in terme van 
goddeloosheid, ongeregtigheid en die verering van afgode in plaas van die een, ware God getipeer word 
(Hopper 1997:41-42). Hierdie konteks maak dit duidelik dat dit hier handel oor mense wat ’n doelbewuste 
keuse teen God gemaak het. Ná die veroordeling in vs 20-23 volg 'n beskrywing van algemene seksuele 
losbandigheid in die heidense wêreld (vs 24-25) en daarna 'n beskrywing van spesifiek homoseksuele 
losbandigheid (vs 26-27). Dat Paulus in albei gevalle 'n beskrywing van losbandigheid in gedagte het, blyk 
uit die terminologie wat hy gebruik: “sedelike onreinheid” en “ontering van die liggaam” met verwysing na 
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seksuele wangedrag in die algemeen, en “skandelike drifte” (pathé atimias) en “brand van begeerte” met 
verwysing na homoseksuele wangedrag. Veral die gebruik van die Griekse term pathé (hier in die meervoud, 
in die NAV vertaal met “drifte”) is van belang, aangesien dit heel spesifiek verwys na onbeteuelde passie of 
wellus (Steyn 2006:18). Wat pathos/pathé onaanvaarbaar maak, is nie die feit dat dit in 'n spesifieke geval 
(soos in vs 26) in homoseksuele gedrag manifesteer nie, maar dat dit onbeteuelde wellus is wat ook 
onaanvaarbaar is wanneer dit in heteroseksuele gedrag manifesteer. Net soos wat die skerp oordeel oor 
seksuele losbandigheid in die algemeen (soos in vs 24-25) nie beteken dat seksualiteit as sodanig daarmee 
as sondig afgewys word nie, hoef die skerp oordeel oor homoseksuele losbandigheid in vs 26-27 ook nie 
sondermeer as 'n veroordeling van homoseksualiteit as sodanig geïnterpreteer te word nie.  
Dit is opvallend dat die term fusis elders by Paulus nie as 'n verwysing na die skeppingsorde gebruik word 
nie, maar as 'n verwysing na die algemeen gangbare orde van sake volgens die sosiale norme en kodes van 
die samelewing  (Germond 1997:226; Helminiak 2000:77-80; Du Toit 2001:99-100). Dit is byvoorbeeld hoe 
die term in 1 Kor 11:14 gebruik word, waar gesê word dat dit teen “die algemene opvatting” (fusis)  is vir 'n 
man om lang hare te hê – 'n uitspraak wat tog nie beteken dat lang hare by 'n man teen God se 
skeppingsbedoeling is nie (Zijlstra 1984:59; Smedes 1999:80). Wat Paulus, volgens hierdie interpretasie, in 
gedagte het, is dus nie noodwendig dat sekere soort seksuele gedrag teen God se skeppingsbedoeling is 
nie, maar moontlik bloot dat dit nie in ooreenstemming is met die sosiale kodes en norme van die destydse 
Joodse samelewing nie. 
2.3.7  1 Kor 6:9 en 1 Tim 1:10 
Daar was ’n era toe daar aanvaar is dat die terme malakoi en arsenokoitai in hierdie teksgedeeltes te doen 
het met homoseksualiteit in die algemeen en onderskeidelik dui op die passiewe en die aktiewe partye in 'n 
homoseksuele verhouding (Barrett 1968:140). Ook in die NAV word dit as 'n algemene verwysing na 
homoseksualiteit geïnterpreteer en vertaal as “mense wat homoseksualiteit beoefen”.  
Daar is vandag al meer uitleggers wat meen dat die twee terme waarskynlik nie na homoseksuele optrede in 
die algemeen verwys nie, maar dat dit onderskeidelik betrekking het op mans of seuns wat hulleself 
seksueel laat misbruik, onder andere as manlike prostitute (Arndt & Gingrich 1957:489; Scroggs 1983:106), 
en persone wat jong seuns seksueel misbruik (Arndt & Gingrich 1957:109; Ridderbos 1967:34; Scroggs 
1983:108). Volgens hierdie uitleg moet die verwysings veral verstaan word teen die agtergrond van die 
praktyk van  pederastie wat destyds redelik algemeen in die Grieks-Romeinse wêreld voorgekom het (Steyn 
2006:14, 23, 27). Dié praktyk het behels dat 'n volwasse persoon benewens sy eie huwelik 'n verhouding 
met 'n minderjarige seun aangeknoop het, onder andere met die oog op begeleiding tot volwassenheid, 
maar waarin seksuele bevrediging gewoonlik ook 'n belangrike rol gespeel het (Louw 1980:115; Scroggs 
1983:18; Anthonissen & Oberholzer 2001:137-138). 
Daar is ook persone wat meen dat die twee terme hoegenaamd niks met homoseksualiteit te doen het nie, 
maar as algemene terme vir seksuele losbandigheid verstaan moet word. Die grond wat hiervoor aangevoer 
word, is dat genoemde terme nooit in die Patristiese of latere kerklike literatuur met verwysing na 
homoseksuele dade gebruik is nie, maar eers in die 13e eeu deur Tomas van Aquino in dié verband gebruik 
is (Germond 1997:224-225). 
2.3.8 Konklusie oor spesifieke tekste 
Hoe hierdie Bybelse gegewens ook al geïnterpreteer word, bly dit opvallend dat die aantal direkte 
verwysings na homoseksualiteit relatief min is (Myers 1999:67) en 'n baie smaller basis vir beoordeling bied 
as byvoorbeeld die verwysings in die Bybel na die onderhorige posisie van die vrou met betrekking tot die 
man en na die vanselfsprekendheid waarmee die praktyk van slawerny as normaal aanvaar is. Die feit dat 
albei laasgenoemde kwessies deur die kerk as kultuurgebonde en nie geldend vir alle tye nie beoordeel 
word, ten spyte van duidelike Bybelse uitsprake daaroor, maan ten minste tot versigtigheid in die gebruik van 
genoemde tekste by die beoordeling van die kwessie van homoseksualteit. 
Uit bogaande argumente oor die verskillende tekste, is dit te betwyfel of hierdie tekste van toepassing is op 
die beoordeling van homoseksualiteit soos ons dit vandag verstaan (Germond 1997:212). Terwyl die 
genoemde tekste deur sommige uitleggers beskou word as verwysings na die verskynsel van 
homoseksualiteit as sodanig en derhalwe interpreteer word as 'n duidelike aanduiding dat die Bybel 'n sterk 
negatiewe oordeel daaroor uitspreek, is daar ’n ewe sterk oortuiging dat hierdie tekste eerder beskou 
behoort te word as verwysings na spesifieke, perverse vorme van dieselfde geslag seksuele dade 
(byvoorbeeld verkragting, tempelprostitusie, afgodery en pederastie) en dat dit nie as veroordeling van 
homoseksualiteit as sodanig beskou kan word nie. 
 
Met ander woorde (en om prakties te wees): Dit sou teologies onhoudbaar wees om hierdie tekste toe 
te pas op iemand wat as toegewyde gay-Christen tot die besef kom van sy/haar alternatiewe seksuele 
identiteit en oriëntasie. Hulle besluit tog nie doelbewus om “God nie te eer of te dank nie“ (vgl Rom 
1:21). Die tekste hanteer dus hoegenaamd nie die vraagstuk van persone van dieselfde geslag wat as 
gelowiges in liefde en trou in verhouding met mekaar tree nie. 
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3.  DIE BEOORDELING VAN VERHOUDINGS TUSSEN PERSONE VAN DIESELFDE 
GESLAG  
 
3.1 WAT IS DIE PROBLEEM? 
Tradisioneel word die huwelik beskryf as ’n verbintenis tussen ‘n man en ‘n vrou.  Vanuit hierdie definisie 
volg dit dan logies dat die verwekking van kinders een van die hoekstene is, wat in ‘n gesin met ‘n ma en ‘n 
pa gegroepeer word.  Die gesin word dan die bousteen van die samelewing.  
Die werklikheid is dat die huwelik nie ‘n “paradys”-verskynsel is nie. Dit is net soos alle menslike instellings 
onderworpe aan die gebrokenheid van die mens en die wêreld. Daar is ‘n groot verskeidenheid 
huwelikservaringe – goed en sleg. Vir baie is die huwelik ‘n positiewe ervaring. Die werklikheid is egter dat 
daar baie ander is vir wie die huwelik glad nie ‘n positiewe ervaring is nie – nie as huweliksmaats nie en ook 
nie as kinders in ongelukkige huise nie. Die  US Census Bureau het in die 2005 American Community 
Survey bevind dat meer as die helfte (50,2%) van Amerikaanse huishoudings buite enige huwelikskonteks 
funksioneer. Dit verteenwoordig dan veral hetero- en homoseksuele saamwoonverhoudinge en alleenouer-
huishoudings. Ons kan aanvaar dat dieselfde tendens in ons samelewing aan die gang is. Huishoudings 
word nie meer primêr net rondom ‘n tradisionele huwelik georganiseer nie. Dit is die werklikheid. Ons leef nie 
in die paradys nie en daarom is ‘n huweliksformulier en ‘n huwelikswet en ‘n huweliksteologie wat net op ‘n 
paradys-model geskoei is, nie net onrealisties nie, maar ten diepste ook liefdeloos. 
“Die huwelik, soos enige ander instelling waarvoor gekies mag word, behoort mense te bemagtig.  Dit 
beteken dat die huwelik nooit patriargaal, poligamies, hiërargies of patrilokaal kan wees nie.  En onthou: Die 
huwelik as instelling hou altyd die moontlikheid en versoeking in om op ‘n sogenaamde legitieme wyse 
slagoffers langs die pad te los.  Net so dra die verabsolutering van die huwelik as instelling in homself die 
potensiaal om teen ander se seksualiteit te diskrimineer” (Van Eck 2007). 
 3.1.1 ‘n Nuwe situasie  
Hoewel die tradisionele verstaan van die huwelik en gesinstruktuur nog ’n belangrike deel uitmaak van die 
samelewing, is dit lank nie meer die enigste vorm van gesinsamestellings nie.  Daar is vandag 
enkelouergesinne (wat gevorm is hetsy deur egskeiding, of die dood van ’n lewensmaat, of ongehude 
swangerskappe), sowel as gesinne wat gevorm is waar mense van dieselfde geslag wat in verbintenisse van 
liefde en trou saamwoon.  Langtermyn, gevestigde verhoudings tussen persone van dieselfde geslag word 
meer en meer sigbaar en dit geniet nou burgerlike en wetlike erkenning in ons samelewing.  Daar het met 
ander woorde ’n verruiming in die verstaan van die samestelling van gesinne en huwelike gekom.  Uit ‘n 
teologiese oogpunt is die vraag egter tot watter mate hierdie verhoudings enige morele en ideologiese basis 
het? Dit noop die kerk ook om weer te dink oor sy tradisionele siening van die huwelik en die gesin en 
opnuut te soek na ’n Bybelse verstaan van die nuwe hedendaagse verskynsels. 
3.1.2  Die getuienis van gay Christene  
Daar is genoegsame getuienis van mense wat ‘n permanente seksuele gerigtheid op mense van dieselfde 
geslag het. Dit is mense met ‘n homoseksuele oriëntasie en daar word ook verwys na kernhomoseksuele. 
Sulke lidmate van die kerk oordeel dat dit vir hulle moreel geoorloof is om hul seksualiteit uit te leef in vaste 
homoseksuele verbintenisse.  Hulle behoefte is dat hulle verhoudings openlike erkenning van kerk en 
samelewing ontvang. Geheimhouding beroof verhoudings van waardigheid, ontken ruimte om te groei en 
ontneem mense van die soort van netwerk wat ons erken wat noodsaaklik is vir ‘n huwelik.  
Die vereiste van verpligte selibaatskap weerspreek die Christelike verstaan dat seks ‘n groter en breër doel 
het as net die verwekking van kinders.  Dit ontneem homoseksuele persone van ‘n sosiaal-etiese struktuur, 
sowel as die begeleidende wysheid wat nodig is vir die bou van emosionele sekuriteit en ‘n seksueel 
gesonde lewe.  
Daar is genoegsame getuienis vanuit die persoonlike en pastorale verhale van kernhomoseksuele mense 
wat dit bevestig dat verhoudings tussen persone van dieselfde geslag, net soos in die geval van 
heteroseksuele verhoudings, positiewe potensiaal besit. Daar bestaan reeds talle homoseksuele 
verhoudings van Christene wat gebaseer is op Christelike waardes.  
3.1.3  Die kerk maak tans geen voorsiening daarvoor nie 
Die huidige standpunt van die kerk dat seksualiteit selfs uitgeleef kan word binne die grense van ‘n 
heteroseksuele huwelik, bring mee dat daar geen ruimte geskep word waarbinne kernhomoseksuele 
persone hulle seksualiteit kan uitleef nie. Uit ervaring word dit duidelik dat  kernhomoseksuele, wat nie oor 
die gawe van onthouding beskik nie, op die lang duur nie ‘n selibate lewenstyl kan handhaaf nie. Sulke 
persone kan dan weer ingetrek word in losbandige homoseksuele praktyke. Terwyl die proses van erkenning 
en integrering van homoseksuele verhoudings besig is om grootliks te groei in die gemeenskap, is die kerk 
tans die mees sigbare en hoorbare struikelblok tot die proses.  Die vraag is wat Paulus se raad aan 
homoseksuele pare sou wees in die lig van sy aanbeveling aan ongetroudes en weduwees in 1 Kor 7:9 
“Maar as hulle nie in onthouding kan leef nie, moet hulle trou, want dit is beter om te trou as om deur 
hartstog verteer te word.”   
Met die uitsondering van  verwekking  van kinders kan al die tradisionele aspekte van die huwelik vervul 
word in ‘n homoseksuele verhouding van liefde en trou. Die geval van kinderlose egpare bewys dat die 
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afwesigheid van die moontlikheid van verwekking van kinders nie afbreuk doen aan die betekenis van die 
huwelik nie. 
Die openlike erkenning en volvoering van ‘n burgerlike verbintenis, soos ’n huwelik, gaan oor die verdieping, 
verbreding en versterking van die moontlikheid van intimiteit tussen twee mense. Die feit dat die kerk tans 
nie erkenning verleen aan hierdie verbintenisse nie, word as diskriminerend beleef  en dit plaas die 
betrokkenes onder onmenslike en onredeike morele druk. Die kerk behoort sensitief te wees vir hierdie 
belewenis van sy gay lidmate en hulle families. 
 
3.2  WAT SÊ DIE BYBEL OOR VERHOUDINGS? 
Die Bybel sê baie meer oor verhoudings wat ook van toepassing op homoseksuele verhoudings gemaak kan 
word, as die enkele verse wat skynbaar na homoseksualiteit verwys. Die gereformeerde teologie oor 
seksualiteit en die huwelik moet verstaan word as van toepassing op alle mense, nie slegs op 
heteroseksuele mense nie. Hierdie teologie sê dat menslike seksualiteit nie uitsluitlik of  noodsaakliker wys 
op die verwekking van kinders gerig is nie. Dit is ook bedoel om uitdrukking te gee aan die verbintenis van 
trou tussen twee mense en word as heilig beskou omdat dit God se verbondsliefde vir ons reflekteer, en aan 
ons ‘n raamwerk bied om na sy beeld lief te hê.   Binne die konteks van die gereformeerde leer word daar 
vanuit die volgende teologiese vertrekpunte oor verhoudings gedink: 
•  Skepping en verhoudings 
•  Verlossing en verhoudings 
•  Die werk van die Heilige Gees (pneumatologie) en menslike verantwoordelikheid 
3.2.1 Skepping en verhoudings 
Een van die bedoelings van seks, Skriftuurlik gesproke, is die verwekking van kinders. Dit is egter opvallend 
dat Genesis 2 dit nie as die primêre rede noem waarom God ‘n lewensmaat vir Adam gemaak het nie, maar 
eerder dat die rede is:  “Dit is nie goed dat die mens alleen is nie.” Hieruit word dit duidelik dat wedersydse 
aanvulling en kameraadskap net soveel deel is van God se skeppingswil  as die verwekking van kinders.  
Wanneer  Jesus en Paulus van die huwelik praat,  met verwysing na die skeppingsverhaal, beklemtoon hulle 
nie primêr die verwekking van kinders nie, maar eerder  die etiese kwaliteit van die verhouding, en veral die 
beskerming van die vrou as die kwesbare vennoot in die huweliksverhouding (vgl Matt 19:1-9). 
Paulus verleen veel meer gewig aan die implikasies van die skeppingsverhaal ten opsigte van die posisie 
van die vrou, as aan sy verbygaande verwysings na homoseksuele gedrag. Die feit dat byna alles wat hy oor 
die vrou sê, in min kerke vandag net so toegepas word, word nie beleef as ‘n vermyding van die 
skeppingsorde of  as ‘n fundamentele verandering van die hele Bybelse lering oor die skepping, seks, 
huwelik, vergifnis en verlossing nie. 
3.2.2  Verlossing en verhoudings 
Die feit dat Christene vrygespreek word van sonde, en as gelowiges dit ook mag ervaar in verhoudings met 
ander, behoort altyd deel te wees van ‘n sentrale deel van ons teologiese besinning oor verhoudings. Vanuit 
‘n verlossingsperspektief behoort daar dieselfde troos te wees vir die homoseksuele persoon as vir die 
heteroseksuele persoon ten opsigte van verhoudings.  Tog lyk dit in die praktyk dat die heteroseksuele 
persoon ‘n simul iustus et peccator (gelyktydig geregverdig en sondaar) -bonus het, terwyl die homoseksuele 
persoon as sondaar gebrandmerk word en selfs die koninkryk van God nie sal sien nie.  
3.2.3 Die werk van die Heilige Gees (pneumatologie) en menslike verantwoordelikheid 
Die pneumatologie bied waarskynlik die grootste hoop en troos vir menslike verhoudings. In 
ooreenstemming met wat Paulus sê in Efes 5:18-32 word ons teologiese besinning geformuleer op die basis 
van die werk van die Heilige Gees. Die korrekte verstaan van die werk Heilige Gees behels die insluiting van 
die menslike natuur en nie die uitsluiting daarvan nie.  Die Gees werk van binne en inkorporeer ons 
menslikheid. Daarom kan ons in alle eerlikheid erken dat die motiverende dryfkrag vir die aanknoping van 
permanente intieme verhoudinge tweeledig is:  
•  Die biologiese imperatief van die keuse van ‘n lewensmaat, en  
•  Die individu se soek na warmte, intimiteit. aangetrokkenheid en seks 
 
Seksualiteit kan nie losgemaak word van die res van die lewe nie. Geen seksdaad is “eties” in sigself nie. Dit 
word eties binne die raamwerk van die res van ‘n mens se lewe, soos bv. 
•  die kultuurpatrone waarbinne ons lewe  
•  die spesifieke omstandighede en  
•  ons roeping tot liefde, geregtigheid en vryheid.  
 
In Efesiërs 5 word die werk van die Gees die basis vir ‘n oproep tot ‘n nuwe uitdrukking van verhoudings.  
Verhoudinge wat ontwikkel onder leiding van die Heilige Gees, word die plek waar mense gewillig is om 
weergebore te word.  Deur die werk van die Gees wat ons lei in die dinamika van die weergeboorte word ons 
herstel om die beeld van God te dra en uit te leef.  Dit kom na vore in die verantwoordelikheid wat ons vir 
mekaar neem. Vaste verhoudings tussen persone van dieselfde geslag kan nie hiervan uitgesluit word nie. 
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3.3 WAT SÊ DIE MENSWETENSKAPPE? 
Hoewel die term “homoseksualiteit” en die wetenskaplike bestudering van die verskynsel eers uit die middel 
van die negentiende eeu dateer, gaan dit oor ‘n saak wat , sover vasgestel kan word, in alle samelewings, 
op alle vlakke van die samelewing  en in alle periodes van die geskiedenis voorkom (Du Plessis 1999:4; 
Kelsey & Kelsey 1999:65).   
Uit die  verloop van navorsing oor homoseksualiteit blyk dit dat dit agtereenvolgens as ‘n siekte, ‘n perversie, 
‘n afwyking en uiteindelik as ‘n normale variasie van menslike seksualiteit beskou is (Hurst 1980:143). 
Hierdie verloop vind uitdrukking in die besluit van die American Psychiatric Association in 1973 om 
homoseksualiteit van hulle lys van geestessiektes te verwyder  (McNeill 1976:127).  Om dieselfde rede kom 
dit ook nie meer in die internasionaal gesaghebbende DSM IV,  wat as diagnostiese indeks deur psigiaters 
en sielkundiges gebruik word, voor nie. 
‘n Invloedryke bydrae tot die hedendaagse verstaan van homoseksualiteit is die navorsingsverslag van 
Alfred Kinsey wat in 1948 verskyn het. Sy bevinding was dat 37% van alle Amerikaanse mans ná puberteit 
homoseksuele ervarings gehad het, dat 4% van mans uitsluitlik homoseksueel is, terwyl ongeveer 10% van 
mans hoofsaaklik (maar nie noodwendig uitsluitlik nie) homoseksueel is. Die syfers vir vroue is heelwat 
minder met 1,3% wat uitsluitlik  homoseksueel is (Joubert 1980:18-19; Du Plessis 1999:4).  
3.3.1 Oorsake van homoseksualiteit 
In antwoord op die vraag na die oorsake van homoseksualiteit  word daar gewoonlik gewys op ‘n kombinasie 
van konstitusionele (aangebore), psigiese en sosiale faktore wat moontlik ‘n rol kan speel (Joubert 1980:14). 
Die oorgrote meerderheid van kenners is dit egter eens dat ongeag die faktore wat ‘n rol speel, die seksuele 
oriëntasie van ‘n persoon reeds baie vroeg, moontlik selfs voor geboorte, vasgelê is (Du Plessis 1999:1) en 
dat dit deur faktore buite sy/haar beheer bepaal word (Joubert 1980:15). 
In die eerste dekades van die 20e eeu is homoseksualiteit onder invloed van Sigmund Freud veral aan 
sielkundige faktore toegeskryf. Volgens die Freudiaanse model ontstaan homoseksualiteit by ‘n individu 
wanneer die oorgang van die adolessente homoseksuele fase na die volwasse heteroseksuele fase nie 
plaasvind nie; dit word volgens hierdie model deur sielkundige faktore in die vroeë kinderjare, soos die 
afwesigheid of ondoeltreffende rol van die vader, veroorsaak (Hurst 1980:145). 

Sedert die laat veertigerjare het die navorsing van Franz Kallman ‘n belangrike invloed op denke oor 
homoseksualiteit uitgeoefen. Uit sy studies met identiese en nie-identiese tweelinge het dit geblyk dat die 
persentasie gevalle waar albei lede van ‘n tweeling homoseksueel is, in die geval van identiese tweelinge 
100% is, teenoor ‘n veel laer syfer vir nie-identiese tweelinge. Volgens sommige navorsers dui dit 
onomstootbaar op die basiese genetiese aard van homoseksualiteit (Hurst 1980:146-147). Kallman se studie 
het egter in diskrediet geraak agv die ongeloofwaardige 100% konkordansiesyfer. Die genetiese teorie is agv 
daarvan bykans geïgnoreer tot in die laat tagtigs met ander navorsers en in 1993, met die verskyning van die 
werk van Bailey, Pillard en andere, wat groot opslae in die pers gemaak het en opnuut die populêre geloof 
laat opvlam het dat homoseksualiteit biologies bepaal is. Ander navorsing wat dui op die aangebore aard 
van die verskynsel, fokus op hormonale invloede tydens swangerskap, die ontwikkeling van die 
breinstruktuur en die moontlike invloed van chromosomale variasies (Du Plessis 1999:10-11; Myers 
1999:68-69).  

Sosiale faktore wat oor die jare in aanmerking gekom het as moontlike oorsake van homoseksualiteit, is 
onder andere gesinsdinamika (dominante moeders en afwesige vaders),  opvoedingspatrone (seuns wat 
soos meisies en dogters wat soos seuns grootgemaak word),  verleiding van kinders deur volwassenes en 
die blootstelling aan die voorbeeld van homoseksuele persone (Conradie 1980:68-72; Du Plessis 1999:7-9). 
Kenners is redelik skepties oor die invloed van genoemde sosiale faktore, omdat daar talle heteroseksuele 
persone is wat aan dieselfde faktore blootgestel is, terwyl daar aan die ander kant talle homoseksuele 
persone is wat nie aan sodanige faktore blootgestel is nie. Sosiale faktore kan wel ‘n rol speel om ‘n 
oriëntasie wat reeds vasgelê is, te bevestig, en die ontplooiing daarvan te bevorder. 
3.3.2 Die moontlikheid van heroriëntering 
‘n Vraag waaroor daar oor die jare groot meningsverskil onder geleerdes bestaan het, is of dit vir ‘n 

homoseksuele persoon moontlik is om sy/haar oriëntasie te verander. 

Sommige geleerdes gaan uit van die veronderstelling dat homoseksualiteit ‘n vorm van aangeleerde gedrag 
is wat berus op ‘n keuse wat uitgeoefen word, en wat derhalwe ook omkeerbaar van aard is.  Met verloop 
van tyd is daar met verskeie vorme van terapie geëksperimenteer, byvoorbeeld vorme van kondisionering 
soos aversieterapie en hipnose, hormoonbehandeling en breinoperasies (Hopper 1997:16; Du Plessis 
1999:35-37). Die doel van al hierdie terapieë is  die verandering van die persoon wat behandel word se 

seksuele oriëntasie van homoseksueel na heteroseksueel. 

Hierteenoor  word daar gewerk met die veronderstelling dat homoseksualiteit waarskynlik nie aangeleerde 
gedrag is nie, en nie ‘n keuse is wat ‘n persoon uitgeoefen het nie (Smedes 1999:79), en dus ook nie 
afgeleer kan word deur ‘n teenoorgestelde keuse vir heteroseksualiteit uit te oefen nie. Daar word ook gewys 
op die gebrekkige resultate van bogenoemde “genesingsterapieë” en die uiters negatiewe uitwerking wat 



 156 

sodanige terapieë het op die meeste persone wat dit ondergaan (McNeill 1976:130-133; Hopper 1997:15; 
Du Plessis 1999:36- 37). 
 
Daar bestaan vandag redelike eenstemmigheid onder kenners dat dit in die oorgrote meerderheid van 
gevalle nie vir ‘n homoseksuele persoon moontlik is om sy/haar oriëntasie blywend te verander nie en dat 
die gevalle waar dit wel moontlik is, gewoonlik persone is wat op die seksualiteitskontinuum nie as uitsluitlik 
homoseksueel geklassifiseer kan word nie, maar wat iewers op die spektrum tussen heteroseksualiteit en 
homoseksualiteit lê (Barnard 1998:4-7; Du Plessis 1999:37). 
 
Genetiese asook psigologiese bepaaldheid of nie, dra nie behoorlike gewig in die bespreking van die 
moraliteit van homoseksuele verhoudings nie. Al sou die oorsprong van homoseksualiteit geneties en 
psigologies (of albei) bewys kon word, sê dit nie vir ons of die verskynsel van homoseksuele verhoudings 
goed of sleg is nie, gewil deur God of nie.  Genetiese sowel as psigologiese bepaaldheid kan ten goede of 
ten kwade wees. Wat moreel vir ons almal belangrik is, is nie soseer hoe dit gekom het dat ons is wat ons is 
nie, maar wat ons daarmee doen. 
 
3.4 BESWARE WAT GEWOONLIK TEEN DIE INSTITUSIONALISERING VAN GAY VERHOUDINGS 
GEOPPER WORD 
Die volgende besware word tradisioneel teen die institusionalisering van gay verhoudings geopper: 
•  Die huwelik word gerelativeer 
•  Die skeppingsorde word gerelativeer 
•  Sonde word gerelativeer 
3.4.1 Die huwelik word gerelativeer 
Die beswaar word geopper dat die institualisering van gay huwelike die huwelik bedreig.  Die realiteit is dat 
ons reeds in ‘n samelewing leef waarin albei vorms van die huwelik teenwoordig is. Daar ís gay verhoudinge 
wat oor baie jare bestaan.  Die verskynsel van homoseksualiteit is nie net vir eeue deel van ons beskawing 
nie, maar dit word al vir ‘n geruime tyd erken. Opnames het keer op keer aangetoon dat homoseksualiteit nie 
toeneem as gevolg  van ‘n meer tolerante gesindheid in ‘n bepaalde gemeenskap nie. Dit bly maar iewers 
tussen 6 en 10 persent van die bevolking.  
 
Ons moet Genesis 1 en 2 ruimer lees. Dit is beslis nie ‘n “huweliksformulier” wat uit die hemel geval het nie. 
Dit is verhale waardeur Israel getuig het van wat hulle glo oor hulle skepping en hulle verantwoordelikheid 
teenoor mekaar en die omgewing. Genesis 1 en 2 gee nie vir ons voorskrifte oor hoe elke verhouding gereël 
moet word nie. Indien dit die geval was, sou elke man sy pa en ma moes verlaat en dit sou sonde wees om 
dit nie te doen nie en ook sonde om alleen en ongetroud deur die lewe te gaan! Dit sou ook geheel-en-al 
onaanvaarbaar wees om kinderloos deur die wêreld te gaan. Ons moet ook aanvaar dat die “huwelik” 
waaroor dit in Genesis gaan nie net eenvoudig met ons huidige konsep van die  huwelik ooreenkom nie. 
Daar, en trouens in die hele res van Genesis, gaan dit tog oor gereëlde familiehuwelike (arranged 
marriages). 
 
Ten diepste vind ons in hierdie tekste nie voorskrifte nie, maar belydenisse oor wesenlike waardes. Ons 
ontdek God wat mense maak na sy beeld en hulle aanstel as sy verteenwoordigers.  ‘n God wat dit nie goed 
vind dat die mens alleen is nie (Gen 2:18) en ‘n God wat die skepping so inrig dat mense in medemenslike 
verhoudinge kan staan. Die mens ontvang ‘n “helper” (Gen 2:20).  Let daarop dat daardie woord in die 
oorspronklike Hebreeus in die manlik staan!  Dit laat mens net besef dat alles in hierdie teks nie so letterlik 
en voorskriftelik opgeneem moet word nie. Dit gaan nie maar net om ‘n seksuele metgesel nie, maar ‘n 
medemens wat jou kan help sodat jy nie ‘n alleenpad hoef te stap nie. Ons weet vandag dat in baie gay 
verhoudinge die maat net soos in heteroseksuele verhoudinge, presies daardie rol vervul. Vir sulke 
gelowiges word hulle verhouding ‘n manier waarop God voorsien in hulle grootste behoefte, naamlik aan 
medemenslikheid en intimiteit. In hulle verhouding ervaar hulle God as die genadige God – soos wat ons 
God in Genesis en die res van die Bybel leer ken. 
3.4.2  Die skeppingsorde word gerelativeer 
Hanteer ons die saak van die morele aard van homoseksuele verhoudings vanuit die skepping of die 
herskepping? Dit behels ‘n keuse vir óf die skeppingsmatige, óf die herskeppingswerk van Christus soos ook 
waargemaak in en deur die Heilige Gees. 
Kies ons vir die herskepping in Christus, word die natuurlike onderskeidinge in die skepping gerelativeer en 
onderdanig gestel aan ‘n nuwe mensheid. Die natuurlike grense van ras, taal, velkleur, sosiale status, 
kultuur, geslag, ens. kan dan nie meer as redes dien vir verdelings en afgrensings nie. Apartheidsteologie 
was ‘n voorbeeld van dié tipe skeppingsteologie wat suksesvol deur latere teoloë gedekonstrueer is vanuit 
die herskeppingswerk van Christus. Vanuit die herskeppingsdaad van Christus kan die homo- of hetero-
onderskeiding nie absoluut gehandhaaf word nie, maar wel gerelativeer word ter wille van die eenheid in 
Christus. 
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Paulus kies radikaal vir die herskeppings-etos in Galasiërs, ‘n gemeente wat vrae gehad het oor mense wat 
anders was:  “Paulus, wat van die nie-Jode?” Hy stel die herskeppingsbeginsel radikaal teenoor alle vorme 
van natuurlike en kulturele onderskeidinge: “Deur hierdie geloof in Jesus Christus is julle nou almal kinders 
van God ... dit maak nie saak of iemand Jood of Griek is, slaaf of vry, man of vrou is nie. In Christus is julle 
almal een. As julle aan Christus behoort is julle ook nakomelinge van Abraham en erfgename kragtens die 
belofte van God” (Gal 3:26-29). 
3.4.3  Sonde word gerelativeer 
Homoseksuele verhoudinge kan beoordeel word op die basis van geslagsdifferensiasie of 
gedragsdifferensiasie.  Geslagsdifferensiasie sou ons terug neem na ‘n natuurlike teologie waarvolgens die 
homoseksuele persoon per definisie veroordeel word. 
Die onderskeid tussen homoseksuele oriëntasie en homoseksuele gedrag moet gehandhaaf word.  Die 
onderliggende argument hier is dat ons in die Bybel tot verantwoording geroep word op grond van hoe ons 
lééf. Dis ons gedragskeuses, ons leefstyl, ons manier van handel wat uiteindelik bepalend is.  Ons basiese 
uitgangspunt is dus dat die toetsinstrument aan die hand waarvan morele oordele gefel word, gedrag en nie 
oriëntasie nie, is.  Gedrag waarin liefde vir God en liefde vir ons naaste lewend word is die mees volledigste 
uitdrukking van gehoorsaamheid, die diepste bedoeling van dit wat in die Bybel as moreel beskou word. 
Hierdie verstaan van moraliteit moet ons konsekwent deurvoer na die kwessie van homoseksuele 
verhoudings. Gedrag behoort ook hier die maatstaf te wees waardeur ons beoordeel of daar moreel of 
immoreel gehandel word. Homoseksuele oriëntasie kan nie in sigself vir ons tot ‘n oordeel bring oor die 
moraliteit of immoraliteit van homoseksuele persone nie.   
Die vraag is dus: Wat is aanvaarbare gedrag tussen twee geliefdes? Volgens die liefdesgebod is dit gedrag 
wat uitdrukking gee aan die waardes wat deur die liefde veronderstel word. Voorbeelde hiervan is: 
Besorgdheid (Fil 2:4); deernis/medelye (Matt 9:36); ondersteuning en hulp (1 Tim 5:14); goedgesindheid en 
vrede (Rom 12:17, 18); geregtigheid, barmhartigheid en trou (Matt 23:23); diensbaarheid (Fil 2:7); geduld en 
vergifnis (Kol 3:13); opregtheid (Fil 2:15); eerbied (respek) en toewyding aan mekaar (Rom 12:10, 11).  
Seksualiteit in die Bybel waar dié liefdesreëls geld, vind altyd plaas binne die raamwerk van ‘n verhouding. 
Die seksuele is ‘n manier waarop bogenoemde waardes op fisies-intieme vlak uitgeleef word. Wanneer die 
fisiese kant van seksualiteit losgemaak word van die breër Christelike verhoudingsdinamika, verval dit in 
verskeie vorme van geweld en promiskuïteit. Daarteenoor staan vorme van fisiese aanraking wat liefde, 
respek, deernis, bewondering, vertroosting, ensovoorts kommunikeer. Hierdie is die gedragstekens van die 
liefde. 
Homoseksuele Christene, net soos heteroseksuele Christene, verwerp promiskuïteit. Beide begeer blywende 
verhoudinge wat kan lei tot lewensvervulling. Dit is nie ‘n heteroseksuele hoop nie – maar ‘n fundamentele 
menslike hoop. Om hierdie hoop te ontken en te ondergrawe, is dood eenvoudig onmenslik en on-Christelik.  
 
3.4 SAMEVATTING 
Die mees aanvaarbare oplossing vir die kerk is om die huwelik in lyn met die Bybelse en kerklike tradisie nog 
steeds in heteroseksuele terme te definieer en dit nog steeds as instelling wat op God se 
skeppingsbedoeling teruggaan, hoog te ag en te bevorder. Naas die huwelik behoort die kerk egter 
voorsiening te maak vir ‘n nuwe instelling wat ons tot op hierdie stadium ‘n homoseksuele lewensverbintenis 
kan noem wat in die meeste opsigte ooreenstem met die heteroseksuele huwelik. Die sluiting van so ‘n 
homoseksuele lewensverbintenis behoort ook ‘n onderneming tot lewenslange trou aan mekaar en tot 
inkleding van de lewensverbintenis ooreenkomstig die waardes wat vir die huwelik geld te wees. Op hierdie 
manier kan die heteroseksuele huwelik as ideaal vir die gestaltegewing van seksuele verhoudinge behou 
word, maar terselfdertyd voorsiening gemaak word vir ‘n instelling wat voorsiening maak vir die moreel 
optimale uitlewing van homoseksuele verhoudings. 
Die sluiting van ‘n homoseksuele lewensverbintenis behoort gepaard te gaan met ‘n kerklike seremonie 
waartydens die gelowige homoseksuele paar voor God trou beloof aan mekaar. Die kerk behoort ook die 
wetlike erkenning van sodanige homoseksuele lewensverbintenisse te ondersteun omdat alleen so wetlike 
beskerming aan die belange van die homoseksuele lewensgenote gebied kan word.  
Die kerk het die uitdaging om aan homoseksuele pare ‘n positiewe teologiese verstaan van hulle verhouding 
te bied, sowel as ‘n praktiese aanvaarding en ondersteuning, soortgelyk as die wat ons aan heteroseksuele 
pare in hulle huwelike bied, ten einde hulle te help om in dieselfde geloof, hoop en liefde te leef.  
 

4. TOELATING VAN HOMOSEKSUELE PERSONE TOT DIE AMPTE 
 
Terwyl daar redelike eenstemmigheid is dat homoseksuele persone nie op grond van hul seksuele oriëntasie 
as sodanig uit kerklike ampte uitgesluit behoort te word nie, loop die menings uiteen wanneer dit kom by 
persone wat in ‘n verhouding van liefde en trou met ‘n lewensmaat van dieselfde geslag staan. 
Toelating tot die besondere ampte berus op ‘n persoon se geloof in Jesus Christus, sy/haar roeping, die 
toepaslike gawes van die Heilige Gees (vergelyk Kerkorde Artikel), en op die hoë sedelike lewenspeil van 
die persoon.  Hierdie selfde norme behoort te geld wanneer die geskiktheid van sowel ‘n homoseksuele as ‘n 
heteroseksuele lidmaat vir een van die besondere ampte oorweeg word. 
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Volgens die Bybel word seksualiteit verstaan as ‘n gawe van God wat met groot verantwoordelikheid gebruik 
moet word. ‘n Basiese Bybelse stelling oor die aard van menswees is dat dit nie goed is dat die mens alleen 
is nie (Gen 2:18).  Die mens is deur God as ‘n verhoudingswese geskape.  Hierdie werklikheid vind 
besondere uitdrukking in die vaste verhouding van liefde en trou tussen twee persone (soos die huwelik).  
Prinsipieel behoort daar nie ‘n onderskeid te bestaan tussen homoseksuele en heteroseksuele persone se 
voorreg om in so ‘n verhouding vervulling te vind nie. 
Volgens die Bybel kan God wel die selibaat as ‘n gawe aan bepaalde individue gee om die 
geloofsgemeenskap te dien.  Dit is egter belangrik om daarop te let dat dit nie vir alle mense as gawe gegee 
word nie (vgl 1 Kor 7:7,9 en 1 Tim 4:1-3 waar verpligte selibaat as dwaalleer afgewys word). Dit behoort dus 
ook nie as voorwaarde vir enige persoon (homo- of heteroseksueel) vir toelating tot die besondere ampte 
gestel te word nie.  Verpligte selibaat sou beteken dat die kerk buite die Heilige Gees, as die Gewer van die 
gawes, om, hierdie rol oorneem en ‘n voorskriftelike las op mense lê. Die Gereformeerde tradisie het in elk 
geval nooit die selibaat as voorwaarde vir toelating tot die besondere ampte gestel nie, en was fel in sy 
kritiek op die  Rooms-Katolieke eis dat priesters en ander geestelikes (monnike en nonne) in beginsel 
selibaat moes wees. 
Dit is ook belangrik om te onthou dat daar volgens die Gereformeerde ampsbeskouing geen prinsipiële 
verskil tussen die amp van gelowige en die besondere ampte is nie.  
Dit beteken dat daar geen hiërargie tussen ampsdraers en ook nie tussen lidmate en ampsdraers bestaan 
nie. Die norme wat vir lidmate geld, geld vir ampsdraers en andersom. Nooit kan daar vir enige morele 
kwessie ‘n dubbele stel maatstawwe wees, een vir lidmate en ‘n ander vir ampsdraers nie. 
Indien “alle mense, ongeag hulle seksuele oriëntasie … as volwaardige lidmate van die kerk aanvaar 
behoort te word” (woordelikse aanhaling uit die besluit van die Algmene Sinode van 2004), is dit ‘n logiese 
en geldige afleiding dat dit aan hulle toegang moet gee tot alle aspekte van lidmaat wees, ingesluit die 
moontlikheid van predikant wees. 
 

5. PASTORALE SORG AAN MENSE WAT GERAAK WORD DEUR 
HOMOSEKSUALITEIT 
 
5.1 DIE TEOLOGIE VAN PASTORALE SORG 
Pastorale sorg behels die begeleiding (versorging) van mense met die oog op die versterking van hulle 
geloof te midde van die uitdagings en krisisse van die lewe. Deur die loop van die geskiedenis is verskillende 
metafore ontwikkel  om hieraan uitdrukking te gee. Bo en behalwe die bekende metafore van die herder, 
herderlike sorg en sielsorg, het daar ook ander metafore verskyn soos kerugmatiese pastoraat, 
hermeneutiese pastoraat en narratiewe pastoraat, om maar enkeles te noem. 
Elkeen van hierdie metafore wat gebruik word, word natuurlik gedra deur onderliggende teologiese 
uitgangspunte oor ‘n verskeidenheid van sake. Onderliggend aan enige pastorale model lê daar ‘n 
teologiese paradigma. 
Die teologiese uitgangspunte, soos verwoord deur George A. Lindbeck verskaf ‘n goeie basis aan die hand 
waarvan nagedink kan word oor die ontwikkeling van hierdie metafore in die pastorale teorievorming. 
Volgens hom is teologieë geneig om aan die hand van een van drie modelle te ontwikkel, naamlik  
•  Die proposionalistiese model 
•  Die ervarings-ekspressiewe model 
•  Die kultureel-linguïstiese model 
5.1.1 Die proposionalistiese model verteenwoordig die siening dat godsdienstige waarhede by wyse van 
vaste teologiese proposisies/stellings uitgedruk kan word. Dit werk met die uitgangspunt dat daar ‘n 
objektiewe waarheid vasgevang en uitgedruk kan word in belydenisuitsprake.  
5.1.2 Die ervarings-ekspressiewe model behels ‘n benadering waarvolgens teologie ontwikkel vanuit die 
godsdienstige ervaringe van mense en nie vanuit “objektiewe” proposisies nie. 
5.1.3  Volgens die kultureel-linguïstiese model ontwikkel die teologie as ‘n taal binne ‘n bepaalde 
godsdienstige-kulturele omgewing. Die klem word eerder op verhale geplaas en nie op argumente of 
waarheidsaansprake nie. Daarom kan die pastorale benadering wat op hierdie model ontwikkel, bestempel 
word as ‘n narratief-hermeneutiese benadering.  
Die metafoor wat by hierdie benadering pas, is nie meer net die van herder of sielsorger nie, maar eerder die 
van ‘n reisgenoot. So word ruimte gemaak vir die fasilitering van ‘n proses van selfontdekking. 
  
5.2 PASTORALE SORG EN HOMOSEKSUALITEIT 
In die volgende gedeelte word bogenoemde uitgangspunte spesifiek van toepassing gemaak op pastoraat 
aan persone wat deur homoseksualiteit geraak word.  
’n Eksponent van die proposisionele model sou waarskynlik die volgende stellings oor homoseksualiteit wou 
maak: 
•  Homoseksualiteit is onnatuurlik en geheel-en-al verkeerd. 
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•  ‘n Homoseksuele oriëntasie is aanvaarbaar, maar alle gedrag wat daaruit voortspruit is promisku en 
daarom sonde. 
•  ‘n Homoseksuele oriëntasie is aanvaarbaar, maar slegs selibate gedrag is vir sulke persone aanvaarbaar. 
 
Enige poging om meer genuanseerd oor homoseksualiteit te dink en te praat sou per definisie nie pas binne 
hierdie teologiese uitgangspunt nie, aangesien die model gebaseer is op oorvereenvoudigde formulerings. 
 
Die dwaalleer van verpligte selibaatskap (1 Tim 4:1-3) word ‘n ongenaakbare “pastoraat” wat lei tot 
verontmensliking. Sulke pastors sal gewoonlik van die cliché gebruik maak wat min of meer soos volg klink: 
“Ek het die sondaar lief, maar haat die sonde” of “Ek aanvaar jou met die liefde van Jesus, maar die Bybel 
laat my geen ander keuse as om van jou te verwag om jou homoseksuele aard op geen manier uit te leef 
nie.” 
Dit is met hierdie teologie wat duisende gay lidmate steeds van die kerk vervreem word en waarmee hulle 
deur dominees verwys word om aan die onmenslikste vorme van terapie, soos aversie- en skokterapie, 
onderwerp te word.  
 
Die moontlikheid van heroriëntasie: Hoewel daar in sommige kringe veel gewag gemaak word van die 
moontlikheid van heroriëntasie van homoseksuele persone, moet daar veel versigtiger met hierdie 
moontlikheid omgegaan word. Dit is belangrik om daarop te let dat selfs Robert Spitzer wie se naam dikwels 
ivm die moontlikheid van heroriëntasie genoem word, homself soos volg uitgelaat het: “I suspect the vast 
majority of gay people would be unable by much a firmly established homosexual orientation... only a small 
minority – perhaps 3% - might have a ‘malleable’ (=veranderlike) sexual orientation.” Verder is dit belangrik 
om daarop te wys dat navorsing wat oor ’n periode van tien jaar die “suksesgevalle” van Spitzer bestudeer 
het, bevind het dat daar na tien jaar slegs 0,02 % van die persone was wat nie weer na ’n homoseksuele 
leefwyse teruggekeer het nie. Uit verskeie bronne wil dit voorkom asof persone wat getuig dat hulle van ’n 
homoseksuele oriëntasie “genees” in een van die volgende kategorieë val: Biseksuele persone wat 
gekondisioneer word om slegs op hulle aangetrokkenheid tot persone van die teenoorgestelde geslag te 
reageer; heteroseksuele persone wat agv homoseksuele ervarings onder die indruk verkeer dat hulle 
homoseksueel is; of homoseksuele persone wat gekondisioneer word om hulle seksuele aangetrokkenheid 
tot persone van dieselfde geslag te onderdruk of te sublimeer – dikwels met rampspoedige 
langtermyngevolge. 
 
‘n Pastorale benadering wat op die ervarings-ekspressiewe model gebaseer is, bied wel meer geleentheid 
tot selfekspressie, maar lei dikwels steeds tot dieselfde onmenslike eise aan die individu. 
 
Vanuit die perspektief van die kultureel-linguïstiese model kan persone wat deur homoseksualiteit geraak 
word, op ‘n betekenisvolle wyse begelei word. Die pastor nooi die persoon wat deur homoseksualiteit geraak 
word, om sy/haar verhaal vanuit verskillende perspektiewe te vertel. Saam sal hulle dan werk aan 
herinterpretasies en die ontwikkeling van alternatiewe verhale wat nuwe moontlikhede open. Op dié wyse 
word die konneksies tussen die netwerk van verhale weer bedink en hervertel met die oog daarop om nuwe 
moontlike konneksies te ontgin. Die verband met die grondverhaal van die Christelike geloof word binne die 
konteks van homoseksualiteit van nuuts af bevraagteken, bevestig en desnoods gewysig ten einde ‘n unieke 
en betekenisvolle uitdrukking van Christelikheid te vind. 
  
5.3 DIE DOEL VAN PASTORALE SORG AAN MENSE WAT DEUR HOMOSEKSUALITEIT GERAAK 
WORD 
Die implikasies van die kultureel-linguïstiese model met betrekking tot die doel van pastorale versorging is: 
•  Dat daar ‘n gesonde pastorale konteks geskep word deurdat die gay persoon onvoorwaardelik as 
beelddraer van God aanvaar word. Vooroordele word eerlik erken en openlik bespreek. 
•  Dat gay persone en ander betrokkenes (bv ouers)  begelei word om die barmhartigheid van die Here te 
ervaar binne die veilige ruimte van die geloofsgemeenskap. Waar nodig, behoort die gemeente ook begelei 
te word tot groter insig in en aanvaarding van homoseksuele persone. 
•  Dat gay persone begelei word tot groter emosionele en geestelike volwassenheid. In die proses moet 
persone nie alleen verdieping ervaar in die verhouding met God nie, maar ook kom tot groter begrip en 
aanvaarding van hom/haarself.  Die realiteite van die leefwêreld van die gay persoon behoort die raamwerk 
te vorm waarbinne die pastorale gesprek plaasvind. 
•  Waar daar ‘n onsekere oriëntasie en soeke na identiteit bestaan, word geen druk in ‘n bepaalde rigting 
deur die pastor uitgeoefen nie. Dit behels eerder die respekvolle begeleiding van die persoon tot groter 
helderheid oor eie identiteit. 
•  Mense word begelei tot heelheid deurdat seksualiteit geïntegreer word binne die totaliteit van menswees 
en ‘n verantwoordelike lewenstyl.  
•  ‘n Pastorale situasie van gelykheid en saamsoek na die wil van God, word geskep. 
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5.4 PRAKTIESE RIGLYNE VIR PASTORALE SORG 
Hoewel ons  erken dat verskillende benaderings deur verskillende terapeute, pastors en sielkundiges 
gebruik word, wil ons die volgende as basiese riglyne vir pastorale sorg aan die mense wat deur 
homoseksualiteit geraak word, aanbied: 
5.4.1 Basiese riglyne vir die pastorale gesprek met gay persone  
•  Die gesindheid van die pastor teenoor die gay persoon is van kardinale belang.  Mense is sensitief en 
weet wanneer iemand opreg omgee.  As jy nie kans sien vir so ‘n gesprek nie, verwys die persoon eerder 
•  Luister na die verhaal van die gay persoon en wat  hy/sy as problematies beleef en wil hanteer met jou 
hulp. 
•  Hanteer verhoudingsprobleme soos wat u huweliksterapie sou doen. 
•  Voorsien die persoon van leesstof en telefoonnommers van spesialisberaders, asook inligting van 
ondersteuningsgroepe en selgroepe in eie gemeente. 
5.4.2   Basiese riglyne vir die pastorale sorg aan ouers van gay persone 
•  Laat ruimte vir ouers om hul aanvanklike emosies eerlik te verwoord.  Ouers beleef dikwels aversie, 
afstand tussen hulle en die kind, skuldgevoelens, skok, geweldige hartseer, ontkenning, ens.  Dis normaal.  
Erken hierdie emosies. 
•  Openbaar begrip vir die ouers se ervaring van verlies tov hul drome vir die kind, byvoorbeeld die verlies 
aan die hoop op kleinkinders. 
•  Help ouers om te besef dat hul kind nog dieselfde persoon is en om saam ‘n nuwe toekomsvisie te 
ontwikkel 
•  Stel leesstof en ander inligting oor gaywees aan ouers bekend.  Help hulle om die sg gay-tekste in die 
Bybel in konteks te verstaan.  Kennis is bemagtigend. 
•  Wees bewus van ondersteuningsgroepe vir gays se ouers in jul omgewing en help ouers om daarby aan te 
sluit.  Dit neem dikwels ‘n tydjie voordat ouers gereed is om na buite te erken dat hul kind gay is. 
•  Behou kontak met die ouers.  Hierdie is ‘n proses waarin die ouers voortdurend begeleiding nodig het, 
aangesien hulle self die verwerping van hul pastor, selgroeplede, vriende en familie vrees.  Hulle het 
versekering van die gemeenskap se aanvaarding, ondersteuning, begrip en liefde nodig. 
•  Bevestig voortdurend die liefde van die Here aan die ouers, maar veral ook aan hul gay kind.  Hou Jesus 
se bedieningstyl as vriend van gemarginaliseerdes voor.  Wys op die dubbele liefdesgebod en vra eerder: Is 
ek ‘n naaste vir my gay kind? 
5.4.3   Basiese riglyne vir die pastorale sorg aan kinders van gay ouers 
•  Maak seker dat die kind verstaan dat die ouer nie gekies het om gay te wees nie.  Hou weer eens in 
gedagte dat kinders verskillend reageer. 
•  Die lewensfase van die kind sal ‘n rol speel in die omvang van jou verduideliking. 
•  Bevestig aan die kind dat God ‘n plan met sy/haar lewe het en dat hy/sy dus nie ‘n glips of ‘n mishap is nie. 
•  Probeer aan die kind verduidelik dat gay persone dikwels onder die geweldige druk van die samelewing 
swig deur te trou, want dit blyk die regte ding om te doen te wees.  Vanweë die druk hoop gays ook dikwels 
dat ‘n huwelik die gaywees sal wegneem. 
•  Verduidelik aan die kind dat sy/haar gay ouer nog presies dieselfde persoon is. 
•  Help die kind om oor sy/haar verhouding met die ouer te gesels.  Fokus op dinge wat werk tussen hulle.  
Probeer onderhandel met die kind tov dinge wat dieselfde gaan bly en dinge wat gaan verander. 
5.4.4 Basiese riglyne vir die pastorale sorg as ‘n gay persoon wil “uitkom” 
Gay mense lei gewoonlik vir die eerste aantal jare van hul lewens ‘n dubbele lewe, omdat hulle die 
verwerping van die samelewing vrees.  Op ‘n stadium bereik hulle egter dikwels ‘n punt waar hulle nie meer 
“in die kas” kan of wil bly leef nie en hul gay oriëntasie bekend wil maak.  Hierdie is ‘n individuele proses wat 
meestal lewenslank duur.  
•  Begelei die gay persoon om eers gemaklik te word met sy/haar gaywees, voordat dit gedeel word met 
ouers, vriende of familie. ‘n Gemaklikheid met eie seksuele oriëntasie help ander om ook daaroor te 
ontspan. 
•  Onderhandel beide die voordele en die risiko’s van “uitkom” met die gay persoon. Aan die een kant kan dit 
‘n las van die gay persoon se skouers afneem en ‘n gevoel van vryheid en eerlikheid meebring.  Aan die 
ander kant kan dit tot verwerping en moontlike werksverlies lei, byvoorbeeld in die geval van sekere kerke. 
•  Tydsberekening is belangrik. Familiekrisisse of gedurende ‘n argument, is waarskynlik nie die beste tyd om 
die nuus te deel nie. Vermy om skuld op ouers te laai, want hulle veroorsaak nie hul kind se seksuele 
oriëntasie nie. 
•  Wees voorbereid op emosies van woede, verbasing, ontsteltenis, selfs moontlike aversie.  Probeer om nie 
met woede of met selfverdediging te reageer nie.   
•  Beklemtoon dat jy nog dieselfde persoon is. Indien jy bv liefdevol en verantwoordelik was, is jy dit nog 
steeds. 
•  Hou kommunikasie oop met persone teenoor wie jy uitgekom het.  Beantwoord hul vrae.  Onthou, hul is 
waarskynlik besig om inligting te versamel en om die mites oor gaywees te evalueer. 
•  Sorg dat jyself goed ingelig is.  Deel goeie boeke oor die onderwerp met mense teenoor wie jy uitgekom 
het. 
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•  Moedig jou ouers, ens aan om van jou gay vriende te ontmoet of om saam ‘n gay-vriendelike kerkdiens by 
te woon. 
•  Hou in gedagte dat dit jou waarskynlik lank geneem het om tot selfaanvaarding te kom.  Moet dus nie op 
onmiddellike aanvaarding aandring nie. Laat tyd toe om aan die idee gewoond te raak. 
•  Indien iemand teenoor wie jy uitgekom het, jou verwerp, hou vas aan die feit dat jy as mens waardevol is – 
nie net in die mense wat jou liefhet se oë nie, maar ook vir God wat jou gemaak het. 
•  Die besluit om uit te kom, bly altyd jou eie besluit.  Net jy kan besluit wanneer, waar, hoe en teenoor wie jy 
veilig genoeg voel om uit te kom. ‘n Openbare verklaring oor jou seksualiteit is nie nodig nie. 
•  Probeer om te verhoed dat familie en vriende by ander mense van jou gaywees hoor. Probeer om hulle 
self te vertel. 
•  Vind uit of daar enige ondersteuningsgroepe vir ouers van gay kinders is en moedig jou ouers aan om dit 
by te woon.  Probeer ook om die hulp van ‘n betroubare, ingeligte terapeut of predikant te bekom. 
 
5.5 OPSOMMEND 
5.5.1  Die aard van pastorale sorg en beraad word bepaal deur die teologiese paradigma waarbinne gewerk 
word. 
5.5.2  ‘n Teologie wat uitsluitlik op tydlose waarhede gebaseer is en wat daardie waarhede net wil toepas op 
verskillende ervaringsgebiede, soos homoseksualiteit, bied weinig moontlikhede vir deernisvolle pastoraat.  
5.5.3  ‘n Teologie wat nederig genoeg is om te besef dat ons eie teologiese insigte nie gelykgestel moet 
word aan die Godsopenbaring nie, bied aan die ander kant ruimte vir ‘n gesprek met integriteit.  
5.5.4  So ‘n pastorale gesprek werk nie met proposisies of insigte wat reeds vasstaan en net lineêr op die 
persoon wat met homoseksualiteit lewe, toegepas word nie. Dit maak volkome erns met die getuienis van 
die medegelowige wat in so ‘n konteks lewe en soek saam na ‘n betekenisvolle uitlewing van liefde tot God 
en liefde tot die naaste. 
5.5.5  Die uiteinde van so ‘n gesprek sou meervoudige dimensies kon aanneem: 
5.5.5.1  Aanvaarding van ‘n homoseksuele oriëntasie, maar tegelyk ‘n besluit tot ‘n selibate lewenswyse 
as die enigste sinvolle opsie. 
5.5.5.2  Aanvaarding van ‘n homoseksuele oriëntasie en die besluit om seksuele gedrag slegs binne ‘n 
vaste verhouding uit te leef en jou aan die volgende Bybelse norme te onderwerp, naamlik:  
wederkerigheid; liefhê; trou; respek; veiligheid. 
5.5.6  Die konsekwensie van so ‘n teologie en pastorale benadering, is dat die kerk ook ernstig daaraan 
sal moet werk om sulke vaste verhoudinge nie net te erken nie, maar ook sanksie daaraan te verleen 
met een of ander bevestiging of inseëning. Sodoende word die strukture en kerklike rituele ingespan om 
mense te ondersteun in die uitlewing van verantwoordelike Christenskap in hulle vaste verhoudinge. 
 

6.  RIGLYNE VIR HANTERING VAN HOMOSEKSUALITEIT IN GEMEENTES 
 
Die volgende riglyne kan as basis vir so ‘n proses in ‘n gemeente dien: 
6.1  SKEP ‘N VEILIGE RUIMTE BINNE DIE GELOOFSGEMEENSKAP 
6.1.1  Deur deeglike beplanning  
6.1.2  Kry soveel as moontlik lidmate van enige seksuele oriëntasie wat ‘n verskeidenheid van standpunte  
verteenwoordig, om deel te neem 
6.1.3  Maak gebruik van ‘n neutrale ruimte 
6.1.4  Verseker vertroulikheid 
 
6.2  BOU VERTROUENSVERHOUDINGS TUSSEN MEDEGELOWIGES WAT DEELNEEM. ALMAL DEEL 
HUL VERHALE AAN DIE HAND VAN DIE VOLGENDE VRAE: 
6.2.1  Hoe het dit gekom dat ek deelneem aan hierdie proses? 
6.2.2  Hoe hanteer ek die Bybel oor homoseksualiteit? 
6.2.3  Hoe raak homoseksualiteit my geloof en lewe? 
6.2.4  Hoe raak homoseksualiteit ons gemeente? 
 
Indien moontlik, stel pastorale versorging beskikbaar vir deelnemers tydens hierdie fase van die proses. 
 
6.3  RAAK HELDER OOR DIE MENINGSVERSKILLE WAT BESTAAN 
6.3.1  Hanteer die Sinodeverslag en motiverings oor meningsverskille 
6.3.2  Gee kans vir vrae ter verheldering 
 
6.4  VOER GESPREK OM DIE DEELNEMERS SE STANDPUNT TE FORMULEER GEBASEER OP 
RESULTATE VAN DIE VORIGE FASES 
 
Besluit op ‘n proses om hierdie standpunt oor te dra aan die res van die gemeente. 
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BYLAAG 2  
HOMOSEKSUALITEIT 
 

1. SAMEVATTING 
Hierdie is ’n samevatting van die motivering wat vanuit die Bybels-Christelike tradisie gedoen word. Hieruit 
handhaaf dit die standpunt dat homoseksuele gedrag nie Skriftuurlik verantwoord is nie. Om die volle 
beredenering te sien, word u na die volledige bylaag verwys. 
 
1.1 ’N BESLUIT IS NOU NOODSAAKLIK 
Dit is belangrik om daarop te let dat hierdie debat in die NG Kerk nie deur die mense wat op grond van die 
Skrif sê dat gay verhoudings verkeerd is, op die agenda van die NG Kerk geplaas is nie. As gevolg van die 
besluite van kerke in die buiteland rakende gay verhoudings het die NG Kerk in 1986 ’n besluit hieroor 
geneem. Die heropening van die debat in die NG Kerk is as gevolg van die optrede van kerke in die 
buiteland asook die samelewing en voorstanders van gay verhoudings se aandrang daarop. In 1995 is die 
debat in die Sinode van Wes-Kaapland op die agenda van die kerk geplaas en die Algemene Sinode het in 
1998 besluit dat daar weer na die saak gekyk moet word. Die Algemene Sinode van 2004 het ’n duidelike 
besluit uitgestel tot die volgende sinode en ’n taakspan aangestel om die sinode met ’n verslag te dien. 
Daarom hierdie motivering en aanbevelings aan die Algemene Sinode. 
 
’n Duidelike besluit wat aan lidmate en gemeentes ’n riglyn gee, kan nie langer uitgestel word nie, onder 
meer om die volgende redes: 
1.1.1  Die feit dat die NG Kerk reeds sedert 1989 met die saak besig is; en nog nie tot ‘n besluit gekom het 
nie; 
1.1.2  Die feit dat besluite van die Algemene Sinode van 2002 en 2004 op verskillende maniere vertolk word 
en tot verwarring lei; 
1.1.3  Die feit dat die voorlegging wat voor die Parlementêre Komitee op burgerlike verbintenisse gemaak is, 
verskillend vertolk is;  
1.1.4  Die sterk aandrang van lidmate, gemeentes en sinodes op leiding van die Algemene Sinode;  
1.1.5  Indien die Sinode sou besluit om die saak na kerkrade te verwys of nie verdere besluite te neem nie, 
herroep die Sinode inderwaarheid vorige besluite van die Algemene Sinode, en skep daarmee ruimte vir die 
sanksionering van homoseksuele verhoudings en – huwelike;  
1.1.6  Die besluit kan nie na kerkrade afgewentel word nie, want ingeval ’n klag oor homoseksuele gedrag by 
’n ampsdraer aanhangig gemaak word, moet die klag nie deur ’n kerkraad nie, maar deur die ring hanteer 
word. Dit is duidelik dat die saak – teologies en kerkordelik – die verantwoordelikheid van die kerkverband is. 
 
Dit is die oordeel van hierdie motivering dat dit dringend noodsaaklik is dat die Algemene Sinode nou tot ’n 
besluit oor die saak kom. Daar is reeds verskeie streeksinodes, ringe en gemeentes wat oor die saak ’n 
besluit geneem het. Daarom dien ons die Algemene Sinode met hierdie motivering en aanbevelings en vra 
ons dat die Algemene Sinode nou ’n besluit daaroor neem. 
 
1.2  DIE SKRIF 
In hierdie motivering word daarvan uitgegaan dat die Bybel die hoogste gesag vir leer en lewe is. Hierdie 
gesag is nie geleë in die leser of in die kerk wat dit as gesaghebbend aanvaar nie, maar in God self gesetel. 
Die Bybel kry nie gesag wanneer ons of die kerk daaraan gesag toeken nie; dit het eie gesag omdat God 
Hom deur hierdie Woord die helderste en duidelikste bekend maak. Hierdie verslag vereenselwig hom met 
die NGB, art 3, en ons bely “dat hierdie Woord van God nie deur die wil van ’n mens voortgebring is nie, 
maar dat deur die Heilige Gees meegevoer, mense die woord van God verkondig het” (2 Pet 1:21).  
 
Ons aanvaar die Bybel as “heilig en kanoniek”, nie in die eerste plek omdat die kerk die geskrifte van die 
Bybel aanvaar en as sodanig beskou nie, maar “veral omdat die Heilige Gees in ons hart getuig dat hulle 
van God is” (NGB, art 5). Ons glo dat die Bybel “die wil van God volkome bevat en dat alles wat die mens vir 
sy saligheid moet glo, daarin voldoende geleer word” (NGB, art 7). Ons verstaan ook saam met die kerk dat 
die Skrif met sy menslike en historiese karakter in sigself die Woord van God is. Die Bybel is nié slegs ’n 
geloofsboek wat die getuienis en ervaring van mense in hul nadenke oor hul geloof bevat nie (maw die 
verhale van mense in hul denke oor God), maar kom tot ons as die verkondiging van God se omgang met 
mense in hul woorde soos in die geskiedenis geopenbaar is. Binne hierdie konteks bely ons ook dat die Skrif 
wat in die gestalte van mensewoorde tot ons kom, die boodskap van God dra – vandaar die begrip “Woord 
van God in mensewoorde” (Agenda & Handelinge, Algemene Sinode 2002:203). 
 
In ons soeke na antwoorde op die vrae van ons dag, neem die kerk deeglik kennis van die bevindings van 
wetenskaplikes. Binne die konteks van hierdie verslag is dit daarom noodsaaklik om dit wat 
natuurwetenskaplike navorsing op die terrein van die anatomie, fisiologie en genetika sê, ernstig te neem. 
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Die Bybel bly egter altyd vir die kerk die hoogste bron van waarheid wanneer dit gaan oor ons nadenke oor 
die mens se verhouding tot God en sy medemens (NGB art 7) – ook wanneer dit gaan oor sy seksuele 
verhoudings. 
1.2.1  Gesag van die Skrif 
Hierdie motivering is van mening dat die verskillende konklusies waartoe daar rakende homoseksualiteit 
gekom word, nie bloot ’n verskillende lees van die Bybel verteenwoordig nie, maar dat dit ten diepste oor die 
gesag van die Skrif gaan. Ons is van mening dat daar drie maniere is waarop die gesag van die Skrif nie 
gehonoreer word nie: 
 
Eerstens word die gesag van die Skrif verminder deur te beweer dat dit in die Skrif net oor sekere perverse 
gedrag gaan soos pedofilie of heteroseksueles wat teen hulle natuur optree, of dat dit oor tempelprostitusie 
handel en daarom niks sê oor permanente homoseksuele verhoudings nie. Ons is van mening dat so ’n 
hantering van die Skrif “inleeskunde” is. Hierdie inleeskunde word gepleeg om ’n bepaalde standpunt te 
verantwoord.  
 
Tweedens word beweer dat die Bybel in ’n gans ander tyd geskryf as dit waarin ons vandag lewe en dat die 
mense dus nie oor die kennis beskik het wat ons vandag het nie. Daarom is dit wat die Bybel oor 
homoseksuele gedrag sê, nie meer vandag van toepassing nie.  
 
’n Ander manier waarop die gesag van die Skrif ondermyn word, is om te sê dat die Bybel inderdaad 
negatief oor homoseksuele gedrag oordeel, maar dat die Bybel ons nie meer vandag met etiese gedrag kan 
help nie. Al wat ons kan doen, is om beginsels soos liefde en geregtigheid en inklusiwiteit op vandag se 
mense toe te pas. Hiermee moet ons self die verantwoordelikheid neem om vandag etiese besluite te neem.  
 
Bogenoemde verteenwoordig nie maar net verskillende maniere van Bybeluitleg nie. Dit gaan daaroor of die 
Bybel se gesag ook oor etiese kwessies aanvaar behoort te word of nie. Hierdie verslag handhaaf die gesag 
van die Skrif en daarom het dit vir ons die laaste sê oor seksuele gedrag. 
1.2.2  Respek vir die Bybel 
Wanneer ons die gesag van die Skrif aanvaar, moet ons vir die Skrif self respek hê, in die sin dat die Skrif 
soos dit na ons kom, gerespekteer word. Die historiese omstandighede, die literatuursoort, die sosiale en 
ekonomiese omstandighede en die taal en kultuur van die mense van wie ons lees, moet in berekening 
gebring word wanneer na die boodskap daarvan gevra word. Wanneer die gesag van die Skrif aanvaar 
word, aanvaar ons nie dat dit fundamentalisme in die klassieke sin van die woord is nie. Dit wys die verslag 
self af, maar dat die Skrif fundamenteel is vir die verstaan van die geloof, die kerk en die morele lewe van 
gelowiges, daarvoor deins dié motivering nie terug nie. 
1.2.3  Nie enkele tekste nie, maar die hele Bybel 
In die motivering vir die aanbevelings word daar nie slegs ingegaan op die enkele tekste in die Bybel wat na 
homoseksualiteit verwys nie, maar word na die getuienis van die hele Bybel rakende seksualiteit gekyk. Die 
konsekwente getuienis in die Skrif dat seksualiteit slegs binne die verbintenis van een man en een vrou, 
binne die huwelik uitgeleef kan word, is vir hierdie verslag bepalend. 
 
1.3  WAT SÊ DIE SKRIF? 
1.3.1  Die Ou Testament 
Gen 1-3 speel ’n bepalende rol in die verstaan van die huwelik in die Ou Testament. Dat menswees uit 
manwees en vrouwees bestaan en dat die huwelik ’n blywende verbintenis tussen ’n man en vrou is, blyk 
duidelik by die lees hiervan. Daar is ook geen onduidelikheid dat daar ’n aantrekkingskrag tussen man en 
vrou is – dus ’n seksuele verhouding. Hierdie verhouding wat in Gen 1-3 beskryf word, word deur die Bybel 
as die oorspronklike voorbeeld van die huwelik gesien. Ook Jesus verwys na die oorspronklike bedoeling 
van God. Indien die Skrif die verstaan van die huwelik soos in Gen 1-3 handhaaf, is dit dus nie moontlik om 
aan die huwelik as iets tussen mense van dieselfde geslag te dink nie. 
Daar is vier tekste in die Ou Testament waar homoseksuele dade pertinent ter sprake kom: Gen 19:5, Rigt 
19:22, Lev 18:22 en 20:13. Gen 19:5 en Rigt 19:22 is in die lig van die feit dat homoseksuele verkragting 
daarin ter sprake is, nie relevant in die etiese beoordeling van ’n vrywillige seksuele verhouding van liefde en 
trou tussen twee persone van dieselfde geslag nie. Lev 18:22 en 20:13 bevat uiters sterk uitsprake teen 
homoseksuele verkeer tussen mans. In beide verse word sodanige optrede as ’n gruwel aangedui. Die feit 
dat beide persone wat by die homoseksuele omgang betrokke is, in Lev 20:13 veroordeel word, toon dat 
on¬gedwonge seksuele verkeer tussen twee mans daar ter sprake is. 
Die rede vir die krasse oordeel oor ongedwonge seksuele verkeer tussen mans in Lev 18:22 en 20:13 word 
nie verklaar uit ’n afkeur van sekere praktyke in die Kanaänitiese godsdiens nie. Niks in Lev 18:22 of 20:13 
of die nabye konteks dui daarop dat die kultiese praktyke van die Kanaäniete in dié tekste ter sprake kom 
nie. Die krasse oordeel oor ongedwonge seksuele verkeer tussen mans word ook nie verklaar as die 
uitvloeisel van ’n spesifieke beskouing oor die manlike geslagsrol nie. Indien die handhawing van die 
geslagsrolle die hoofmotief vir die prohibisies teen seksuele omgang tussen mans was, is dit vreemd dat die 



 166 

aktiewe deelnemer net soos die passiewe deelnemer in Lev 20:13 veroordeel word. Die krasse oordeel oor 
ongedwonge seksuele verkeer tussen mans word ook nie verklaar as die uitvloeisel van ’n wêreldbeeld 
waarin groot klem op vrugbaarheid en voortplanting geplaas is nie. Die enigste motief vir seksuele omgang 
in die Ou Testament was nie die voortbring van kinders nie. Spr 5:15-20 besing byvoorbeeld die vreugde wat 
’n man ervaar om deur sy vrou se liefde “bedwelm” te word. Die buitengewone afkeer in dieselfde geslag 
seksuele verkeer in Lev 18:22 en 20:13 maak in die lig van die Bybelse denke sin. Soos reeds gemeld, word 
die heteroseksuele man-vrou-verhouding in Gen 1-3 beskryf as die oorspronklike voorbeeld van die huwelik. 
Daarin lê die diepste grond vir die sterk afkeur in homoseksuele omgang tussen mans in Lev 18:22 en 
20:13. 
Die volgende argumente oor die uitsprake in Lev 18:22 en 20:13 kan nie aanvaar word nie:  
•  Dat dit in stryd sou wees met Christus se liefdesgebod 
•  dat dit deel vorm van wette wat dit ten doel gehad het om Israel kulties van hulle buurvolke af te sonder en 
daarom in die lig van Christus se inklusiewe bediening nie op die Nuwe-Testamentiese gelowige van 
toepassing is nie  
•  dat dit deel uitmaak van die heiligheidswet met ’n klem op kultiese heiligheid en daarom ook nie op die 
Nuwe-Testamentiese gelowige van toepassing is nie 
•  omdat die dade wat in Lev 18:22 en 20:13 verbied word, waarskynlik insidenteel was, kan ’n 
homoseksuele verhouding wel geregverdig word.  
 
Die siening wat die verhouding tussen Jonatan en Dawid tipeer as voorbeeld van ’n homo-erotiese 
verhouding wat in Israel sonder religieuse veroordeling bedryf sou gewees het, kan in die lig van die 
relevante tekste in 1 en 2 Samuel nie gehandhaaf word nie. Die vriendskap tussen Dawid en Jonatan het 
besliste politieke ondertone gehad. Daar is egter geen aanduidings dat dit enige seksuele ondertone gehad 
het nie. 
Die praktyk van homoseksualiteit is in skerp disharmonie met die Ou-Testamentiese siening van die 
verhouding tussen man en vrou. Selfs indien geen van die tekste in die Ou Testament waarin na 
homoseksuele verkeer verwys word, op die moderne verskynsel van die beoefening van dieselfde-geslag 
seks binne ’n verhouding van liefde en trou van toepassing sou wees nie, kan dié praktyk nie vanuit die Ou 
Testament geregverdig word nie. 
1.3.2 Die Nuwe Testament  
1.3.2.1 Permanente homoseksuele verhoudings van liefde en trou 
By die lees van en interpretasie van die gegewens van die Nuwe Testament rakende homoseksualiteit is dit 
’n vraag of die Bybelskrywers van permanente gay verhoudings geweet het. Daar is oorvloedige bewyse dat 
daar wel in die tyd vóór en ná die Nuwe Testament permanente homoseksuele verhoudings of huwelike 
bestaan het. Om enkeles te noem: 
Vroue: Lukianus vertel in sy Dialogues of the Courtesans van vroue uit die stad Lesbos (waarskynlik waar 
die benaming “lesbies” vandaan kom) wat permanente verhoudings met mekaar gehad het. So is ene 
Megilla van Lesbos met ’n vrou van Korinte getroud (Boswell 1996:83; Brooten 1996:51-52).  
Mans: Xenophon van Efese (Timoteus was in Efese predikant toe die boek 1 Timoteus geskryf is) vertel van 
homoseksuele verhoudings van liefde en trou in dié stad. ’n Voorbeeld hiervan is Hippotoos. Hy het ’n man 
van dieselfde ouderdom (dus nié pederastie nie) as hy liefgehad. So was die eerste groot liefde van 
Dionusios ’n ander man met die naam van Ampelus.  
Aristoteles het ’n positiewe siening van liefde vir dieselfde geslag gehad. Hy motiveer dit juis vanuit dit wat 
vandag as “homoseksuele oriëntasie” bekend staan. Volgens hom word sekere mense met ’n homoseksuele 
disposisie gebore. Ander voorbeelde is Sokrates wat ’n permanente verhouding met Agaton gehad het. 
Plato se langtermynverhouding met Dion van Sirakuse het begin toe Plato 50 jaar oud was en Dion 35 jaar – 
dus nie pederastie nie. Pausanias, die spreker in Plato se Symposium, is ’n historiese figuur. Sy 
homoseksuele verhouding met ’n digter het vir ten minste 12 jaar geduur.  
Daar bestaan nie alleen getuienis dat die Griekse filosowe kennis gedra het van wat as ’n bio-sosiale 
homoseksuele oriëntasie bekend gestaan het nie, of dat daar wel permanente homoseksuele verhoudings 
van liefde en trou in die Griekse kultuur voorgekom het nie. Gedurende die tyd toe die Nuwe Testament 
geskryf is, was daar selfs amptelike homoseksuele huwelike. Een van Keiser Nero se manlike lewensmaats 
is ook as “koningin” vereer. Dit is bloot interessant om ook daarvan kennis te neem dat die buite-Bybelse 
Judaïsme kennis van sulke verhoudings gehad het. Van die Rabbynse literatuur het ook kennis gedra van 
lesbiese verhoudings. Dit is binne bogenoemde agtergrond wat die lees van die gedeeltes in die Nuwe 
Testament waarin na homoseksuele dade verwys word, gedoen moet word. 
1.3.2.2  Die bediening en getuienis van Paulus 
Die volgende argumente word onder andere afgewys: 
•  Dat die betrokke NT-gedeeltes verwys na mans wat met seuns seksueel verkeer het, of na seksuele 
losbandigheid, want dit is al tipe homoseksuele verhoudings wat Paulus geken het. Die NT-uitsprake is dus 
nie van toepassing op die hedendaagse permanente gay verhoudings nie. 
Grond vir afwysing: Hierbo is aangetoon dat permanente homoseksuele verhoudings ’n redelik bekende 
verskynsel in die Griekse en Romeinse kultuur van Paulus se tyd was. Sommige het selfs daarna as 
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huwelike verwys. Die Joodse skrywers het dié verhoudings eenparig afgewys. Dit is hoogs waarskynlik dat 
Paulus van sulke permanente verhoudings geweet het. Nogtans volg hy – soos meeste Christene van dié 
tyd – die Ou-Testamentiese en Joodse tradisie in sy afwysing van homoseksuele gedrag, ook in permanente 
verhoudings. 
•  Dat 1 Kor 6:9 en 1 Tim 1:10 verkeerd vertaal word. 
Grond vir afwysing:  Die twee Griekse woorde wat hier gebruik word is arsenokoitai – letterlik ’n samestelling 
uit arsen (manlik) en koité (slaap), dus “manneslapers” – en malakoi (wat letterlik “sagtes”) beteken. Die voor 
die handliggende vertaling is “mans wat bymekaar slaap”, maar dit word ontken.  Dit verwys, word gesê, na 
“mans wat rondslaap” – dus mans wat in die algemeen losbandig is. Daar is ander woorde wat deur buite-
Bybelse skrywers gebruik is om na homoseksueles te verwys, word gesê. Hoekom het Paulus nie daardie 
woorde gebruik nie? 
Dié argument oortuig nie. In Paulus se tyd was daar nie ’n woord vir “homoseksueel” nie, dus moes hy ’n 
beskrywing gee. Waar soek hy sy beskrywing? Nie by buite-Bybelse skrywers nie, maar by sy Bybel, die 
LXX, die OT in Grieks – en daar lees hy in Lev 18:22 en Lev 20:13 dat die verkeerd is as mans bymekaar 
slaap. Die woorde wat hier gebruik word is: 
 
Lev 18:22: kai meta arsenos ou koiméthésé koitén gunaikos... (en met ‘n man mag jy nie slaap soos met ‘n 
vrou nie...)  
Lev 20:13: kai hos an koiméthé meta arsenos koitén gunaikos... (en hy wat met ‘n man soos met ‘n vrou 
slaap...) 
 
Paulus maak nou ‘n nuwe woord: Hy neem arsén (manlik) en koité (bed) en maak ’n samestelling: 
“manneslapers”. Maar die belangrike punt is: Paulus het die nuwe woord arsenokoitai saamgestel uit dit wat 
hy in Lev 18 en 20 gelees het – en daar word baie duidelik nie gepraat van mans wat in die algemeen 
losbandig is nie, maar van “mans wat bymekaar slaap”, dus mans wat seks met mekaar het. Dit is dus wat 
Paulus in 1 Kor 6 en 1 Tim 1 afwys. 
Daar is nog ’n rede waarom dit duidelik is dat malakoi oute arsenokoitai in 1 Kor 6 nie gewoon “mans wat 
rondslaap” kan beteken nie. In dié sondelys is daar minstens twee ander terme wat dié tipe losbandige 
gedrag beskryf: pornoi (“onsedelikes”) en moigoi (egbrekers). Dieselfde geld vir 1 Tim 1:10, waar die skrywer 
pornoi  vir “ontugtiges” gebruik – en arsenokoitai vir “mense wat homoseksualiteit beoefen”.  
 
•  Dat Rom 1 verwys na mense wat openlik teen God gekies het, verwys. Daarom sou Paulus se woorde nie 
van toepassing wees op Christen gay persone nie. 
Grond vir afwysing: Die rede waarom homoseksuele gedrag deur Paulus afgekeur word, is nie net omdat dit 
as daad van opstand teen God gedoen word nie. Sekere gedrag is verkeerd, nie net omdat dit met die 
verkeerde intensie gedoen word nie; dit is verkeerd omdat dit teen God se skeppingsbedoeling is. Hebsug 
en gemeenheid as sodanig is verkeerd (Rom 1:29), daarom sou Christengelowiges nie kon argumenteer dat 
hulle maar hebsugtig kan wees nie. Net so, meen Paulus, is homoseksuele gedrag as sodanig verkeerd.  
Paulus definieer opstand teen God in Rom 1:21 as mense wat, “al weet hulle van God... Hom nie as God eer 
en dank nie”. Opstand teen die Here manifesteer nie net in ’n openlike keuse téén God nie. Dit kan subtiel 
en geraffineerd wees. Dit kan ook die vorm aanneem van ’n vroom, Christelike lewe, wat God in baie opsigte 
behaag – behalwe in een opsig waarop God juis aanspraak maak, soos die seksuele lewe. 
Ons kan dus nie ’n ander gevolgtrekking maak nie as dat Paulus homoseksuele gedrag as sodanig afgewys 
het. 
1.3.2.3. Die bediening en getuienis van Jesus 
Daar is twee belangrike redes op grond waarvan geargumenteer word dat Jesus homoseksuele verhoudings 
goedgekeur het. Ons stem nie met hierdie argumente saam nie. Die argumente is: 
•  Jesus het die Joodse wet opgehef en in die plek daarvan die liefdesgebod ingestel. 
•  Jesus se inklusiewe bediening waardeur Hy dié wat deur die destydse samelewing eenkant toe gestoot is, 
opgesoek en saam met hulle geëet – die tollenaars, prostitute, die melaatses. 
 
Dié argumente oortuig egter nie.  
Jesus betoon liefde teenoor die vrou betrap in owerspel (Joh 8), maar Hy keur nie haar optrede goed nie. 
Inteendeel, Hy vermaan haar om “van nou af nie meer sonde te doen nie”. Net so, maak Jesus ’n punt om 
saam met Saggeus die tollenaar te eet: Hy aanvaar Saggeus as mens, maar nie Saggeus se oortreding nie. 
Saggeus moet dit wat hy op oneerlike wyse van mense gevat het, vierdubbel teruggee (Luk 19). Jesus se 
inklusiewe benadering beteken nie die goedkeuring van verkeerde gedrag nie. 
Jesus het nie die hele Joodse wet opgehef nie, wel die harde strafreëls van die wet (steniging van die 
owerspeler) of die uitsluitende reinheidswet (bv in Mark 5, die vrou wat aan bloedvloeiing gely het). In 
meeste wetsvoorskrifte oor die huwelik en seksualiteit, het Jesus in werklikheid die wet strenger toegepas – 
byvoorbeeld by egskeiding (Matt 5:31). Oor die sake waar Jesus die Joodse wet verander het, het Hy groot 
teenstand van die Skrifgeleerdes gekry. Oor die wetsvoorskrifte oor homoseksuele gedrag word daar niks 
gesê nie. Dit is duidelik dat, as Jesus homoseksuele gedrag sou goedgekeur het, Hy groot teenstand van die 
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Skrifgeleerdes sou gekry het. Die NT sê niks daaroor nie; die logiese afleiding is dat Jesus die 
wetsvoorskrifte oor homoseksuele gedrag nie gewysig het nie, maar wel bevestig het. 
1.3.2.4. Nie enkele tekste nie, maar die gang van die Bybel 
Ten slotte word die argument verwerp dat daar slegs op ses plekke in die Bybel na homoseksualiteit verwys 
word, en dat dit daarom ’n onbelangrike saak is.  
 
Seksualiteit is dwarsdeur die Bybel ’n belangrike saak, maar die Bybel gaan daarvan uit dat die regte plek vir 
seksualiteit die huwelik van een man en een vrou is. Dit is duidelik die Bybelse norm. Die Bybel het nie ’n 
veldtog teen homoseksuele gedrag nie – asof dit ’n groter en verskrikliker sonde as ander sondes sou wees 
nie – maar wanneer wel daaroor gepraat word, is dit vir die Bybelskrywers duidelik dat dit nie die regte vorm 
van seksuele gedrag is nie. 
 
Dit is dus verkeerd om te meen dat die standpunt van Bybelskrywers slegs op die sogenaamde “ses 
homoseksualiteit-tekste” gegrond word. Die ses tekste is eerder enkele plekke waar die tradisie eksplisiet 
verwoord word, maar hulle verteenwoordig ’n hele Bybelse (en buite-Bybelse Joodse) tradisie wat seksuele 
verhoudings van dieselfde geslag eenstemmig afgewys het. As ’n mens dus van die gang van die Bybel 
praat, is dit duidelik dat dieselfde geslag seksuele verhoudings deurgaans afgewys word, en dat die Bybelse 
norm is dat man en vrou met mekaar ’n permanente seksuele verhouding tree. 
 
1.4  WAT SÊ DIE SKRIF VANDAG VIR ONS? 
Om van die Skrif tot by ons situasie van vandag te kom, maak ons van ’n kanonieke hermeneutiek gebruik 
(hermeneutiek – hoe lê ons die Bybel uit). Met ’n “kanonieke hermeneutiek” word bedoel dat die hele kanon, 
dus die hele Bybel, gesag het en tot spraak gebring moet word. Die Bybel self sal ons help om te weet wat 
ons vandag moet handhaaf en wat nie. Indien die Bybel in die Nuwe Testament ’n saak soos die bring van 
offers afwys, word die saak versag of ongeldig. Wanneer ’n saak soos die huwelik bevestig word, dan word 
dit gehandhaaf. Dit is wat die Nuwe Testament met die Ou Testament se uitsprake rakende homoseksualiteit 
doen. Dit word gehandhaaf en daarom kan ons vandag nog daarby bly. 
 
1.5  GEBROKENHEID VAN DIE MENS 
Gebrokenheid: Uit die Skrif is dit duidelik dat alle mense sondaars is. By die lees van die verhale van 
Abraham, Dawid, Petrus en so meer, is dit duidelik dat al die mense – selfs die geloofshelde! – deur die 
sonde aangetas is. Dit word ook helder en duidelik in die NGB verwoord.  
Artikel 14: “Hy het homself egter, deur na die woorde van die duiwel te luister, willens en wetens aan die 
sonde en daarmee aan die dood en die vervloeking onderwerp.” Die mens het “oortree en homself deur die 
sonde losgeskeur van God, ... so het hy sy hele natuur verderf” en “in al sy doen en late goddeloos, verkeerd 
en verdorwe geword het. ... Al die lig wat in ons is, het immers in duisternis verander.” 
Artikel 15: “Ons glo dat die erfsonde deur die ongehoorsaamheid van Adam oor die hele menslike geslag 
uitgebrei het. Dit is ’n verdorwenheid van die hele natuur... Dit is hierdie wortel wat in die mens allerhande 
sondes laat uitspruit.” 
Die Skrif leer ons dat mense hulleself nie kan verontskuldig nie en dat niemand kan sê dat hulle sonder 
sonde is nie. Daarom kan ons ook vandag nie sê dat daar mense in die kerk is wat hulle kan verontskuldig of 
wat beter of minder sondig as ander is nie. Daar is ook nie ’n enkele vrug van die sondige wortel van die 
mense wat groter skuld veroorsaak as ’n ander nie. Almal is vrugte van dieselfde wortel, die natuur van die 
mense wat verdorwe is. Daarom is al die vrugte wat uit die wortel van die sondige natuur spruit, nie vir God 
goed en aanneemlik nie. 
Wanneer ons na die mens in die algemeen in die lig van die Skrif en die belydenis kyk, is dit duidelik dat die 
mens in sy wese gebroke is. Hierdie gebrokenheid kom na vore in al die verhoudings waarin die mense 
staan – teenoor hulleself, ander mense, strukture en die skepping. 
Heil: Alle mense ontvang dus die heil op dieselfde manier; almal ontvang die heil uit genade; vir almal is dit 
God se guns wat hulle in Christus ontvang. Daar is by niemand dade wat hom/haar minder afhanklik van die 
genade en die guns van God maak nie. Niemand kan enigiets in ruil gee vir die sondige vrugte wat hulle 
lewe dra nie. Die heil is alleen deur Christus, wat uit die maagd Maria gebore is, wat aan ’n werklike kruis 
gespyker is en wat werklik uit die dood opgestaan het. 
Niemand wat die gawe van God se vergifnis en die nuwe lewe as gawe van die Gees ontvang het, kan 
daarna roem op volmaaktheid nie. Al wat hulle kan bely, is dat hulle begenadigde sondaars is. Daarom stry 
alle begenadigdes tot die einde van hulle lewe teen die sondige wortel waaruit daar vrugte spruit wat hulle 
voortdurend in dankbaarheid van die genade van God laat lewe. Dit beteken egter nie dat die vrug van die 
Gees nie in hulle lewens sigbaar is en toenemend sigbaar sal word nie. Die Gees lei die gelowiges juis om 
navolgers van Christus te wees. In die verslag is daarop gewys dat die bedoeling van God van die begin was 
dat die mens as man en vrou met mekaar saam sal lewe en lewensgemeenskap met mekaar sal hê. Daarom 
sal gelowiges enigiets wat uit die wortel van gebrokenheid groei, teenstaan so lank hulle lewe en hulle 
lewens doelbewus inrig in die lig van die waarheid dat die huwelik die eksklusiewe verbintenis van ’n man en 
’n vrou is. Alle andersoortige verbintenisse word teengestaan. 
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Alreeds deel van die heil wat God deur Christus bewerk is, tog steeds worstelend met die kern van 
menslike gebrokenheid: Omdat ons voortdurend gekonfronteer word deur ons gebrokenheid terwyl ons 
ons verheug in die genadige God se toetrede tot ons lewens, weet ons dat alle gelowiges tot aan die einde 
van ons lewe nie alleen in die oorwinning van Christus en vernuwing van ons lewe verheug is nie, maar treur 
ons almal tot aan die einde van ons lewens oor ons onvolkomenheid en hardnekkige sondigheid. Daarom 
aanvaar ons dat dit die taak van die kerk is om alle mense te maan teen tevredenheid met die stand van 
hulle lewe en hulle aan te spoor om telkens weer hulle lewens opnuut in te rig volgens die ewige Woord van 
God. Tot hierdie lewenslange stryd teen die sonde en voortdurende aangryping van die heil moet gelowiges 
mekaar aanspoor. 
 
1.6  DIE NA-BYBELSE GETUIENIS (KERKVADERS) 
Die kerkvaders kontinueer die Bybelse standpunt wat ons so pas voorgehou het as die standpunt van die 
Bybel rakende homoseksuele gedrag. Homoseksuele gedrag word deurgaans afgewys. Om ’n paar 
voorbeelde te noem: Vir Klemens van Alexandrië geld heteroseksuele verhoudings en word dit ook met 
voortplanting verbind. Vir Polikarpus en die Pastor van Hermas is seksualiteit en huwelike duidelik 
heteroseksueel. Hierdie standpunt word gehandhaaf vanaf Polikarpus, biskop van Smirna (sterf waarskynlik 
in 155 nC) tot by Augustinus van Hippo wie se verwysing na homoseksuele praktyke ook afwysend is (400 
nC). 
 
1.7  WAT SÊ DIE WETENSKAP? 
1.7.1  Voorkoms 
Daar word beweer dat 7-10% mense homoseksueel is. Die korrektheid hiervan word egter in hierdie 
aanbieding bevraagteken. Die bron wat dikwels aangehaal word, is dié 1940-verslag van Alfred Kinsey. 
Aanvanklik is dit as gesaghebbend beskou, maar latere navorsing het hierdie resultate gediskrediteer, o.a. 
omdat hy van ’n skeefgetrekte steekproef gebruik gemaak het. Sy oorwegend geskatte syfer vir mans wat 
oorwegend lewenslank homoseksuele verhoudings gehandhaaf het, was slegs 4%. 
 
’n Resente studie rakende die persentasie persone wat ’n sogenaamde homoseksuele oriëntasie het, is deur 
Edward Laumann by wyse van ’n steekproef van 5 000 persone in die Verenigde State van Amerika 
gedoen. Volgens hierdie studie is bevind dat slegs 2% mans en 0,9% vroue hulself as homoseksueel 
beskryf, terwyl ’n addisionele 0,8% mans en 0,5% dames hulself as biseksueel beskryf. Die homoseksuele 
sosioloog, Joseph Harry, se navorsing lewer dieselfde resultate. Volgens sy navorsing het 2,4% mans ’n 
homoseksuele oriëntasie. 
1.7.2  Die moontlikheid van verandering of ’n skuif in oriëntasie 
Hierdie verslag gaan op grond van gepubliseerde navorsing daarvan uit dat dit vir sommige mense moontlik 
sou wees om ’n skuif weg van ‘n selfde geslag aangetrokkenheid te maak.  
1.7.3  Die genetika en homoseksualiteit 
Ondanks ’n stroom berigte tot die teendeel in die populêre media oor die afgelope dekade of drie, is daar 
geen betroubare wetenskaplike bewyse dat homoseksualiteit ’n genetiese oorsaak het nie. Inteendeel, die 
laaste 15 jaar se navorsing het daartoe gelei dat die meeste gedragswetenskaplikes wat eers van mening 
was dat die teendeel waar is, tot die gevolgtrekking gekom het dat omgewingsinvloede ’n oorheersende rol 
speel in die ontstaan van homoseksuele oriëntasie en dat die antwoord vir die oorsake daarvan waarskynlik 
eerder op die gebied van die psigologie as op die gebied van die genetika gevind sal word. Bepaalde 
genetiese en pre-natale faktore kan hoogstens bydra tot bepaalde faktore wat ’n persoon meer vatbaar vir 
homoseksuele gedrag kan maak.  
Ons gaan ook van die standpunt uit, dat selfs al sou die wetenskap onteenseglik kon bewys dat iemand 
homoseksueel gebore word, ’n wetenskaplike gegewe nie ’n teologiese begrip (soos sonde) kan veto nie. 
 
1.8  HOE HELP DIT ONS? PASTORALE MERKERS 
Meer volledige riglyne vir die pastoraat word hieronder in die uitgebreide motivering gegee. Die teologiese 
begronding van die pastoraat is die oortuiging dat die Bybelse getuienis duidelik is oor die monogame en 
heteroseksuele aard van die huwelik as slegs ’n verbintenis tussen ’n man en ’n vrou. Erkenning word gegee 
dat almal in die werklikheid van die sondige gebrokenheid leef. Christene word opgeroep tot selfbeheersing 
– ook wat ons seksuele drange en behoeftes betref. Die oortuiging, vanuit die waarheid van die evangelie, 
dat die verlossingswerk van die Here Jesus Christus ons van die heerskappy van die sonde vrymaak, 
behoort ’n sentrale tema tydens die pastoraat te wees. Dit word ook gedra deur die wete dat beide die 
waardes van vryheid en grense deel van ons Christelike getuienis is, en die erkenning dat die Christen se 
getuienis soms in die gemeenskap aanstoot sal gee. Wanneer daar met die homoseksuele persoon op weg 
gegaan word, behoort van ’n omvattende benadering gebruik gemaak te word, waarin die Skrif, wat die 
bepalende rol speel, die individu en die Christelike gemeenskap ter sprake kom.  
Die keuse vir hierdie riglyne het nie die uitsluiting van die gay persoon uit die geloofsgemeenskap in die oog 
nie, en is gebaseer op die vertrekpunt dat die pastoraat aan die gay persoon vanuit ’n grondhouding van 
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respek vir die ander, aanvaarding en Bybelse liefde moet geskied. Homofobie word afgewys, 
selfaanvaarding in gebrokenheid word beklemtoon. Die ondersteuning van die familie van die gay persoon 
en integrering van die gay persoon in die gemeenskap van die gelowiges is verdere sleutelfaktore in dié 
pastorale benadering. Daarby word ’n appèl op die kerk gedoen om diegene wat geweld teen mense pleeg 
wat daartoe sou lei dat sommige persone ’n homoseksuele oriëntasie ontwikkel, tot verantwoording te roep 
en nie te beskerm nie. 
 
1.9  GEVOLGTREKKING EN DIEPSTE OORTUIGING 
Ons is bewus daarvan dat almal nie met hierdie siening saamstem nie. Ons vra hierdie lidmate om deel van 
die kerk van Christus te bly, en om die Here hier te bly dien. Daarom rig die kerk ook ’n uitnodiging aan alle 
mense, met watter probleem of gebrokenheid ook al, maar in besonder aan mense met ’n homoseksuele 
oriëntasie of gerigtheid, om saam met alle ander sondaars (lidmate van die kerk) die verrassende 
bevrydende boodskap van Christus aan te hoor. Ons nooi almal uit om saam in die kerk op weg te gaan 
waar ons deur die Heilige Gees in die spore van Christus gelei word. 
Ons bely en erken dat dit God se bedoeling van die begin was dat ons man en vrou moet wees, en dit bely 
ons openlik. Ons is nie skaam om dit te bely nie. Wanneer ons dit bely, dink ons ook met deernis aan almal 
wat ’n homoseksuele oriëntasie het. Om as man en vrou in ’n huwelik van liefde en trou te staan, is nie ’n reg 
nie, maar ’n voorreg en ’n gawe van God. Op grond van die konsekwente getuienis van die Skrif dat die 
huwelik en enige ander vorm van seksuele verhoudings, slegs heteroseksueel is, kan ons nie anders nie – 
en word ons daartoe gedring, selfs al is ons bewus dat vir sommige so ’n besluit pyn mag veroorsaak – as 
om te getuig dat permanente homoseksuele verhoudings en – huwelike nie Skriftuurlik verantwoord kan 
word nie. 
 
1.10  AANBEVELINGS (Soos aangebring by punt 5.5 van aanbevelings van verslag)  
1.10.1  Die Algemene Sinode besluit dat ‘n besluit rakende homoseksualiteit nie verder uitgestel of na 
kerkrade afgewentel word nie.  
1.10.2  Die Algemene Sinode erken dat mense dikwels in die verlede seergemaak is, bloot vanweë 
hulle homoseksuele oriëntasie. Die Algemene Sinode vra weereens verskoning vir elke geval waar 
die kerk sulke mense in die verlede, onder andere as gevolg van ´n gebrek aan leiding, seergemaak 
en verontreg het, en waar God se liefde nie in die kerk se optrede raakgesien kan word nie. 
1.10.3  Die Algemene Sinode besluit dat alhoewel dit vir sommige lidmate ‘n pynlike besluit mag 
wees, permanente homoseksuele verbintenisse en -huwelike nie naas die huwelik of as ‘n alternatief 
vir die huwelik aanvaar kan word nie. Die Sinode voel hom gedring tot hierdie besluit deur die 
konsekwente Skrifgetuienis oor die heteroseksuele aard van die huwelik, konsekwente Skrifgetuienis 
teen homoseksuele gedrag en die afwesigheid van interne kritiek in die Skrif op hierdie getuienis. 
1.10.4  Die Algemene Sinode bevestig sy vorige besluit dat volgens die Skrif slegs die verbintenis 
tussen een man en een vrou as ’n huwelik beskou kan word. 
1.10.5  Die Algemene Sinode besluit dat homoseksuele persone wat ´n selibate lewenstyl beoefen, tot 
die ampte toegelaat mag word. 
1.10.6  Die Algemene Sinode versoek lidmate en gemeentes om lidmate wat nie in die huwelik kan of 
wil tree nie, se behoefte aan 'n vriendskap waarin die vreugde en smart van die lewe gedeel kan 
word, raak te sien. Gemeentes moet seker maak dat hierdie lidmate nie die belewing van die 
gemeenskap van die heiliges en die geleentheid tot diens in belang van die koninkryk ontsê word 
nie.  
1.10.7  Die Algemene Sinode versoek gemeentes om homoseksuele lidmate en hulle families met 
deernis en liefde binne die veilige ruimte van die gemeente te versorg. 
1.10.8  Die Algemene Sinode besluit om diversiteit binne die kerk rakende homoseksualiteit soos 
volg te bestuur: 
1.10.8.1  Die Algemene Sinode aanvaar die integriteit van lidmate wat anders oor hierdie saak 
oordeel. Daarom vra die Sinode kerkrade en lidmate om gesprek oor hierdie saak met deernis en 
respek  binne die raamwerk van hierdie standpunt van die kerk te voer. 
1.10.8.2  Die Algemene Sinode roep lidmate en gemeentes op om homoseksuele lidmate – ook die 
wat nie die N G Kerk se oortuiging deel dat homoseksuele verhoudings verkeerd is nie – nie te 
vervreem nie, maar binne die gemeenskap van die gelowiges te integreer en met deernis te begelei. 
 

2.  UITGEBREIDE MOTIVERING 
 
1.  INLEIDING 
Dis belangrik om te sê waarom hierdie motivering aangebied word. Waarom word daar in ’n land met soveel 
ander sosio-ekonomiese probleme soveel aandag aan dié vraagstuk (homoseksualiteit) gegee? Waarom is 
dit so ’n brandende kwessie as dit ’n saak is wat skynbaar in die Bybel nie groot aandag geniet nie? 
Oënskynlik praat die Bybel net in enkele tekste oor homoseksualiteit? Word diegene wat die kwessie op die 
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agenda wil plaas, dalk gedryf deur ander motiewe as om die gesag van die Bybel te erken en daaraan 
gehoorsaam te wees? Is hier ’n dalk “’n anti-gay” agenda verskuil? 

 
Die antwoord is eenvoudig: Die kwessie is deur wêreld op 
die kerk se agenda geplaas. In baie kerke oor die hele 
wêreld word oor hierdie saak gepraat. Daar is wel mense 
met ’n anti-gay agenda, net soos daar mense is met ’n 
agenda van gay aktivisme, maar dit is nie die spesifieke 
rede waarom hierdie verslag en hierdie motivering geskryf 
is nie. Dit is geskryf omdat die Algemene Sinode van 2004 
aan ’n taakspan opdrag gegee het om die sinode met ’n 
verslag en aanbevelings te bedien. Hoekom is die saak op 
die sinode se agenda? Omdat dit ’n kwessie is wat in baie 
kerke bespreek word. Een van die eerste kerke wat 
permanente homoseksuele verhoudinge goedgekeur het, 

was die Gereformeerde Kerken in Nederland, in 1979 by die Generale Sinode van Delft. Sedertdien is die 
kwessie ook op die agenda van gereformeerde kerke wêreldwyd. Die feit dat hieroor ’n verslag geskryf word, 
moet dus nie misverstaan word asof dit die skrywers se mening is dat dié kwessie belangriker as ander (in 
Suid-Afrika, veral sosio-ekonomiese) vraagstukke nie. 
 
In 1986 reageer die NGK op die besluit van die GKN (1979) deur met empatie te stel dat homoseksualiteit ’n 
“afwykende vorm van seksualiteit” is (Handelinge, Algemene Sinode 1986:672). ’n Redelike tyd het verloop 
totdat die Sinode van Wes- en Suid-Kaapland in 1995 gevra het dat die kerk weer na die saak van 
homoseksualiteit sal kyk. Die Algemene Sinode van 1998 het geen besluit oor die saak geneem nie. In 2002 
is egter besluit dat die besluite van die Algemene Sinode van 1986 bly staan totdat dit deur die kerk 
“herroep” word. Daar is gevoel dat daar op grond van die verskille in die kerk weer na die saak gekyk moet 
word. Die Algemene Sinode (2002) dra dit op aan die AKLAS om ’n grondige en omvattende studie oor 
homoseksualiteit te doen sodat die volgende Algemene Sinode (2004) hieroor ’n besluit kon neem 
(Handelinge, Algemene Sinode 2002:624). Die Sinode van 2004 het toe nie ’n nuwe besluit geneem nie, 
maar weer onderneem om die gesprek en studie oor hierdie saak verder voort te sit met die oog daarop om 
die kerk en ons lidmate op die mees verantwoordelike manier te dien (Handelinge, Algemene Sinode 
2004:302). Na ons mening sal die kerk en lidmate op die mees verantwoordelike manier gedien word deur 
die opdragte van die Algemene Sinodes van 2002 en 2004 ernstig te neem en nou ’n besluit te neem en dit 
nie langer uit te stel nie. Die feit dat vyf streeksinodes alreeds besluite hieroor geneem het, dui op die 
dringendheid dat die Algemene Sinode nou tot ’n besluit moet kom. Hierdie motivering word geskryf binne 
die konteks van die Bybels-Christelike tradisie van die kerk deur millennia heen. 
 
2.  INHOUDSOPGAWE: UITGEBREIDE MOTIVERING BINNE DIE BYBELS-CHRISTELIKE TRADISIE  
(Wat hier volg, is die inhoudsopgawe van ‘n dokument wat as uitgebreide motivering dien. Die oorspronklike 
numering is behou) 
1  Inleiding 
2  Inhoudsopgawe 
3  Watter gesag het die Skrif vir ons? 
3.1  Die kerk se gebruik van die Bybel 
3.2  Skrifgesag 
3.3  Die gesag van die Skrif in gedrang 
3.4  Postmodernisme 
3.5  Fundamentalisme?  
4   Wat sê die Skrif? 
4.1  Ou Testament  
4.1.1  Die Ou Testament en dieselfde geslag-seks  
4.1.1.1  Genesis 1-3 
4.1.2  Ou-Testamentiese tekste waarin homoseksuele dade moontlik ter sprake kom 
4.1.2.1  Genesis 9:22 
4.1.2.2  Genesis 19:5 en Rigters 19:22 
4.1.2.3  Levitikus 18:22 en 20:13 
4.1.2.4  Tekste waarin die verhouding tussen Jonatan en Dawid ter sprake kom 
4.1.3  Die Ou-Testamentiese waardes van liefde, trou, geregtigheid, barmhartigheid, vrede en ´n sensitiwiteit 
van die swakke en gemarginaliseerde in die gemeenskap 
4.1.4  Gevolgtrekking 
4.2  Nuwe Testament 
4.2.1  Die bediening van Jesus 
4.2.1.1  Jesus se houding teenoor die Joodse wet 

Die homoseksualiteitsdebat is op die tafel 
geplaas deur voorstanders van 
homoseksuele verhoudings en –huwelike 
wat wil hê dat die NG Kerk homoseksuele 
verhoudings van liefde en trou, sowel as 
homoseksuele huwelike as Skriftuurlik 
moet aanvaar. 
 
Aangesien van ons deur die 2004 sinode 
‘n antwoord gevra is, gee ons dit dan 
nou. 
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4.2.1.2  Jesus se inklusiewe bediening 
4.2.2  Pauliniese briewe 
4.2.2.1  Seksuele identiteit 
4.2.2.2  Griekse kultuur 
4.2.2.3  Nuwe-Testamentiese tyd 
4.2.2.4  1 Korintiërs 6:9-11, 1 Timoteus 1:10 
4.2.2.5  Romeine 1 
4.2.3  Nie enkele tekste nie, maar die gang van die hele Bybel 
4.2.4  Gevolgtrekking 
5  Wat sê die Skrif vandag vir ons? 
5.1  Hermeneutiek van suspisie 
5.2  ’n Kanonieke hermeneutiek 
a) Sentrum/ periferie van Skrif 
b) Christus is die sleutel 
c) Heilshistoriese voortgang van openbaring  
6  Die gebroke werklikheid en seksualiteit 
7  Die kerkvaders 
8  Wat sê die wetenskap? 
8.1  Inleiding 
8.2  Die voorkoms van homoseksualiteit in die samelewing 
8.3  Twee kante van die saak – selfs in gay-kringe: essensialiste en sosiaal-konstruksioniste 
8.4  Oorsake van homoseksualiteit 
8.4.1   ‘n Geneties/biologiese evaluasie van seksuele oriëntasie 
8.4.1.1  Inleiding 
8.4.1.2  Redes vir ‘n geneties/biologiese evaluasie van homoseksuele gedrag in ‘n primêr eties/morele debat 
8.4.1.3  Miskonsepsies oor die aard van oorerwing en gene en die verskil tussen deterministiese en 
komplekse oorerwingspatrone. 
8.4.1.4  Die noodsaaklikheid van onbevooroordeelde monsterdata en die akkurate meting van eienskappe 
by die vastelling van genetiese parameters. 
8.4.1.5  ‘n Verkorte ondersoekende evaluasie van die navorsing ten gunste van ‘n geneties/biologiese 
verklaring vir homoseksuele gedrag. 
8.4.1.6  Gevolgtrekking. 
8.4.2  Psigo-sosiale resultate 
8.4  Moontlikheid van verandering 
9  Hoe help dit ons? Pastorale merkers 
9.1  Teologiese uitgangspunte 
9.2  Praktiese riglyne  
9.2.1  Pastoraat aan die gay persoon 
9.2.2  Die familie van die homoseksuele persoon 
9.2.3  Appèl op groter gemeenskap (die sosiale getuienis van die kerk) 
9.2.4  Wat sal die konkrete gevolge van hierdie pastorale benadering wees vir gay persone wat in ’n vaste 
homoseksuele verhouding staan? 
 
BRONNE 
 
3.   WATTER GESAG HET DIE SKRIF VIR ONS? 
3.1 Die kerk se gebruik van die Bybel 
God het Homself deur sy heilige en Goddelike Woord aan die mens bekend gemaak. In die woorde van die 
NGB Art 3, bely ons “dat hierdie Woord van God nie deur die wil van ’n mens voortgebring is nie, maar dat 
deur die Heilige Gees meegevoer, mense die woord van God verkondig” (2 Pet 1:21). Ons aanvaar slegs die 
66 boeke van die Bybel as “heilig en kanoniek om ons geloof daarna te rig, daarop te grond en daarmee te 
bevestig” (NGB art. 5). Ons glo dit “nie in die eerste plek omdat die kerk hulle aanvaar en as sodanig beskou 
nie, maar veral omdat die Heilige Gees in ons hart getuig dat hulle van God is” (NGB Art 5). Ons glo dat die 
Bybel “die wil van God volkome bevat en dat alles wat die mens vir sy saligheid moet glo, daarin voldoende 
geleer word” (NGB Art 7). God het in die Bybel soveel aan ons bekend gemaak as wat vir ons nodig is om 
die verlossing van sonde wat Hy deur sy Seun bewerk het, te verstaan en te aanvaar. Alles wat ons nodig 
het om as verloste kerk tot sy eer te lewe, staan ook duidelik in die Bybel vir ons opgeteken. 
 
Dus bely ons ook dat die Bybel die Woord van God is. Ons aanvaar ook saam met die res van die kerk dat 
die Skrif met sy menslike en historiese karakter in sigself die Woord van God is. Die Bybel is nié slegs ’n 
geloofsboek wat die getuienis en ervaring van mense in hul nadenke oor hul geloof bevat nie (m.a.w. die 
verhale van mense in hul denke oor God), maar kom tot ons as die verkondiging van God se omgang met 
mense in hul woorde soos in die geskiedenis geopenbaar is. Binne hierdie konteks bely ons ook dat die Skrif 
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wat in die gestalte van mensewoorde tot ons kom, die boodskap van God dra – vandaar die begrip: Woord 
van God in mensewoorde (Agenda & Handelinge Algemene Sinode 2002:203). 
 
Die kerk mag nie die geskrifte van mense bo die Bybel stel nie, of selfs met die Bybel gelyk stel nie. In ons 
soeke na antwoorde op die vrae van ons dag, neem die kerk deeglik kennis van die bevindings van 
wetenskaplikes. Die wetenskap is ’n gawe van God aan die mens. Binne die konteks van hierdie verslag is 
dit daarom noodsaaklik om ook te luister na dit wat mediese navorsing op die terrein van die anatomie, 
fisiologie en genetika sê. Die Bybel bly egter vir die kerk die hoogste bron van waarheid wanneer dit gaan 
oor ons nadenke oor die mens se verhouding tot God en sy medemens (NGB Art 7) – ook wanneer dit gaan 
oor sy seksuele verhoudings. So het die Bybel vir die kerk die finale woord wanneer dit oor die huwelik gaan. 
 
Die kerk van die eeue het meermale die knie gebuig voor die tydsgees en die geskrifte van mense. In ons 
eie kerk se geskiedenis het dit ongelukkig ook al gebeur. God se wil is egter dat sy kerk slegs voor die eise 
van sy onfeilbare Woord sal buig. 
 
3.2  Skrifgesag 
Die kerke in die gereformeerde tradisie het baie met ander Protestantse kerke in gemeen, maar verskil ook 
van hulle, byvoorbeeld in dit wat aanvaar word as die bron van ons kennis oor God se wil.  
 
Die Anglikaanse Kerk aanvaar drie bronne van God se openbaring: die Skrif, die tradisie en ons redelike 
verstand. Die Metodiste, wat uit die Anglikaanse Kerk voortgespruit het, aanvaar hierdie drie bronne – en 
voeg nog een by: ervaring – duidelik as gevolg van die rol wat die mistieke godsdienstige ervaring in John 
Wesley se lewe gespeel het (Metodistekerk 2004:i) 
 
Die gereformeerde tradisie erken die rol van die menslike verstand, die belang van die tradisie en ook die 
inwerking van die Heilige Gees op die hart en verstand van ’n gelowige. Maar vir die gereformeerdes is daar 
geen twyfel waar die finale gesag oor God se openbaring lê nie: in die Skrif. Dit is met diepe bewustheid 
hiervan dat ons hier oor die belangrikheid van die gesag van die Skrif skryf – ook vir ons etiese beslissinge. 
 
Die gesag van God se Woord berus by God self en nie by die mens se omgang met die Bybel nie. Die Bybel 
is vir sy blywende gesag en vir sy gesagvolle voortbestaan nie afhanklik van enige verhouding tussen God 
en mens, of tussen die mens en sy medemens nie. Die Bybel dra Goddelike gesag ten spyte van ons 
beperkte of swak of selfs verdraaide verhoudings met God en met mekaar. 
 
Die Bybel word nie die Woord van God deur dit wat mense in elke nuwe generasie daarvan maak nie, maar 
is en bly die Woord van God deur dit wat God daarvan gemaak het en deur dit wat God self in mensetaal in 
die Bybel self daaroor sê. En al verstaan die wêreld dit nie, het die kerk nie nodig om dit aan die wêreld te 
bewys nie. As iemand die sterrehemel gesien het, is dit nie nodig om aan hom te probeer bewys dat sterre 
wel bestaan nie, maar as so ’n persoon blind is, kan hy nie verstaan wat ander mense sien nie. Tereg het die 
Algemene Sinode van 2004 bely dat die Bybel die Woord van God is en dat dit daarom:  

• Gesag het om ons oor hele lewe omdat dit aan ons betuig dat ons nie aan onsself behoort nie, maar aan die 
Here, sodat ons geroep word om in vertroue op Hom en in gehoorsaamheid aan Hom te leef; 

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

• Duidelik is omdat die kerk hierin die helderheid van die evangelie van God se liefde en genade hoor; 
• Voldoende is omdat dit Heilige Gees ons deur die Bybel alles leer wat ons hoef te weet om in God te glo en 

om sy wil te gehoorsaam;” 
 
Saam met die Algemene Sinode van 2004 bely ons dat hierdie belydenis vir ons nie beteken: 
• dat die Bybel vereis dat ons ons denkvermoë, wat ’n gawe van God is, moet opoffer nie; 
• dat die Bybel gesien kan word as ’n eksakte handboek vir historiese of wetenskaplike kennis nie; 
• dat die hele Bybel so maklik is om te verstaan dat enige mens selfstandig en onmiddellik alles daarin kan 

begryp nie; 
• dat die Bybel vir ons die volle kennis oor alle aspekte van die werklikheid gee, sodat geen verdere 

menslike nadenke of navorsing nodig is nie. 
 
Dit beteken egter nie dat die Bybel ons net oor sake soos geloof en redding leiding gee nie. Die Bybel gee 
vir ons riglyne vir ons hele lewe. Elke nuwe geslag in die kerk fokus op daardie sake in die Bybel wat die 
behoeftes van sy tyd aanspreek. So bly die kerk konteksgetrou. Tydens die Reformasie het dit vir die kerk 
oor verlossing gegaan, in die negentiende eeu oor die Heilige Gees en in ons dag is onder andere die 
ekumene sterk op die agenda van die kerk. Dit doen elke nuwe generasie in die kerk sonder om die absolute 
waarhede wat vorige geslagte beklemtoon het, een kant toe te skuif of te beveg. 
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Sekere Ou-Testamentiese Skrifwaarhede dra nie meer gesag nie, want Christus se koms het dit gerelativeer 
tot waarhede waaraan die algemene kerk van Christus nie gebonde is nie. Hierdie waarhede se tyd was 
uitgedien, soos steiers se tyd uitgedien is nadat ’n gebou voltooi is. Kleredrag, groetmetodes, burgerlike en 
rituele bepalings, kultuurhistoriese gebruike (waarvan sommige selfs in die Nuwe Testament voorkom, Rom. 
16:16) is deel van die steierwerk van God se kerk en kan nie met die gebou self vergelyk word nie.  
  
Sekere Ou Testamentiese Skrifgedeeltes dra relatiewe gesag, want Christus se koms het dit gerelativeer.  
Enkele voorbeelde hiervan is kleredrag, groetmetodes, burgerlike en rituele bepalings, huweliksgebruike en 
kultuur-historiese gebruike (waarvan sommige selfs in die Nuwe Testament voorkom, Rom 16:16).  

 
3.3. Die gesag van die Skrif in gedrang 
Volgens sommige voorstanders van die goedkeuring van homoseksuele gedrag op grond van die Bybel 
erken hulle steeds die gesag van die Bybel, maar lees hulle die Bybel net op ’n ander manier. ’n Mens wil 
nie dié Bybellesers se goeie voornemens in twyfel trek nie, maar hulle versekering strook nie met die feite 
nie. Die feit van die saak is dat baie van die uitleggers dit doen omdat hulle in werklikheid meen dat die 
Bybelse riglyne oor seksuele (en per implikasie: oor ander etiese kwessies) nie meer geld vir vandag nie. 
Daarom beklemtoon hulle dat die wêreld van die Bybel en ons wêreld van vandag onvergelyklik veel van 
mekaar verskil. Die Bybel het vir hulle nog wel relevansie ten opsigte van etiese kwessies, maar dan slegs in 
dié sin dat ons daaruit beginsels vind, wat ons na ons eie goeddunke vandag moet toepas. “Liefde (en 
daarmee saam geregtigheid) is dus die groot Bybelboodskap – vir alle tye en vir alle mense: geel mense, wit 
mense, swart mense, bruin mense, gay mense” (Gaum 2006). Wat konkrete Bybelse riglyne betref, word die 
bydrae van die Bybel (volgens hierdie uitleggers) al hoe minder.  
 
In werklikheid gaan dit wel om veel meer as ’n ander manier van Bybellees. Dit gaan om die vraag of die 
Bybel nog enige gesag het as dit by etiese kwessies kom- wat logies opgevolg sal moet word met die vraag 
of die Bybel (in toekoms) toegelaat sal word om enigsins met gesag oor teologiese kwessies (bv. die 
erfsonde) te praat. 
 
Professor Christoper Seitz van die Universiteit van Aberdeen argumenteer dat die debat in die Anglikaaanse 
Kerk oor homoseksualiteit ’n refleksie is van hoe die Bybel se gesag stapsgewyse afgetakel word. Ook hier, 
skryf hy, het die gesprek die pretensie dat dit gaan om ’n ander manier van die Bybel lees, maar in 
werklikheid gaan dit om die gesag van die Bybel. Seitz identifiseer drie stappe in die gesprek in die 
Anglikaanse gemeenskap – elke stap een tree verder weg daarvan om aan die Bybel gesag in etiese 
kwessies te gee (Smit 2006:219 vv.; vgl. ook Seitz 2000:177-196). 
 
In die eerste fase relativeer uitleggers die Bybelse uitsprake oor homoseksuele gedrag deur te sê dat in dié 
gedeeltes net gaan oor sekere perverse homoseksuele gedrag, byvoorbeeld pedofilie, of 
heteroseksueles wat teen hulle natuur homoseksuele seks beoefen, of seks met homoseksuele 
tempelprostitute, en dat dit nie van toepassing is op permanente homoseksuele verhoudings nie.  
 
In ’n tweede fase, sê Seitz, word wel toegegee dat die Bybelse uitsprake inderdaad negatief is oor alle 
homoseksuele gedrag, maar, (word gesê) dat dié uitsprake nie vandag van toepassing kan wees nie, omdat 
die Bybel “in ’n ander tyd geskryf is” toe mense nie die kennis gehad het wat ons vandag het nie, en dat dit 
wat die Bybel dus oor homoseksuele gedrag sê nie van toepassing is op ons huidige situasie nie. 
 
In ’n derde fase word algemeen erken dat Bybel negatief oor homoseksuele gedrag is, maar word nie eens 
verwag dat die Bybel ons op etiese gebied kan help nie. Die Bybel het wel nog ’n boodskap, naamlik dat 
God ons liefhet en ons mekaar moet liefhê – maar oor hoe ons mekaar moet liefhê, kan die Bybel ons nie 
help nie. Oor konkrete etiese kwessies moet ons nie eers die moeite doen om antwoorde uit die Bybel te kry 
nie. Ons moet gewoon self die verantwoordelikheid neem om, in die lig van die inspirasie wat ons uit die 
Bybel kry, self etiese besluite te neem, sonder die pretensie dat ons antwoord ’n Bybelse antwoord is.  
 
Hieruit blyk duidelik dat dit hier nie meer gaan om verskillende maniere van die Bybel uitlê nie. Dit gaan – 
uiteindelik – daaroor of die Bybel se gesag ook oor etiese kwessies aanvaar behoort te word of nie aanvaar 
behoort te word nie. Diarmaid MacCullough, ’n kerkhistorikus van Oxford wat self ten gunste van die 
goedkeuring van gay-verhoudings is, stel dit glashelder: This is an issue of Biblical authority. Despite much 
well-intentioned theological fancy footwork to the contrary, it is difficult to see the Bible as expressing 
anything else but disapproval of homosexual activity… The only alternatives are either to try to cleave to 
patterns of life and assumptions set out in the Bible, or to say that in this, as in much else, the Bible is simply 
wrong” (MacCullough 2004:705). 
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In 2004 het die Algemene Sinode oor die gesag van die Skrif bely dat dit “gesag het oor… ons hele lewe 
omdat dit aan ons betuig dat ons nie aan onsself behoort nie, maar aan die Here.” Dit het tyd geword om 
duidelik te sê of die NG Kerk bedoel wat hy bely. 
 
Dit het tyd geword om duidelik te sê of die NG Kerk bedoel wat hy bely, al sou so ´n standpunt teen die 
postmodernistiese filosofie indruis.   
 
3.4 Postmodernisme 
“Postmodernisme” is die benaming wat gebruik word om die hedendaagse tydsgees te beskryf. Dit is 
opvallend dat sekere eienskappe van hierdie tydsgees nie verskil van dié van die modernisme nie. Iets soos 
“…abandoning traditional conventions of social behavior” (Taylor & Group 2000:586), klink na ’n tipiese 
postmoderne uitspraak. Dit is egter deel van ’n definisie van die modernisme. Nel (2001:47) sê tereg dat die 
huidige reaksie binne kerklike geledere op die verandering in Suid-Afrika eerder as ’n modernistiese reaksie 
op die “tipiese voor-moderne samelewing” van die ou Suid-Afrika beskryf moet word. Hy verwys na die 
individu, sy eie insigte en sy outonomie as ’n nuwe driemanskap van die postmoderne mens teenoor die 
ou driemanskap van groep, tradisie en gesag. En dan vervolg hy deur te sê dat alhoewel dit na 
postmodernisme lyk, dit maar nog tipies ’n moderne reaksie op voor-modernisme is. Om vandag dus na die 
hedendaagse mens as ’n postmoderne mens te verwys wat totaal anders dink as die mens van die afgelope 
twee eeue, is net gedeeltelik waar. In baie opsigte is dié mens nog sterk onder die invloed van die 
modernisme. 
 
In breë trekke beteken postmodernisme “not so much to express a value as to hold open a space for that 
which exceeds expression” (Taylor & Group 2000: 699-700) en die doel hiermee is om rigting te gee aan 
kulturele veranderinge. Hierdie open space word nie deur die Bybel of enige ander enkele value gevul nie. 
Niemand is verkeerd nie. Almal is reg. “I'm ok; you're ok; we're all ok”. Daarmee word die uitsprake in die 
Bybel oor reg en verkeerd, oor goed en sleg en oor die verskillende ewige bestemmings van die mens 
bevraagteken en die gesag van die Woord aangetas. 
 
Postmodernisme kan uitgeken word aan twee sleutelaannames: First, the assumption that there is no 
common denominator – in “nature” or “truth” or “God” or “the future” – that guarantees either the oneness of 
the world or the possibility of neutral or objective thought. Second the assumption that all human systems 
operate like language, being self-reflexive rather than referential systems – systems of differential function 
which are powerful but finite (Taylor & Group 2000:700). 
 
Die Bybel is vir die postmoderne mens ook ’n “finite” en “human system”. Dit beteken dat die blywende 
waarhede in die Bybel waarvan die kerk van die eeue praat, hoegenaamd nie vir die postmoderne mens 
meer blywend hoef te wees nie. Vandaar ook die bevraagtekening van die blywende gesag van die Bybel. ’n 
Taal se doel is immers om iets van homself en sy sprekers te reflekteer, eerder as om ’n sisteem te wil wees 
wat homself met taalreëls besig hou. Bybelreëls oor seks en die huwelik byvoorbeeld word vir die 
postmoderne denker as voor-modernisties afgemaak – iets waarmee hy hom nie besig hoef te hou nie. 
 
3.5. Fundamentalisme?  
   
Die oorsprong van fundamentalisme in die Christendom spruit uit ’n reeks van 12 boekies wat tussen 1910 
en 1915 in die VSA gepubliseer is met die titelreeks The fundamentals: A testimony to the truth. Drie miljoen 
van hierdie boekies is versprei. 
 
Die reeks het oor die volgende onderwerpe gehandel: 

• Literêre onfeilbaarheid van die oorsprong van elke Bybelboek 
• Die maagdelike geboorte en Godheid van Christus 
• Die plaasvervangende siening oor die boetedoening (van Christus) 
• Die liggaamlike opstanding van Christus 
• Die naderende wederkoms van Christus 
 
Die intensie van die oorspronklike skrywers van The fundamentals: A testimony to the truth was goed: dit 
wou die blywende aard van die boodskap van die Skrif beskerm. Fundamentalisme – wat vandag in meeste 
godsdienste ’n groeiende invloed is – wil die tradisionele leer van 
kerk teen die aanslae van moderniteit en sekularisme beskerm. 
Dit is ‘n goeie doelstelling. Die kerk van die 21ste eeu sal dwaas 
wees as ons nie insien dat daar vanuit die sekularisasie ’n 
magtige suigkrag uitgaan wat die kerk in ’n groot versoeking 
plaas om die leer soos dit deur eeue oorgelewer is, te verander 

Die feit dat gevra word dat die sinode 
‘n besluit sal neem dat homoseksuele 
verhoudinge en –huwelike nie 
Skriftuurlik verantwoord is nie, maak 
die voorstanders van hierdie besluit 
nie fundamentaliste of homofobies nie. 
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om by die hedendaagse denkwyse aan te pas. Prof Seitz (Universiteit Aberdeen) meen dat die rede vir die 
homoseksualiteitdebat van die afgelope dekade nie gewortel is in enige nuwe insigte in dit wat die Bybel 
hieroor sê nie, maar in die veranderde opvattings in die Westerse samelewings oor seksualiteit: If it were not 
for the massive changes in sexual behaviour over the past decades, I doubt that we would be considering 
this issue on the grounds that is one contested within Scripture itself (2000:180). 
 
Die intensie van die fundamentalisme om die oorgelewerde leer en waardes van die kerk te beskerm is dus 
op sigself nie verkeerd nie. Selfs die kritikus Bowden erken: And in a world where values have been so 
eroded, there is a great good in much of what it stands for. But serious questions remain about its essential 
charactaristics, and when it turns in the direction of fanaticism it can only fan the flames of conflict (Bowden 
2005:482).  
 
Die probleem is egter dat die fundamentalisme ’n regte ding op ’n verkeerde manier wil doen, en deur hulle 
benadering die Bybel nie met die nodige respek behandel nie. 
 
Fundamentalisme – soos ons dit verstaan, is die gebruik van Bybelgedeeltes, sonder inagneming van 
historiese konteks, sonder onderskeiding van dit wat in sentrum van Skrif is en dit wat op periferie lê, sonder 
inagneming van die rol wat verskillende literatuursoorte in die Bybel, sonder inagneming van die rol wat 
voorveronderstellings by alle lesers speel, sonder ’n bewustheid van die heilshistoriese voortgang in die Skrif 
– speel meestal ’n destruktiewe rol in gesprekke oor Bybeluitleg omdat dit die bedoeling en skopus van die 
Skrif nie respekteer nie. 
 
Ons wys dus die fundamentalisme af. Die Skrif moet respekteer word, en dus altyd in sy historiese konteks 
gelees word. Dit beteken egter nie dat kernwaarhede van die Christelike geloof in leer en lewe, soos bely 
deur al die eeue, in vraag gestel moet word nie. 
 
Hierdie waarhede is byvoorbeeld die kerk se belydenis dat die Bybel God se gesagvolle Woord is, dat die 
Drie-Enige God sy hoogste liefde in Christus aan die mens geopenbaar het, dat slegs Christus die weg en 
die waarheid en die lewe is, dat die mens ’n beelddraer van God is, dat die huwelik slegs ’n verbintenis 
tussen een man en een vrou is.  
 
4.   WAT SÊ DIE SKRIF? 
 
4.1 Ou Testament  
 
4.1.1 Die Ou Testament en dieselfde geslag-seks  
4.1.1.1 Genesis 1-3 
In Gen 1-3 word nie na homoseksuele dade verwys nie. Menslike seksualiteit kom egter hier aan die orde. 
Gen 1:27 stel dit uitdruklik dat God die mens as man en vrou geskep het. Die gebruik van die uitdrukking 
“man en vrou” dui op sigself nie op die potensiaal van menslike vrugbaarheid nie, maar eerder dat 
geslagtelikheid tot die wese van menswees behoort. Daar is net twee maniere om mens te wees, man en 
vrou (Yates 1995:82). Alhoewel die opdrag tot voortplanting eers in vers 28 gegee word, en dan as opdrag 
naas die opdrag om oor die aarde te heers (Trible 1978:19), is voortplanting deel van die Goddelike 
bedoeling vir die mensheid (Birch 1991:89).  
  
Teenoor Gen 1:26-28 is in Gen 2:24 van voortplanting, geboorte 
en kinders geen sprake nie (Keel & Schroer 2004:25). Sou Gen 
2:24 bloot die oorsprong van die seksuele aantrekkingsdrang 
tussen man en vrou verklaar? Klaarblyklik nie. Alhoewel die klem 
op die een vlees in Gen. 2:24 toon dat geslagsgemeenskap 
duidelik veronderstel word, word die uitdrukking “en hulle sal een 
vlees wees” gebruik en nie die werkwoord jd

c
 (“om te ken”) wat 

normaalweg geslagsgemeenskap uitdruk, nie. Met die uitdrukking 
“en hulle sal een vlees wees” word na ’n blywende verhouding en nie bloot ’n daad van seksuele 
gemeenskap of selfs ’n reeks dade van seksuele gemeenskap nie, verwys (Hugenberger 1994:161).  
 
Die inleidende “daarom” 

c
al kën is die veralgemeende taal van “man” (’î ),”, eerder as “Adam” ((hã)’ãdãm) en 

veral die vermelding dat die man sy pa en ma sal verlaat, ’n kwalifikasie wat nie letterlik op Adam van 
toepassing was nie, maak die bedoeling duidelik. Hierdie opsomming is bedoel om as ’n algemene norm wat 
deur die voorafgaande verhaal gestaaf word, te dien (Hugenberger 1994:153). Die feit dat dit in Israel eerder 
praktyk was dat die vrou haar ouerhuis verlaat en by die man se uitgebreide, patriargale familie aangesluit 
het as wat die man sy ouerhuis verlaat het, toon dat Gen 2:24 nie bloot ’n heersende praktyk wil verklaar 

Gen 1-3 hou aan sy lesers voor die 
heteroseksuele man-vrou verhou-
ding as die archetipiese, deur-God-
gewilde model. In dié teksgedeelte is 
daar geen aanduiding dat homo-
seksuele verhoudings as ’n alter-
natief beskou sou kon word nie. 
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nie.
1
 In die verband is dit betekenisvol dat die gedeelte die vertrekpunt vir die verstaan van die huwelik in Mal 

2:15, Mat 19:4-9 (Mark. 10:6-9) en Ef 5:22-33 vorm. 
 
Dieselfde geslag seksuele verbintenisse van liefde en trou kan in die lig van Gen 2:24 nie as huwelike 
getipeer word nie. Die Here bring nie net ’n ander menslike wese na die mens nie, maar ’n ander tipe 
menslike wese (Yates 1995:84). Adam se alleenwees word nie deur ’n medeman beëindig nie, maar deur ’n 
vrou (Ash 2003:117).

2
 Selfs al lê die klem nie hier op voortplanting nie, gaan dit in Gen 2:24 om ’n eenheid 

tussen man en vrou. 
 
In die Ou Testament is daar ’n verskeidenheid van huweliksgebruike. Die gebruike is nie normatief nie. Gen 
1:1-2:3 en 2:4-3:24 is egter fundamenteel vir die verstaan van die huwelik in die Ou Testament (Dearman 
1996:54). Die heteroseksuele man-vrou verhouding word hier as die archetipiese, deur-God-gewilde model 
geteken. Binne die huwelikstrukstuur word seksualiteit nie net toegelaat nie, maar ook aangemoedig 
(Frymer-Kensky 1989:91-92). Nêrens in Gen 1-3 word daar egter enigsins ruimte gelaat vir ’n seksuele 
verhouding tussen twee persone van dieselfde geslag nie. 
 
John Collins, professor in Ou Testament aan die Yale Divinity School en voormalige president van die 
invloedryke Society of Biblical Literature (SBL), sê oor Gen 2:23: “The text does not so much as 
acknowledge the possibility of same-sex relationships, let alone endorse them… There can be no doubt that, 
for better or worse, the story affirms normative heterosexuality”  (2005:91). 

 
4.1.2 Ou-Testamentiese tekste waarin homoseksuele dade moontlik ter sprake kom 
 
4.1.2.1 Genesis 9:22 
In die lig daarvan dat die frase “om die naaktheid te ontbloot” die gebruiklike uitdrukking vir seksuele omgang 
in die Heiligheidskode is, skyn dit asof Gam se oortreding, “om die naaktheid van sy pa te sien”, meer as ’n 
letterlike “sien” impliseer. Gam sou seksuele omgang met Noag kon gehad het om op dié wyse sy pa se 
gesag te gryp en so sy twee broers in die familiehiërargie te verplaas. Die uitdrukking “om die naaktheid van 
sy pa te sien”, sou na aanleiding van tekste soos Lev 18:7-8, 14, 16; 20:11, 21 wat ’n vrou se naaktheid as 
die naaktheid van haar man beskryf, egter op seksuele omgang van Gam met sy ma dui (Bergsma en Hahn 
2005:34-35). Hetsy dit seksuele omgang met sy pa of ma die geval mag gewees het, word Gam se optrede 
uiters negatief beoordeel.  
 
4.1.2.2 Genesis 19:5 en Rigters 19:22 
Volgens Gen 19:5 het die Sodomiete daarop aangedring om geslagsgemeenskap te hê met die 
vreemdelinge wat by Lot tuisgegaan het. Uit die feit dat Lot sy twee dogters vir die Sodomiete aangebied 
het, blyk dit dat dit gaan oor ’n homoseksuele verkragting van vreemdelinge met die doel om hulle te 
verneder. Rig 19:22 beskryf ’n soortgelyke situasie. Beide gevalle hou oënskynlik verband met die 
verskynsel waar ’n verslane vyand soms in die Ou-Nabye Ooste homoseksueel verkrag is in ’n poging om 
hom te verneder. Gen 19:5 en Rig 19:22 is in die lig daarvan nie relevant in die etiese beoordeling van ’n 
vrywillige seksuele verhouding van liefde en trou tussen twee persone van dieselfde geslag nie. 
 
4.1.2.3 Levitikus 18:22 en 20:13 
a) Inleidende opmerkings 
Lev. 18:22 en 20:13 bevat uiters sterk uitsprake teen homoseksuele verkeer tussen mans. In beide verse 
word sodanige optrede as ’n tô

c
ãbâ (gruwel) aangedui. 

 
Die twee tekste lui soos volg (1953-Vertaling):

3
 

18:22: Met ’n manspersoon mag jy ook geen gemeenskap hê nie soos ’n mens met ’n vrou het nie. Dit is ’n 
gruwel. 
 
20:13: En as ’n man met ’n manspersoon gemeenskap het soos ’n mens met ’n vrou, het hulle altwee iets 
gruweliks gedoen. Hulle moet sekerlik gedood word. Hulle bloedskuld is op hulle. 
 
Uniek aan Lev 18:22 en 20:13 is die gebruik van die uitdrukking mi k

e
bê ’i â (die lê van ’n vrou). In Num 

31:17-18, 35 en Rig 21:11-12 dui die uitdrukking mi kab zãkãr op seksuele verkeer van ’n vrou met ’n man. 

                                                   
1
 Bird (2000:167) meen dat Gen. 1-2 etiologieë is wat verklaar waarom sake is soos dit is en nie wil sê hoe dit behoort te wees nie. 

Tereg wys Gagnon (2005:389) daarop dat Jesus 2:24 as normatief ag.  
2
 Ash (2003:122) maak ’n sterk saak daarvoor uit dat die huwelik in beginsel nie God se geneesmiddel vir eensaamheid is nie, maar te 

doen het met die menslike verantwoordelikheid met betrekking tot die skepping. 
3
 Die NAV is meer vry vertaal en lui soos volg: Lev. 18:22 - “Jy mag nie ’n homoseksuele verhouding hê nie. Dit is ’n afstootlike sonde.” 

Lev. 20:13 - “Twee mans wat homoseksueel verkeer, doen ’n afskuwelike sonde. Hulle moet doodgemaak word. Hulle verdien die 

dood.”  
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In die lig daarvan skyn dit asof die praktyk wat Lev 18:22 en 20:13 verbied word, die is van ’n man wat met ’n
ander man seksueel verkeer. Die feit dat beide persone wat by die homoseksuele omgang betrokke in Lev
20:13 veroordeel word, toon dat ongedwonge seksuele verkeer tussen twee mans daar ter sprake is.
b) ’n Krasse oordeel oor ongedwonge seksuele verkeer tussen mans in Levitikus 18:22 en 20:13 
Volgens artikel A§19 van die Middel-Assiriese Wette moes ’n persoon wat seksuele omgang met ’n makker
gehad het, gekastreer word.

4
 Alhoewel dié strafmaatreël hard was, is die toepaslike strafmaatreël in Lev

20:13 veel harder.

Daar bestaan nie eenstemmigheid of die môt yûmãt-formule, wat in Lev 20:13 die strafmaatreël aandui, as ’n
doodsvonnis wat tot die neem van die lewe van die oortreder sou lei, beskou moet word nie. Al die
oortredings waar die môt yûmãt-formule die strafmaatreël aandui, kom in die Pentateug ook in formuleringe
waar die doodstrafmaatreël afwesig is, voor (Hicke 2004:361).

In verhalende tekste is die môt tûmãt-formule die ekwivalent van die môt yûmãt-formule in wetgewende
tekste (Bovati 1994:361). In Gen 2:17 word die mens gewaarsku dat hy sou sterf (môt tûmãt) indien hy van
die vrugte van die boom van alle kennis sou eet. Tog sterf die mens nie onmiddellik nadat hy en sy vrou van
die vrugte geëet het nie. In die lig daarvan skyn dit asof die oortreder deur ‘n môt yûmãt-uitspraak as’t ware
in die sfeer van die dood beland het. Hy is van die gemeenskap afgesny. Selfs in dié geval is die
strafmaatreël veel harder as in artikel A§19 van die Middel Assiriese Wette. Wat sou die motivering vir dié
krasse oordeel oor ongedwonge seksuele verkeer tussen mans wees? 

c) Sou die krasse oordeel oor ongedwonge seksuele verkeer tussen mans in Lev 18:22 en 20:13
verklaar kon word uit ’n afkeur van sekere praktyke in die Kanaänitiese godsdiens?

Lev 18 en 20 is bykans spieëlbeelde van mekaar. Beide perikope bevat prohibisies wat deur vermanende
stof omraam word. In die vermanende stof word Israel aangesê om nie die praktyke van die vorige inwoners

van Kanaän na te volg nie. In Lev 18:3 word in dié verband 
spesifiek na die Kanaäniete verwys. In die lig daarvan sou
met reg gevra kon word of die krasse oordeel oor 
ongedwonge seksuele verkeer tussen mans in Lev 18:22
en 20:13 nie verklaar kan word uit ’n afkeur van sekere 
praktyke in die Kanaänitiese godsdiens nie.

Bigger (1979:203) ag die tipering van homoseksuele verkeer tussen mans in Lev 18:22 en 20:13 as ’n tô
c
ãbâ

(gruwel) as aanduiding dat misdrywe wat in ’n heidense kultus tuishoort, verbied word. Alhoewel die term
tô

c
ebâ wel in tekste soos Deut 7:25 met afgodsdiens in verband gebring word, word dit in Deut 24:4 gebruik

met verwysing na die geval waar ’n geskeide vrou met die man van wie sy voorheen geskei is, trou nadat sy
intussen met ’n ander man getroud was. In Gen 46:34 en Eks 8:26

5
 druk die term tô

c
ebâ bloot sterk afkeur

uit. Die konteks waarin die term in Lev 18 en 20 gebruik word, moet dus deurslaggewend wees vir die
bepaling van die betekenis daarvan in Lev 18:22 en 20:13. Dit is betekenisvol dat tô

c
ebâ in Lev 20 saam met

’n aantal terme wat almal tot die woordveld “onrein” behoort. Teenoor die woordveld “onrein” staan die
woordveld “heilig” (Massmann 2003:60-65). Enige misdryf wat die heiligheid van Israel aantas, sou as ’n
tô

c
ebâ getipeer kon word. Dit is insiggewend dat Lev 18:26, 27 en 29 al die misdrywe wat in verse 6-23

verbied word, as tô
c
ebôt tipeer. Indien die prohibisies teen seksuele verkeer tussen mans bloot op grond van

die tipering daarvan as tô
c
ebôt met die Kanaänitiese kultus in verband gebring word, sou dieselfde ook gesê

moet word met betrekking tot die verbod van seksuele omgang van ’n man met die vrou van sy naaste in
Lev 18:20. Dit kan egter nie sonder meer gesê word nie. Uit Deut 22:22 is dit duidelik dat dié verbod as
sodanig niks met praktyke in die Kanaänitiese kultus te doen gehad het nie.

Die verbod teen homoseksuele verkeer tussen mans in Lev 20:22 word voorafgegaan deur ’n verbod teen
die wyding van ’n kind aan Molek. Bird (2000:151) meen dat laasgenoemde verbod die effek het dat dit die
prohibisies wat daarnaas voorkom met heidense kultiese praktyke verbind. Dit is egter betekenisvol dat ’n
soortgelyke verbod nie onder die prohibisies teen verbode seksuele verhoudings in 20:9-21 voorkom nie,
maar wel in die vermanende omraming. Dit sou ’n aanduiding kon wees dat dié prohibisie aanvanklik ook nie 

4
 Nissinen wys in sy studie oor homo-erotiek in die Bybelse wêreld dat dokumentêre getuienis uit die Ou-Nabye Ooste oor dieselfde 

geslag erotiese verkeer skamel en dubbelsinnig is. Die beskikbare materiaal kom hoofsaaklik uit Mesopotamië. Wat Egipte en Ugarit

betref, is ons bykans heeltemal in die duister. Die slotsom waartoe Nissinen kom, is dat alhoewel dieselfde geslag erotiese verkeer in
die persoonlike lewe afgekeur is, man-tot-man seksuele omgang in spesifieke kontekste met spesifieke persone waarvan die slagsrol
nie die van die gewone man was nie, toelaatbaar kon gewees het. Vgl. Nissenen (1998:19-36).
5
 In die Hebreeuse teks vers 22.

Dit kan nie sonder meer gesê word dat
die homoseksuele dade waarvan in die
Levitikus-tekste gepraat word, slegs na
die kultiese gebruike van die heidense
volke verwys nie.

-

-

-

-
-

-
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deel van dié teen die seksuele misdrywe in 18:19-23 gevorm het nie.
6
  

 
Douglas (1999:236-237) verbind bestialiteit (Lev 18:23) ook met heidense kultusse. Die verbod teen die 
beoefening van bestialiteit kom, buiten in Lev 18:23 en 20:15-16, ook in Eks 22:18 en Deut 27:21 voor. Dit is 
betekenisvol dat sowel Deut 27:21 as Lev 20:15-16 deel vorm van uitsprake oor seksuele misdrywe wat as 
sulks nie met enige kultiese aktiwiteite verband hou nie. Die verbod teen homoseksuele verkeer tussen 
mans in Lev 18:22 kan dus nie bloot op grond van die prohibisies wat daarnaas staan met praktyke in die 
Kanaänitiese kultus verbind word nie. 
 
Die vraag moet vervolgens gevra word of daar elders in die Ou Testament enige aanduiding van 
homoseksuele verkeer tussen mans as deel van Kanaänitiese kultiese praktyke is. In Mesopotamië het die 
assinu en die kurgarrû, kultuspersoneel gewy aan die godin Inannna/I tar, in hulle kleredrag die 
hermafroditiese aard van die godin nageaap. Alhoewel hulle rol in die kultus van Inannna/I tar onbetwisbaar 
was, is hulle deur die “gewone” mense verag (Nissinen 1998:28-32). Op die vraag of seksuele kontak met 
mans deel was van die verpligtinge van die assinu en die kurgarrû, skryf Nissinen (1998:33) dat dit 
moontlik was dat ’n assinu by geleentheid die passiewe deelnemer in seksuele kontak met ’n man kon 
wees. Hoe dikwels en by watter geleenthede dit gebeur het, is egter moeilik om te bepaal. Hulle rol in die 
kultus was egter tipies a-seksueel eerder as homoseksueel (Bird 2000:159-160).  
 
Volgens die oordeel van sommige geleerdes sou in Deut 23:18-19

7
 na manlike kultusprostitute verwys word. 

Die term zônâ, “prostituut”, word in vers 19 parallel met ‘n manlike term keleb, “hond”, gebruik. In die 
voorafgaande vers word Israelitiese seuns en meisies onderskeidelik verbied om ’n qãde  of ‘n q

e
de â te 

word. Op grond daarvan dat Tamar in Gen 38:21-22 as ’n q
e
de â beskryf word nadat sy in vers 15 ’n zônâ 

genoem is, word ’n verband tussen qãde  in Deut 23:17 en keleb in die daaropvolgende vers gelê. Elders in 
die Ou Testament kom die term qãde  (in meervoudvorm) in 1 Kon 14:24; 15:12; 22:47; 2 Kon 23:7 en Job 
36:14 voor. Dié tekste gee egter geen aanduiding van die rol van die q

e
de îm nie. In Ugarit was die qdsm 

nie-priesterlike tempelpersoneel. Aangesien q
e
de ôt en zônôt in Hos 4:14 in parallele reëls in ’n kultiese 

konteks gebruik word, skyn dit asof die terme q
e
de â en qãde  in Deut 23:17 na ’n professionele klas wat by 

heiligdomme ’n rol in die Asjera-kultus gespeel het, verwys. Alhoewel die q
e
d� îm aan sekere seksuele 

praktyke deel kon gehad het, kan daar nie sonder meer aangeneem word dat die seksuele kontak met mans 
was nie. Die sterk afkeur in die q

e
de îm moet in hulle verbintenis met Asjera gesoek word eerder as in 

seksuele kontak met mans. In 2 Kon 23:7 word die q
e
de îm immers direk aan Asjera verbind. 

 
Om terug te keer na Lev 18:22 en 20:13: In Lev 19:29 word gewaarsku dat ’n dogter nie toegelaat moes 
word om ’n prostituut te word nie, ’n teks wat Day (2004:8) waarskynlik tereg in verband met kultiese 
prostitusie bring. Sou dit in Lev 18:22 en 20:13 net om homoseksuele tempelprostitusie gaan, is dit vreemd 
dat heteroseksuele tempelprostitusie nie ook in Lev 18 en 20 wat verbode seksuele verhoudings uitwys, 
veroordeel word nie.  
 
Van der Kooij (2001:255) moet gelyk gegee word as hy sê dat daar niks in Lev 18:22 of 20:13 of die nabye 
konteks is wat daarop dui dat die kultiese praktyke van die Kanaäniete in dié tekste ter sprake kom nie. Selfs 
Bird (2000:154) wat self positief staan teenoor dieselfde geslagverhoudings van liefde en trou, erken dat die 
verbod teen homoseksuele verkeer tussen mans in Lev 20:13 eenvoudig net ’n seksuele taboe is.  
 
d) Sou die krasse oordeel oor ongedwonge seksuele verkeer tussen mans in Levitikus 18:22 en 20:13 

nie verklaar kon word as die uitvloeisel van ’n spesifieke beskouing oor die manlike geslagsrol 
nie? 

 
Nêrens in Lev 18 en 20 kom enige verwysing na seksuele kontak tussen vroue voor nie. Sou die rede 
daarvoor wees dat vroulike dieselfde geslagsomgang nie 
die manlike oorheersing bedreig het nie? Die feit dat 
manlike homoseksuele verkeer in Lev 18:22 en 20:13 
deur die gebruik van die uitdrukking mi k

e
bê ’i â 

gekontrasteer word met die seksuele omgang van ’n man 
met ’n vrou, sou daarop kon dui dat ’n bepaalde beskouing met betrekking tot die geslagsrolle ten grondslag 
van dié prohibisies lê. In die Middel-Assiriese Wette was seksuele omgang van ’n man met ’n ander man van 
gelyke sosiale status krimineel van aard (Nissinen 1998:26).  
 

                                                   
6
 Otto (1994:240) skryf Lev. 18:21 toe aan die redakteur van die Heiligheidswet wat die wyding van kinders aan Molek as kriterium vir 

die onderskeiding van Israel van die ander volke aangelê het. Die feit dat die selfbekendstellingsformule nie elders in die prohibisies in 
18:9-23 voorkom nie, is ’n aanduiding dat 18:23 waarskynlik nie deel van die oorspronklike prohibisies uitgemaak het nie. 
7
 In die Afrikaanse teks verse 17 en 18. 

Die Levitikus-tekste veroordeel die 
aktiewe (manlike homoseksueel) 
sowel as die passiewe (vroulike 
homoseksueel) homoseksuele dade 
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Indien die handhawing van die geslagsrolle die hoofmotief vir die prohibisies teen seksuele omgang tussen 
mans was, is dit vreemd dat die aktiewe deelnemer net soos die passiewe deelnemer in Lev 20:13 
veroordeel word. Daarby word, anders as in sommige van die ander kulture in die Ou Nabye Ooste, geen 
ruimte gelaat vir homoseksuele omgang van ’n man met ’n man uit ’n laer sosiale klas, byvoorbeeld ’n slaaf, 
nie. Indien die handhawing van die geslagsrolle die hoofmotief vir die prohibisies teen seksuele omgang 
tussen mans was, verklaar dit ook nie waarom die Israelitiese gemeenskap meer gekant teen manlike 
homoseksuele omgang as enige van die ander Ou-Nabye Oosterse kulture was nie. In daardie kulture was 
sulke gedrag immers ook ’n oorskryding van die tradisionele geslagrolle (Gagnon 2005:377), dit waarvan die 
Middel-Assiriese Wette ’n voorbeeld bied. 
 
e) Sou die krasse oordeel oor ongedwonge seksuele verkeer tussen mans in Lev 18:22 en 20:13 nie 

verklaar kon word as die uitvloeisel van ’n wêreldbeeld waarin groot klem op vrugbaarheid en 
voortplanting geplaas is nie? 

 
Die prohibisies in Lev 18:19-23 het dit in gemeen dat die menslike kapasiteit tot voortplanting daardeur 
bewaar word. In die lig daarvan sou gevra kon word of die krasse oordeel oor ongedwonge seksuele verkeer 
tussen mans in Lev 18:22 nie verklaar kon word as die uitvloeisel van ’n wêreldbeeld waarin groot klem op 
vrugbaarheid en voortplanting geplaas is nie? 
 
Die prohibisies in Lev 18:19-23 word voorafgegaan deur ’n groep prohibisies in verse 6-18, wat afgesien van 
verse 17b-18, op verbode seksuele verhoudings met nabye bloedverwante fokus. Die doel van dié 
prohibisies in Lev 18:6-17a was om die vrede in die familie, wat gebaseer is op duidelike verwantskappe 
tussen die familielede, te bewaar (Schenker 2003:167). Dit is betekenisvol dat dié prohibisies in verse 19-23 
nie alleen deur voegwoorde aan mekaar verbind word nie, maar ook aan die prohibisies in verse 6-18. ’n 
Verdere skakel tussen die eerste groep prohibisies en die tweede groep is die gebruik van die uitdrukking lô 
tiqrab l

e
gallôt 

c
erwãtãh in vers 19. Daardeur word na vers 6 teruggegryp. Die noue verband van die 

prohibisies in Lev 18:19-23 met dié in 18:7-18a toon dat eersgenoemde ook te make het met kwessies wat 
die vrede en eenheid van die familie en groter sosiale gemeenskap ten diepste geraak het. Seksuele 
omgang met persone buite die familiekring, hetsy met die vrou van die naaste, van ’n man met ’n ander man, 
asook seksuele omgang met diere raak ook die verhoudings in die familie. Die argument word deur die feit 
dat die bloedskande prohibisies van Lev 18:6-18 en die vyf addisionele prohibisies in verse 19-23 in Lev 
20:10-21 sonder interne onderskeid voorkom, bevestig (Schenker 2003:182).  
 
Die prohibisies oor verbode seksuele verhoudings in Lev 20:10-21 word voorafgegaan deur die prohibisie 
teen die vloek van ouers. Daardeur kry die prohibisies in Lev 20:9-21 ook die karakter van familiewette 
(Grünwaldt 1999:203). Seksualiteit behoort binne die eng grense van die familie, maar dan op so ’n wyse dat 

die familie daardeur gedien word en nie bedreig word nie 
(Grünwaldt 1999:222). Die seksuele verhoudings wat in Lev 
20:10-21 ter sprake kom, het die potensiaal gehad het om 
sosiale onrus en konflik binne families te veroorsaak. 
Seksuele verhoudings tussen mans sou byvoorbeeld die 
bestaande huweliksverhoudings in gedrang bring omdat ’n 
volwasse man gewoonlik getroud was (Schenker 2003:171).  
 
Beide Lev 18:22 en 20:13 dra die karakter van familiewette. 
Dit is dus te betwyfel of die hoofmotief vir dié prohibisies in ’n 
bepaalde siening van die voortplanting gesoek moet word.  

  
Die Ou Testament bied maatreëls wat dit ten doel gehad het om te verseker dat manlike Israeliete biologiese 
afstammelinge sou hê en hulle erfdeel binne hulle familie sou bly. Die meeste wetstekste en 
huweliksdokumente uit Mesopotamië wat betrekking het op poligamie, magtig dit op grond van die 
buitengewone omstandigheid waar ’n persoon se vrou onvrugbaar is (Hugenberger 1994:108). Waarskynlik 
hou die beoefening van poligamie deur Elkana (1 Sam. 1), hiermee verband. Tog word daar nêrens in die 
Ou Testament aan mans waarvan die vroue onvrugbaar is, spesifiek die opdrag gegee om nog ’n vrou te 
neem nie. Dit sou dus vreemd wees indien die skerp uitsprake teen homoseksuele verkeer tussen mans in 
Lev 18:22 en 20:13 bloot deur ’n beheptheid om ’n nageslag gemotiveer sou wees. Wat van betekenis is vir 
die kwessie wat hier aan die orde kom, is dat die vyf prohibisies in Lev 18:19-23 dit in gemeen het dat 
seksuele aktiwiteit beperk word tot die huwelik tussen man en vrou (Schenker 2003:167-168).  
 
Dit sou verkeerd wees om te beweer dat die enigste motief vir seksuele omgang in die Ou Testament die 
voortbring van kinders was (Ash 2003:186). Dit is nie slegs die boek Hooglied wat dit uitwys nie. Hanna en 
Elkana het mekaar liefgehad alhoewel sy kinderloos was (1 Sam. 1:5). Jakob het sewe jaar vir Ragel gewerk 

Die seksuele verhoudings wat in Lev 
20:10-21 ter sprake kom, het die 
potensiaal gehad het om sosiale onrus 
en konflik binne families te veroorsaak. 
Seksuele verhoudings tussen mans sou 
byvoorbeeld die bestaande 
huweliksverhoudings in gedrang bring. 
Dit ondergrawe ook die heteroseksuele 
aard van die huwelik soos konsekwent 
deur die Skrif gehandhaaf word.  
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en dit was vir hom soos ’n paar dae, want hy het haar liefgehad (Gen 29:20). Spr 5:15-20 besing die vreugde 
daarvan om deur jou vrou se liefde “bedwelm” te word.  
 
f) Die krasse oordeel oor ongedwonge seksuele verkeer tussen mans in Levitikus 18:22 en 20:13 

moet in die lig van die Bybelse denke sin maak 
 
Nóg ’n afkeur van sekere praktyke in die Kanaänitiese godsdiens, nóg van ’n spesifieke beskouing oor die 
manlike geslagsrol, nóg ’n wêreldbeeld waarin groot klem op vrugbaarheid en voortplanting geplaas is, 
verklaar die buitengewone afkeer in dieselfde geslags- seksuele verkeer in Lev 18:22 en 20:13. Frymer-
Kensky (1989:96) meen dat die buitengewone afkeer in dieselfde-geslag seksuele verkeer in die lig van die 
Bybelse denke sin moet maak. Soos reeds gemeld, word die heteroseksuele man-vrouverhouding in Gen 
1:1-2:3 en 2:4-3:24 as die archetipiese, deur-God-gewilde model geteken. Daarin lê die diepste grond vir die 
sterk afkeur in homoseksuele omgang tussen mans in Lev 18:22 en 20:13.  
 
g) Die toepaslikheid van prohibisies in Lev 18:22 en 20:13 op Nuwe-Testamentiese gelowiges 
 
Met reg moet gevra word na die toepaslikheid van prohibisies in Lev 18:22 en 20:13 op Nuwe Testamentiese 
gelowiges. In dié verband kan verskeie argumente gevoer word: 
 

• Levitikus 20:13, met die harde uitspraak dat mans wat homoseksueel verkeer gedood moet word, 
sou in stryd met Christus se liefdesgebod wees en dus nie op die Nuwe Testamentiese gelowige 
van toepassing wees nie 

Soos reeds vermeld, was die strafmaatreël wat volgens Lev 20:13 toegepas moes word wanneer twee mans 
homoseksueel verkeer, kras, selfs al sou dit nie ’n werklike teregstelling ingehou het nie. Indien die betrokke 
persone deur die strafmaatreël uit die samelewing afgesny is, was dit reeds ’n drastiese stap. Op grond van 
die sentrale liefdesgebod kan die argument dus gemaak word dat Lev 20:13 nie op die Nuwe Testamentiese 
gelowige van toepassing kan wees nie. 
 
Dié argument kan nie sonder meer gehandhaaf word nie: so ’n gebruik van Lev 20 dui op ’n selektiewe 
aanwending van die tekste. Die feit dat Lev 20:12 voorskryf dat iemand wat met sy skoondogter seksuele 
omgang het, doodgemaak moet word, word gewoonlik nie as argument gebruik waarom sodanige optrede 
verskoon kan word nie. Daarbenewens handhaaf Jesus dat owerspel sonde is (Vgl Joh 8:11), ’n oortreding 
waarvan die strafmaatreël volgens Lev 20:10 ook deur ’n môt yûmãt -formule aangedui word. 
 

• Levitikus 18:22 en 20:13 vorm deel van wette wat dit ten doel gehad het om Israel kulties van hulle 
buurvolke af te sonder en sou in die lig van Christus se inklusiewe bediening nie op die Nuwe 
Testamentiese gelowige van toepassing wees nie 

In Lev 20:26 word uitdruklik van die afsondering van Israel uit die volke gewag gemaak. Die Here wys Israel 
daarop dat Hy hulle uit die volke afgesonder het om aan Hom te behoort. Inderdaad is die term “afsondering” 
’n tegniese term uit die priestertaal en gebruik om die onderskeiding tussen rein en onrein beskryf. Otto 
(1994:238) wys egter daarop dat die term “afsondering” hier op die etiese afsondering van Israel uit die 
volkerewêreld oorgedra word. Om heilig te leef, beteken om anders op te tree as die ander volke. Inderdaad 
het hulle verbintenis aan die Here ingehou dat Israel sekere kultiese gebruike nagevolg het. Die afsondering 
het egter ook ’n etiese komponent gehad. 
 
Dit is betekenisvol dat geen verbod teen ’n huwelik met persone wat tot ander nasies behoort het, in Lev 18 
en 20 voorkom nie. Daarby beskerm Lev 19 spesifiek die belange van die vreemdeling wat by Israel in hulle 
land woon. Sodanige vreemdelinge mag nie verdruk word nie en moet soos ’n medeburger behandel word 
(Lev 19:33-34).  
 

• Levitikus 18:22 en 20:13 vorm deel van die Heiligheidswet met ’n klem op kultiese heiligheid en 
sou dus nie op die Nuwe Testamentiese gelowige van toepassing wees nie 

Die argument sou gemaak kan word dat Lev 18:22 en 20:13 deel van die Heiligheidswet vorm waarin die 
kategorieë van reinheid en heiligheid kultureel bepaal is (bv Seow 1996:18). Dit sou dus nie op die Nuwe-
Testamentiese gelowige van toepassing wees nie.  
 
Sentraal aan die Heilgheidswet, soos Lev 17-26 soms genoem word, is die oproep tot heiligheid in Lev 19:2.

8
 

Israel se begrip van die Here se heiligheid was nie net tot die kultiese sfeer beperk nie. Die oproep tot 
heiligheid het dus ook ander dimensies van Israel se lewe geraak (Vgl. Brueggemann 1997:289). Dit word 
geïllustreer deur die feit dat prohibisies wat met die kultus te make het, in Lev 19 staan naas prohibisies wat 
die belange van die mede-Israeliete en die vreemdelinge beskerm.  

                                                   
8
 Die gedagte dat Israel ’n heilige volk is, kom ook elders in Ou Testament voor: Eks 19:5-6; 22:31; Deut. 7:6; 14:2, 21; 26:19; 28:9. 
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’n Duidelike aanduiding dat die etiese aspek van heiligheid nie bloot ’n ekstra tot die kultiese aspek daarvan 
was nie, blyk uit die sinspelings op die Tien Gebooie in Lev 19. Bo en behalwe die feit dat vers 36b die 
aanhef van die Tien Gebooie oproep, bevat dié hoofstuk parallelle met die meeste van die Gebooie: vers 4 
met die Eerste en Tweede Gebooie, vers 12 met die Derde Gebod, vers 3 met die Vierde en Vyfde Gebooie, 
vers 16 met die Sesde Gebod, vers 11 met die Agste Gebod en verse 11 en 16 met die Negende Gebod. 
Kaiser (1994:1131) noem Lev 19 ’n praktiese illustrasie van die Tien Gebooie. In die lig hiervan sou dit 
ondeurdag wees om al die prohibisies in Lev 18 en 20, hoofstukke waarmee Lev 19 in ’n noue verband

9
 

staan, sonder meer as kulties af te maak. Dit is waarskynlik dat, soos in die geval van Lev 19, prohibisies 
wat eties van aard is, naas die prohibisies wat met die kultiese sfeer te doen het, voorkom.  
 
Tradisioneel is die hantering van die prohibisies in Lev 19 deur die Nuwe Testament as maatstaf vir die 
geldigheid daarvan vir die Christen gebruik. Vir Christene is sekere kosse nie meer onrein (Lev 19:7-8) nie. 
Aan die ander kant word die prohibisie teen betrokkenheid by waarsêery (Lev 19:31) gehandhaaf. Alhoewel 
die prohibisies teen homoseksuele verkeer tussen mans in Lev 18:22 en 20:13 nie direk in die Nuwe 
Testament aangehaal word nie, word deur die gebruik van die term arsenekoitai in 1 Kor 6:9-10 en 1 Tim 
1:10 oënskynlik op dié prohibisies gesinspeel. Die term arsenekoitai is na alle waarskynlikheid geskep uit die 
Griekse ekwivalente vir die Hebreeuse terme mi kãb (bed) en zãkãr (man), terme wat in Lev 18:22 en 20:13 
voorkom. 
 
Die prohibisies in Lev 18:22 en 20:13 word, anders as die ander prohibisies in die betrokke hoofstukke, 
spesifiek as tô

c
ãbôt getipeer. Sou daarvan afgelei kan word dat hulle seremonieël is? Indien die term tô

c
ãbâ 

hier ’n aanduiding sou wees dat die betrokke prohibisies seremonieel is, is dit vreemd dat dit, buiten in 
hoofstukke 18 en 20, nie elders in die boek Levitikus met sy vele kultiese maatreëls gebruik word nie. Dit dui 
daarop dat die term tô

c
ãbâ in Lev 18 en 20 nie eensydig met die kultiese sfeer verbind moet word nie. In Lev 

19:2b word die imperatief wat aan die Israel gerig is om heilig te wees, begrond deur die Here se verklaring 
dat Hy heilig is. Die toepaslike reaksie van Israel op die Here se heiligheid, is dat hulle self heilig sal wees 
(Milgrom 2003:750). Seksuele praktyke is ook onderworpe aan die oproep tot ’n heilige lewe. In die lig 
daarvan dat Christene ook opgeroep word tot ’n heilige lewe (1 Pet. 1:15-16), kan die prohibisies teen 
homoseksuele verkeer tussen mans in Lev 19:22 en 20:13 dus nie eenvoudig as reinheidswette afgemaak 
word nie. 
 
Inderdaad word reinheidswette in Lev 18 en 20 aangetref. In Lev 18:20 word seksuele omgang met ’n vrou 
wat menstrueer, verbied aangesien sy dan onrein is. Impliseer dit dat die verbod op seksuele verkeer van ’n 
man met ’n ander man twee verse later ook ’n reinheidswet is wat nie op die Nuwe-Testamentiese gelowige 
van toepassing is nie? Klaarblyklik nie. Agt van die sestien handelinge wat in Lev 18:7-23 verbied word, 
onder andere die verbod teen homoseksuele omgang, word ook in Mesopotamiese regtekste as oortredings 
beskou. In dié gevalle gaan dit dus oor kwessies wat oënskynlik in die gewone regspraak hanteer sou word 
(Wagner 2005:328).  

Alhoewel Lev 18:22 en 20:13 nie spesifiek in die Nuwe Testament aangehaal word nie, dui die gebruik van 
die term arsenekoitai in 1 Kor 6:9-10 en 1 Tim 1:10 daarop dat dié prohibisies die agtergrond gevorm het van 
die spreke oor dieselfde geslagsomgang in die betrokke Nuwe Testamentiese tekste. Jesus spreek Hom 
telkens uit teenoor owerspelige gedrag. Vir die owerspelige vrou wat die skrifgeleerdes wou stenig, sê Hy: “.. 
moet van nou af nie meer sonde doen nie “ (Joh 8:11). Op grond van die feit dat die verbod teen owerspel, 
ook met die doodstraf as voorgeskrewe strafmaatreël, soos die verbod teen homoseksuele omgang in Lev 
20 voorkom, sou geargumenteer kon word dat Jesus op dieselfde wyse sou optree indien die skrifgeleerdes 
’n man wat homoseksueel verkeer het, na Hom gebring het (Vgl Seitz 2000:186) 
 
h. Lev 18:22 en 20:13 sou burgerlike wette wees wat nie op die Nuwe Testamentiese gelowige van 
toepassing sou wees nie 
Soos in die vorige paragraaf vermeld, word agt van die sestien handelinge wat in Lev 18:7-23 verbied word, 
ondere andere die verbod teen homoseksuele omgang, ook in Mesopotamiese regtekste as oortredings 
beskou.  In dié gevalle gaan dit dus oor kwessies wat oënskynlik in die gewone regspraak hanteer sou word.   
Daarbenewens is vroeër aangetoon dat die prohibisies in Lev 18:6-23 en 20:10-21 die karakter van 
familiewette het.   In die lig daarvan sou geargumenteer kon word dat die uitsprake oor homoseksuele 
verkeer soos Ou-Testamentiese sieninge oor posisie van die vrou en slawerny beoordeel moet word. 

                                                   
9
 In hierdie hoofstukke is die aangesprokenes, anders as in hoofstukke 17 en 21, Israel en nie Aäron en sy seuns nie. Kenmerkend aan 

Lev. 18-20 is die herhaalde voorkoms van die selfbekendstellingsformule (“Ek is die Here (julle God)”).
 
 Van die 45 gevalle waar dié 

formule in Lev. 17-27 voorkom, is 21 in hoofstukke 18, 19 en 20.  



 183 

’n Burgerlike wet kan selfs in die moderne samelewing waar ’n skerp onderskeid tussen kerk en staat getrek 
word, ’n etiese komponent hê.  ’n Burgerlike wet wat diefstal verbied,  is ’n goeie voorbeeld.   Selfs al sou die 
verbod in Lev 20:13 teen homoseksuele verkeer tussen mans, met ’n tipe vaan burgerlike regspraak in 
verband gebring kan word (vgl Wagner 2005:329), kan dit steeds ’n etiese komponent hê.   Daarbenewens 
word die prohibisies in Lev 18:22 en 20:13 deur die vermanende stof wat die lyste van prohibisies in die 
betrokke hoofstukke omraam, met God, Moses en Sinai geassosieer.   Dit toon dat dié prohibisies nie alleen 
met menslike norme te doen het nie, maar met die erkenning en uitvoering van die wil van God (Vgl Preuss 
1995B:81).   ‘n Opmerking van Bird ten opsigte van Lev 18 en 20 is in die verband van besondere betekenis.   
Bird (2000:154) skryf dat dié hoofstukke van Levitikus ’n belangrike stap aandui in die proses waarin 
“privaat” en “sekulêre” verhoudings binne die sfeer van godsdienstige belange  gebring is.   Die hoofstukke 
lê die grondwerk vir die ontwikkeling van ’n teologiese etiek van seksuele verhoudings. 
 
j. Die betekenis van Lev 18:22 en 20:13 vir die debat oor dieselfde geslag seksuele verhoudings van 
liefde en trou. 
Die term zãkãr  (man) is in Lev 18:22 en 20:13 bloot ‘n aanduiding van ‘n persoon uit die manlike geslag.  
Die betrokke prohibisies is dus nie slegs teen pederastie gemik was nie, maar teen enige vorm van 
homoseksuele verkeer.   Die Israelitiese mans word in hulle posisie as die hoof van die gesin  aangespreek 
(Joosten 1996:31-32).   Selfs ‘n verbod soos die in Lev 18:23b wat spesifiek die vrou raak, is in die derde 
persoon vroulik enkelvoud geformuleer.   Daarby is die prohibisies oor verbode seksuele verhoudings in Lev 
18 en 20 geensins volledig nie.   ‘n Prohibisie teen seksuele omgang van die vader met sy eie dogter 
ontbreek  in beide perikope.   Alhoewel die Tien Gebooie ook die mans aanspreek

10
, huiwer ander Bybelse 

tekste nie om hierdie standaarde op vroue toe te pas nie, bv Deut 13:6-9;  Eseg 16:38 en 23:44 
(Hugenberger 1994:316). Die prohibisies in Lev 18:22 en 20:13 sou dus per implikasie ook vir vroue gegeld 
het. 
 
Die verbod in Lev 18:22 is geformuleer in die styl van die apodiktiese wette, alhoewel die tweede persoon 
aanspreekvorm ‘n afwyking is (Boecker 1976:167).    ‘n Apodiktiese wet bevat ‘n beginsel wat ‘n grens 
aandui wat nie oorgesteek mag word nie (Boecker 
1976:180).   Die prohibisie teen homoseksuele 
verkeer het, soos die ander prohibisies in Lev 18, 
een van dié grense uitgewys.  Lev 20:13 vertoon 
die tipiese dubbele struktuur van die kasuïstiese 
reg:  ‘n beskrywing van die oortreding word gevolg 
deur die strafmaatreël (Ruwe 1999:227).   Deur 
die môt yûmãt-formule word die erns van die 
oortreding beklemtoon (Vgl Seitz 2000:189).  
 
Die sterk afkeer wat in die prohibisies in Lev 18:22 en 20:13 teen dieselfde-geslag seks tussen mans 
voorkom, kan nie vanuit ’n afkeur van sekere praktyke in die Kanaänitiese godsdiens, of vanuit ’n spesifieke 
beskouing oor die manlike geslagsrol, of vanuit ‘n wêreldbeeld waarin groot klem op vrugbaarheid en 
voortplanting geplaas is, verklaar  kan word nie.   Die buitengewone afkeer in dié tekste dieselfde-geslags 
seksuele verkeer moet in die lig van die Bybelse denke sin moet maak.   In  die heteroseksuele man-vrou 
verhouding, soos beskryf in Gen 1:1-2:3 en 2:4-3:24, lê die diepste grond vir die sterk afkeur in 
homoseksuele omgang tussen mans in Lev 18:22 en 20:13.     
 
Snyman (2006:979) beklemtoon dat dit in Lev 18:22 en 20:13 om die insidentele homoseksuele daad gaan. 
Gevolglik bevraagteken hy die relevansie van dié tekste in die etiese beoordeling van ’n permanente  
seksuele verhouding van liefde en trou tussen twee persone van dieselfde geslag.      Inderdaad verbied die 
meerderheid van die “familiewette”  in Lev 18 en 20, soos wat Snyman (2006:976) opmerk, insidentele dade. 
Die feit dat ’n prohibisie wat ’n huwelik met ’n man se vrou se suster verbied terwyl die suster nog lewe (Lev 
18:18) naas prohibisies wat insidentele optrede verbied voorkom, toon egter dat die onderskeid tussen 
insidentele dade en dade wat binne die ruimte van ’n vaste verhouding gepleeg word, nie groot is nie. Dit is 
te betwyfel of ’n verhouding wat gekenmerk word deur die insidentele dade wat in Lev 18 en 20  verbied 
word, aanvaarbaar sou wees. In die Ou Nabye Ooste was seksuele verhoudings tussen mans nie heeltemal 
onbekend nie.   In die Gilgame -epos  word die verhouding tussen  Gilgame  en Enkidu as baie intiem 
beskryf en suggereer die teks verskeie erotiese assosiasies (Nissinen 1998:23).   Moet die totale 
afwesigheid van soortgelyke verhoudings in die Ou Testament

11
 nie aan die deurwerking van die beskouinge 

wat ten grondslag van die prohibisies in Lev 18:22 en 20:13 lê, toegeskryf word nie?   Sou ’n blywende 
seksuele verhoudings tussen mans nie vir die Israeliet heeltemal ondenkbaar gewees het nie?    
 

                                                   
10

 Vgl Eks 20:17. 
11

 Vir ‘n bespreking van die sogenaamde homoerotiese verhouding tussen Dawid en Jonatan, sien volgende punt in verslag. 

In die Ou Nabye Ooste was seksuele verhoudings 
tussen mans nie heeltemal onbekend nie. In die 
Gilgame -epos  word die verhouding tussen  
Gilgame  en Enkidu as baie intiem beskryf en 
suggereer die teks ook verskeie erotiese 
assosiasies. Hierdie teks het nie net losbandigheid in 
gedagte nie, maar waarskynlik ook ´n 
`liefdesverhouding`. 
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Lev 18:22 en 20:13 mag nie in die debat oor dieselfde-geslags verhoudings van liefde en trou geïgnoreer
word nie ten spyte daarvan dat dié tekste oënskynlik net homoseksuele dade verbied.   Die betrokke tekste
plaas ten minste die vraag of ’n verhouding van liefde en trou dade wat elders sterk veroordeel word, kan
regverdig, op die tafel.

4.1.2.4 Tekste waarin die verhouding tussen Jonatan en Dawid ter sprake kom
Die verhouding tussen Jonatan en Dawid word soms getipeer as voorbeeld van ’n homo-erotiese verhouding
wat in Israel sonder religieuse veroordeling in Israel bedryf sou gewees het (bv. Human 2005:635). Die
werkwoord ’hb en die substantief ’hbh word onderskeidelik in 1 Sam 18:1; 20:17 en 1 Sam 18:3; 20:17,
asook 2 Sam 1:26, gebruik om die besondere verhouding tussen Jonatan en Dawid te omskryf. Volgens 1
Sam 19:1 het Jonatan, die seun van Saul, baie van Dawid gehou. Uit die feit dat Saul volgens 1 Sam 16:21
vir Dawid liefgehad het en 18:16 waarvolgens die hele Israel en Juda Dawid liefgehad het, blyk dat die
werkwoord ’hb en die substantief ’hbh nie noodwendig seksuele konnotasies dra nie. ’hb en ’hbh dui in die
gevalle op lojaliteit. Hulle dra duidelike politieke nuanses (McCarter 1984:313). In 2 Sam 1:26, waar Dawid
die liefde van die gevalle Jonatan met die van vroue vergelyk, word digterlike taal gebruik. Die vergelyking
van beide vorme van liefde moet dus nie in die letterlike, selfs erotiese, sin gesien word nie, maar as
digterlike oordrywing. Daarby kan nie uitgesluit word dat die uitdrukking ’ah

a
bat nã îm ook die liefde van ’n

ma vir haar kinders bedoel nie (Zehnder 1999:155-156). In 2 Sam. 20:11 druk die werkwoord hps die
politieke lojaliteit jeens Joab uit (Zehnder 1999:160). Tussen Dawid en Jonatan was daar ’n hegte
vriendskap waarin geen jaloesie of wedywering vir die troon was nie (Potgieter 2005:317). Die vriendskap

het beslisde politieke ondertone gehad, wat deels deur die gebruik van werkwoorde soos ’hb en hps en 
terme soos ’hbh uitgedruk is. Daar is egter geen aanduidings dat die vriendskap enige seksuele ondertone
gehad het. Nêrens in die Dawid-Jonatan-geskiedenis word enige van die werkwoorde wat elders in die Ou
Testament gebruik word om seksuele verkeer aan te dui, yd

c
en kb immers gebruik nie (Zehnder 1999:167).

Dit wat die Bybel wel oor Dawid sê, laat geen twyfel daaroor dat hy heteroseksueel was nie.

4.1.3. Die Ou-Testamentiese waardes van liefde, trou, geregtigheid, barmhartigheid, vrede en ´n
sensitiwiteit van die swakke en gemarginaliseerde in die gemeenskap

Liefde, trou, geregtigheid, barmhartigheid, vrede en ‘n sensitiwiteit van die swakke en gemarginaliseerde in
die gemeenskap is, soos Snyman (2006:979) uitwys, waardes wat moet meespreek in die debat oor
homoseksualiteit. ‘n Blik op Lev 19 toon dat dié waardes nie losgemaak kan word van die Here se heiligheid
nie. Na die oproep tot ‘n heilige lewe (vers 2) in reaksie op die Here se heiligheid, volg prohibisies wat onder
andere met liefde (verse 18, 34), geregtigheid (verse 13-15, 35-36), barmhartigheid (verse 9-10) en
sensitiwiteit vir die swakke (verse 8-9) en gemarginaliseerde in die gemeenskap (verse 33-34) te make het.
Birch (1991:151) noem Ps 15 as ‘n ander voorbeeld van die noue verbintenis van God se heiligheid, wat in
die kultus gevier is, met sy etiese eise op die volk. Binne die konteks van Lev 18-20 is dit duidelik dat die
homoseksuele dade tussen mans  nie met die heiligheid van die Here versoen kan word.

4.1.4 Gevolgtrekking
Tereg skryf die bekende Ou-Testamentikus Childs (1985:194) dat die praktyk van homoseksualiteit in skerp
disharmonie met die Ou-Testamentiese siening van die verhouding tussen man en vrou staan. Die Ou
Testament lewer deurlopend getuienis van die distorsie van God se bedoeling vir die mensheid in
heteroseksuele afwykings (Rig 20; 2 Sam 13). Net so ag die Ou Testament homoseksualiteit as ’n afwyking
van God se bedoeling met die seksuele.

Selfs indien geen van die tekste in die Ou Testament waarin na homoseksuele verkeer
verwys word, op die moderne verskynsel van die beoefening van dieselfde-geslag seks binne
’n verhouding van liefde en trou van toepassing sou wees nie, kan dié praktyk nie vanuit die
Ou Testament geregverdig word nie.

4.2. Nuwe Tesament

In die eerste plek behoort die Bybelleser na die getuienis van en oor Jesus te kyk.

4.2.1.  Die bediening van Jesus  
Jesus spreek homself nêrens spesifiek uit oor homoseksuele gedrag nie. Tog meen sommige dat ons wel uit
een uitspraak of uit sy gedrag ’n positiewe of ten minste ’n verdraagsame houding teenoor homoseksuele
gedrag kan aflei.

Die een uitspraak ter sprake is dié van Jesus in Matt 19:11:
Sy dissipels sê toe vir Hom: “As dit is hoe die saak met man en vrou staan, is dit beter om nie te trou nie.”
Maar Hy sê vir hulle: ‘Wat julle nou sê, is nie vir almal moontlik nie, net vir dié aan wie dit gegee is. Daar is
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Lev 18:22 en 20:13 mag nie in die debat oor dieselfde-geslags verhoudings van liefde en trou geïgnoreer
word nie ten spyte daarvan dat dié tekste oënskynlik net homoseksuele dade verbied.   Die betrokke tekste
plaas ten minste die vraag of ’n verhouding van liefde en trou dade wat elders sterk veroordeel word, kan
regverdig, op die tafel.

4.1.2.4 Tekste waarin die verhouding tussen Jonatan en Dawid ter sprake kom
Die verhouding tussen Jonatan en Dawid word soms getipeer as voorbeeld van ’n homo-erotiese verhouding
wat in Israel sonder religieuse veroordeling in Israel bedryf sou gewees het (bv. Human 2005:635). Die
werkwoord ’hb en die substantief ’hbh word onderskeidelik in 1 Sam 18:1; 20:17 en 1 Sam 18:3; 20:17,
asook 2 Sam 1:26, gebruik om die besondere verhouding tussen Jonatan en Dawid te omskryf. Volgens 1
Sam 19:1 het Jonatan, die seun van Saul, baie van Dawid gehou. Uit die feit dat Saul volgens 1 Sam 16:21
vir Dawid liefgehad het en 18:16 waarvolgens die hele Israel en Juda Dawid liefgehad het, blyk dat die
werkwoord ’hb en die substantief ’hbh nie noodwendig seksuele konnotasies dra nie. ’hb en ’hbh dui in die
gevalle op lojaliteit. Hulle dra duidelike politieke nuanses (McCarter 1984:313). In 2 Sam 1:26, waar Dawid
die liefde van die gevalle Jonatan met die van vroue vergelyk, word digterlike taal gebruik. Die vergelyking
van beide vorme van liefde moet dus nie in die letterlike, selfs erotiese, sin gesien word nie, maar as
digterlike oordrywing. Daarby kan nie uitgesluit word dat die uitdrukking ’ah

a
bat nã îm ook die liefde van ’n

ma vir haar kinders bedoel nie (Zehnder 1999:155-156). In 2 Sam. 20:11 druk die werkwoord hps die
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terme soos ’hbh uitgedruk is. Daar is egter geen aanduidings dat die vriendskap enige seksuele ondertone
gehad het. Nêrens in die Dawid-Jonatan-geskiedenis word enige van die werkwoorde wat elders in die Ou
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en kb immers gebruik nie (Zehnder 1999:167).
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4.1.3. Die Ou-Testamentiese waardes van liefde, trou, geregtigheid, barmhartigheid, vrede en ´n
sensitiwiteit van die swakke en gemarginaliseerde in die gemeenskap

Liefde, trou, geregtigheid, barmhartigheid, vrede en ‘n sensitiwiteit van die swakke en gemarginaliseerde in
die gemeenskap is, soos Snyman (2006:979) uitwys, waardes wat moet meespreek in die debat oor
homoseksualiteit. ‘n Blik op Lev 19 toon dat dié waardes nie losgemaak kan word van die Here se heiligheid
nie. Na die oproep tot ‘n heilige lewe (vers 2) in reaksie op die Here se heiligheid, volg prohibisies wat onder
andere met liefde (verse 18, 34), geregtigheid (verse 13-15, 35-36), barmhartigheid (verse 9-10) en
sensitiwiteit vir die swakke (verse 8-9) en gemarginaliseerde in die gemeenskap (verse 33-34) te make het.
Birch (1991:151) noem Ps 15 as ‘n ander voorbeeld van die noue verbintenis van God se heiligheid, wat in
die kultus gevier is, met sy etiese eise op die volk. Binne die konteks van Lev 18-20 is dit duidelik dat die
homoseksuele dade tussen mans  nie met die heiligheid van die Here versoen kan word.

4.1.4 Gevolgtrekking
Tereg skryf die bekende Ou-Testamentikus Childs (1985:194) dat die praktyk van homoseksualiteit in skerp
disharmonie met die Ou-Testamentiese siening van die verhouding tussen man en vrou staan. Die Ou
Testament lewer deurlopend getuienis van die distorsie van God se bedoeling vir die mensheid in
heteroseksuele afwykings (Rig 20; 2 Sam 13). Net so ag die Ou Testament homoseksualiteit as ’n afwyking
van God se bedoeling met die seksuele.

Selfs indien geen van die tekste in die Ou Testament waarin na homoseksuele verkeer
verwys word, op die moderne verskynsel van die beoefening van dieselfde-geslag seks binne
’n verhouding van liefde en trou van toepassing sou wees nie, kan dié praktyk nie vanuit die
Ou Testament geregverdig word nie.

4.2. Nuwe Tesament

In die eerste plek behoort die Bybelleser na die getuienis van en oor Jesus te kyk.

4.2.1.  Die bediening van Jesus  
Jesus spreek homself nêrens spesifiek uit oor homoseksuele gedrag nie. Tog meen sommige dat ons wel uit
een uitspraak of uit sy gedrag ’n positiewe of ten minste ’n verdraagsame houding teenoor homoseksuele
gedrag kan aflei.

Die een uitspraak ter sprake is dié van Jesus in Matt 19:11:
Sy dissipels sê toe vir Hom: “As dit is hoe die saak met man en vrou staan, is dit beter om nie te trou nie.”
Maar Hy sê vir hulle: ‘Wat julle nou sê, is nie vir almal moontlik nie, net vir dié aan wie dit gegee is. Daar is
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mense wat nie kan trou nie omdat hulle van geboorte af so is, ander is deur mense so gemaak, en ander het 
self so gekies ter wille van die koninkryk van die hemel. Wie dit kan doen, laat hy dit doen.” 
 
Sommige uitleggers verstaan die woorde as ’n sanksionering van mense wat ’n gay lewenstyl kies (“ander 
het self so gekies”). Die probleem met so ’n uitleg is egter dat Jesus hier nie van gays praat nie. In die Grieks 
word die woord eunougoi gebruik – dus word hier van mans 
gepraat wat nie seksuele omgang kon hê nie omdat hulle so 
gebore is, of omdat hulle gekastreer is, of diegene wat “terwille 
van die koninkryk” vir ’n selibate lewenstyl gekies het. So ’n 
lewenstyl, sê Jesus, is “nie vir almal moontlik nie, net vir die aan 
wie dit gegee is”. Selfs al sou ’n mens die frase “omdat hulle van 
geboorte af so is” verstaan as ’n beskrywing van homoseksuele 
oriëntasie (’n interpretasie wat bevraagteken moet word) – sou die 
woorde beslis nie neerkom op die goedpraat van homoseksuele 
gedrag nie. Inteendeel, Jesus neem aan dat “diegene wat van 
geboorte so is” (wat dit ook al beteken) selibaat sal bly. 
 
JD Hester (2005:13-40)

12
 het ’n eie interpretasie van Matt 19:11-12: Jesus verwys (volgens hom) na eunugs, 

maar Hester interpreteer Jesus se woorde “ander het self so gekies ter wille van die koninkryk” as ‘n 
letterlike verwysing na ‘n “heilige kastrering”, wat Hester meen deur sommige in die vroeë Christendom 
nagevolg is. Die rol van die eunug is volgens Hester hier verder belangrik omdat die binêre seksuele 
struktuur (man en vrou) as die enigste geldige seksuele struktuur daardeur bevraagteken word. Hester meen 
dat die erkenning van die eunug se posisie deur Jesus – en ook sy erkenning dat dit ‘n posisie was wat net 
vir ‘n paar uitverkorenes bestem was – implisiete goedkeuring verleen aan ‘n “derde posisie” tussen man en 
vrou. Volgens Hester ondermyn Jesus se goedkeuring van so ‘n seksuele tussenposisie die tradisionele 
man-vrou tweedeling

13
. Daarmee word (volgens Hester se argument) ‘n vraagteken geplaas agter die 

tradisionele man-vrou seksuele tweedeling, en dat daardeur word die moontlikheid van ander seksuele 
verhoudings (bv dieselfde geslag seksuele verhoudings) geopen. 

Hester se interpretasie is ‘n goeie voorbeeld van hoe geleerdes met behulp van tegniese taal ‘n eenvoudige 
saak ingewikkeld kan maak, en terselfdertyd hulleself help om feite so te kan interpreteer dat dit klop met 
hulle eie siening van sake. 

Waaroor gaan dit in Matt 19? Jesus antwoord ‘n vraag van die skrifgeleerdes: “Mag ‘n man sommer oor 
enige ding van sy vrou skei?” Jesus se antwoord is ‘n duidelike nee – ‘n man mag nie van sy vrou skei nie. 
Wat God saamgevoeg het, mag ‘n mens nie skei nie. Die skrifgeleerdes het Jesus die vraag gestel omdat 

daar onder hulle self verskil van mening was oor die 
interpretasie van Deut 24:1, waar die reg tot skei erken 
word as die man “iets onbetaamliks aan haar (sy vrou) 
gevind het”.  Die skool van rabbi Hillel se vrysinnige 
interpretasie was dat iets onbetaamliks sou kon 
beteken dat as die vrou die kos verbrou het. Die streng 
skool van rabbi Sjammai se interpretasie van “iets 
onbetaamliks” was as sy egbreuk gepleeg het. Jesus 
skaar hom by rabbi Sjammai se streng interpretasie en 
toepassing van die Joodse wet. Daarop meen sy 
dissipels die beste uitweg is om nie te trou nie. Jesus 
antwoord daarop deur te sê dit is nie so ‘n maklike 
uitweg soos die dissipels dink nie.  Die opsie om nie te 

trou nie en selibaat te bly, “nie vir almal moontlik (is) nie, net vir dié aan wie dit gegee is”. Dan volg verse 12-
13 oor die eunougoi.  

Jesus praat dus hier oor die moeilike pad van selibaat leef. Ten eerste is dit belangrik om in te sien dat Hy dit 
as ’n moontlikheid erken. In die Joodse kultuur van sy tyd was is selibaatskap gering geag, en ongetroudes – 
waarvan daar nie baie was nie – is dikwels bejammer of met selfs met agterdog bejeën. Jesus kom sê egter 
ongetroude selibaatskap is ’n legitieme opsie – wat hyself (en Paulus ná Hom) kies. Dit is ’n lewenswyse wat 
slegs vir ’n minderheid bedoel is, sê Jesus, maar dit is wel ’n legitieme opsie, waarop nie neergesien mag 
word nie. Deur hierdie standpunt in te neem versit Jesus die tradisionele opvattings van die Joodse kultuur. 
Selibaatskap is wel moontlik, sê Jesus. Dit is wel vir ’n minderheid bedoel, maar dit is nie iets onnatuurlik nie. 
Diegene wat vir dié lewenswyse kies, mag derhalwe nie met minder geag word nie (wat wel by implikasie in 
die tradisionele Joodse kultuur gebeur het). 

                                                   
12

 JD Hester 2005:13-40. 
13

 JD Hester 2005:37: “…this logion of Jesus questions the privileged position of a heterosexist binary paradigm of identity”. 

As Joodse rabbi het Jesus die verbod op 
homoseksuele dade geken (Levitikus 18 & 20) 
geken. Hy haal juis die liefdesgebod in hierdie 
konteks aan (Lev 19:18,34). Wanneer Hy 
daardie verbod nie ophef nie, beteken dit dat 
Hy die verbod handhaaf. Dat Jesus die 
verbod op homoseksuele dade gehandhaaf 
het, het Hom ook nie liefdeloos of “ekslusief” 
gemaak nie. Wanneer die kerk dan vandag 
sou sê dat die uitleef van homoseksualiteit 
nie Skriftuurlik verantwoord is nie, maak dit 
die kerk nie ekslusief of liefdeloos nie. 

In Matt 19 praat Jesus nie oor 
homoseksuele mense nie, maar 
oor mense wat nie seksuele 
omgang kan hê nie. Maar ook al 
sou Hy na homoseksuele men-
se verwys het, is die belangrike 
dat Hy aanvaar dat hierdie men-
se selibaat sal bly. 
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Om egter, soos Hester voorstel, in Jesus se antwoord op die dissipels se vraag ‘n tersluikse pleitrede vir 
homoseksuele verhoudings te wil lees, is nie Skrifuitleg nie, maar wel inlegkunde. 

4.2.1.1 Jesus se houding teenoor die Joodse wet 
’n Neweproduk van ’n eksegese van Matt 19 is dat dit Jesus se houding teenoor die Joodse wet illustreer.  
 
Daar bestaan ’n populêre wanopvatting dat Jesus die wet opgehef het, of ten minste ’n meer toegeeflike 
toepassing van die wet bepleit het,  en dat dit die oorsaak van sy konflik met die skrifgeleerdes was. Onder 
Nuwe-Testamentiese geleerdes van die afgelope dekade is daar ’n konsensus aan die ontwikkel dat Jesus 
die Joodse wet nie summier opgehef het nie, maar self gehou het.

14
 Hy het wel sekere uitlegte van die 

Sabbatvoorskrifte gegee wat sommige skrifgeleerdes ontstel het omdat dit vir hulle na ’n liberale uitleg 
geklink het. In ander opsigte het Jesus egter ’n strenger uitleg en toepassing van die wet gekies. Die 
Bergrede is vol van voorbeelde hiervan – en natuurlik Jesus se antwoord hierbo op die vraag oor egskeiding. 
In enkele gevalle het Jesus wel die letterlike wetsvoorskrifte oorskry – maar daardie gevalle ondersteun 
beslis nie ’n meer toegeeflike houding teenoor seksuele moraliteit nie. Dit wys wel dat Jesus met sy 
aanpassing van die Wet a) die eksklusiewe uitwerking van sekere reinheidswette teenwerk, b) die straf op 
wetsoortreding versag maar c) wetsvoorskrifte wat op die huwelik en seks van toepassing is, nog strenger 
toepas. Daar is verskillende voorbeelde wat bogenoemde illustreer, byvoorbeeld� 
 
a) Markus 5:24-36 – die vrou met bloedvloeiing: die eksklusiewe uitwerking van reinheidswette gekorrigeer 
Die Joodse reinheidswette het bepaal dat ‘n vrou wat menstrueer, onrein was (Lev 18:19 ). Die vrou wat 
“twaalf jaar lank aan bloedvloeiing gely het” (Mk 5:25) was dus permanent onrein, en was daarom 
permanent uitgesluit van noue kontak met ander naasbestaandes. Jesus genees nie net die vrou nie (v 34).  
Voordat Hy haar genees, laat Hy toe dat sy aan Hom raak (wat teen die reinheidswette was). Jesus probeer 
die feit dat sy aan Hom geraak het, nie ignoreer of stil hou nie. Nee, Hy vestig juis almal se aandag daarop 
deur te vra “Wie het aan my klere geraak? (v 30)”. Dan genees Hy haar. Hy bestraf haar nie. Inteendeel, Hy 
beloon haar doelgerigtheid: “Dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede. Wees vir goed van jou kwaal 
genees! (v 34)” Vir die skare Jode was hier ‘n duidelike boodskap: Jesus het die uitsluitende werking van die 
Wet oorskrei. Iemand soos die vrou mag nie uit die geloofsgemeenskap uitgesluit word nie. 
 
b) Johannes 8:1-11 – Die vrou wat in owerspel betrap is: die straf op wetsoortreding versag 
Die bekende verhaal illustreer twee dinge duidelik: 1) Jesus kondoneer nie die sonde van die vrou wat in 
owerspel betrap is nie. Hy hef nie die wetsvoorskrif op wat sê: “Jy mag nie egbreek nie”. Soos by ander 
wetsvoorskrifte oor seksuele sake, onderskryf Jesus die wet (as Hy dit nie strenger toepas nie);  2) Jesus hef 
wel die wetsvoorskrif op wat voorsiening maak vir die straf op owerspel.  Eintlik hef Hy dit nie in soveel 
woorde op nie, maar deur sy advies “Laat die een van julle wat ‘n skoon gewete het, eerste ‘n klip op haar 
gooi (v 7)” wys Hy hoe problematies die ongekwalifiseerde toepassing van die wet ten opsigte van straf is. 
Maar hoewel indirek, is die resultaat dieselfde: Jesus hef die wet op waar dit kom by die straftoepassing 
daarvan – maar Hy hef nie die wetsvoorskrif self op nie. Dit bly geldig: “Jy mag nie egbreek nie”. Om die 
waarheid te sê, Hy bevestig dat owerspel sonde is as Hy vir die vrou sê: “Gaan maar en moet van nou af nie 
meer sonde doen nie (v 11)”. 
 
c) Matteus 5:31 – Egskeiding: wetsvoorskrifte oor seksuele aspekte dikwels strenger 
Hier is een van die min kere waar Jesus duidelik die geskrewe wet (soos te vind in Genesis – 
Deuteronomium) ophef. Die verwysing van Jesus “Daar is gesê: ‘Elkeen wat van sy vrou skei, moet aan haar 
’n skeibrief gee (v. 31)’”, is nie ’n verwysing na mondelinge “mensgemaakte” tradisies nie. Dit is amper ’n 
letterlike aanhaling uit Deuteronomium 24:1. Jesus hef hierdie wetsvoorskrif by implikasie op: “Elkeen wat 
van sy vrou skei behalwe oor owerspel, maak dat sy egbreuk pleeg…(v. 32)”. Dit was, ná Jesus se uitleg en 
toepassing van die wet, nie meer moontlik vir die man om van sy vrou te skei net “omdat hy iets 
onbetaamliks aan haar gevind het” (Deut. 24:1) nie. 
 
Jesus hef egter nie hierdie wetsvoorskrif op deur ’n meer toegeeflike toepassing nie. Inteendeel, die 
resultaat van sy opheffing is dat die verbod op egskeiding strenger toegepas word. Weer sien ons dat Jesus 
in huwelikskwessies die wetsvoorskrifte eerder strenger as meer toegeeflik uitgelê en toegepas het. 
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 ’n Mens kan na dosyne uitsprake van Nuwe-Testamentici uit die afgelope dekade verwys. By wyse van voorbeeld haal ons slegs twee 
skrywers aan:  
Markus Bockmuehl (2005:113):  

Amidst all the hullabaloo of recent years over the self-styled Jesus Seminar… it would have been easy to miss the fact that 
scholars quietly engaged in the so-called third quest for the historical Jesus have witnessed a striking sea change in our 
understanding of his inalienably Jewish context and message… no doubt that he endorses the Torah’s distinction between 

holy and profane…”  
Richard Hays (1996:164):  

It is unlikely that Jesus proclaimed or even a critique of the Law. His critique seems to have been directed instead at those 

who professed allegiance to the Law while ignoring weightier demands… 
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Waarom is hierdie gedeeltes van belang? Hier is dan geen verwysing na homoseksualiteit nie? Dit is 
belangrik omdat dié gedeeltes demonstreer hoe Jesus die 
Ou-Testamentiese tradisie in die beoordeling van 
homoseksuele gedrag voortsit. Jesus se houding 
teenoor die Joodse wet weerlê die populêre opvatting 
waarvolgens die genadige en liefdevolle Jesus die 
harde Joodse wet opgehef het – die wet waarin 
homoseksuele dade verbied word. Volgens dié opvatting word dikwels die gevolgtrekking gemaak dat met 
hierdie “opheffing van die Joodse wet” deur Jesus, Hy ook die verbod op homoseksuele praktyk sou afgewys 
het. Verder word die gevolgtrekking gemaak dat, omdat Jesus so liefdevol was, Hy ook nie so ontoegeeflik 
sou wees om vandag gays wat in ’n permanente verbintenis staan, ’n seksuele verhouding te verbied nie. 
 
Dikwels word die kerk vermaan om in die gay-kwessie “na Jesus te kyk” (hoofartikel van die Kerkbode 9 
Sept 2005) – en dié vermaning word dikwels so verstaan dat die kerk meer toegeeflik oor dieselfde geslag 
seksuele verhoudings moet wees.

15
 Die uitleg van die teks hierbo wys duidelik dat daar nie gronde is om die 

gevolgtrekking te maak dat Jesus ’n meer toegeeflike uitleg en toepassing van die wet ten opsigte van 
seksuele sake gehad het nie. Die teendeel is eerder waar – ten opsigte van seksuele kwessies was sy uitleg 
en toepassing van die wet strenger as die heersende Joodse uitleg.  
 
Teen hierdie agtergrond is dit duidelik dat, as Jesus ten gunste van ’n meer toegeeflike houding teenoor 
homoseksuele dade was, ’n mens sou kon verwag dat Hy vir sy volgelinge ’n aanduiding hiervan sou gegee 
het. Dit het Jesus wel gedoen in ander opsigte. Byvoorbeeld: Jesus het vroue anders behandel as wat hulle 
lot was in die destydse Joodse kultuur. Geen rabbi het daaraan gedink om vroue as dissipels te aanvaar nie. 
Jesus het dit wel gedoen – vroue was deel van sy groter dissipelkring. Meer nog: dit is die vroue wat Jesus 
tot by die kruis volg, en dit is vroue wat eerste by die leë graf kom en wie se getuienis deur die dissipels 
aanvaar word.  
 
Aangesien dit die geval is, sou ‘n mens kon verwag dat Jesus – as dit deel van sy sending was om die 
heersende Joodse etos oor homoseksuele dade te verander – Hy aan sy volgelinge ‘n soortgelyke 
aanduiding sou gegee het dat hierdie aspek van Joodse seksuele etiek (ten minste in die toekoms) sou 
verander. Maar daar is egter hoegenaamd geen sodanige aanduiding nie. 
 
’n Mens kan dus geen ander redelike gevolgtrekking maak nie as dat Jesus, ten opsigte van homoseksuele 
dade, geen wysiging in die heersende Joodse etiek voorgestel of voorsien het nie (afgesonder die straf op 
oortredings – maar soos hierbo aangetoon, het dit op geen manier die kondonering van seksuele oortredings 
geïmpliseer nie). 
 
4.2.1.2 Jesus se inklusiewe bediening 

Hoewel daar geen uitsprake van Jesus oor homoseksualiteit is nie, het sy bediening tog wel baie vir ons te 
sê oor die kerk se houding teenoor homoseksuele mense. 
Om die waarheid te sê, Jesus se inklusiewe bediening na 
diegene wat deur die samelewing van sy tyd verwerp is – 
prostitute, tollenaars, melaatses, Samaritane – is die 
belangrikste van alle etiese riglyne vir Christene oor hulle 
houding en optrede teenoor gays. 

Dit is die goue draad wat deur die verskillende artikels in 
Aliens in the household of God: Homosexuality and 
Christian faith in South Africa loop, ’n bundel opstelle 
uitgegee onder redaksie van Paul Germond en Steve de 

Gruchy. Germond maak dié punt duidelik deur sy artikel oor “Heterosexism, homosexuality and the Bible” te 
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 Vanwaar kom die populêre opvatting dat Jesus teenoor seksuele sondes toegeeflik was? Gagnon (2001:215) meen die oorsprong 
van dié opvatting lê moontlik in Jesus se optrede teenoor drie vroue: 1) die vrou wat sy voete met haar hare gesalf het (Lukas 7:35-50), 

2) Jesus se gesprek met die Samaritaanse vrou, ten spyte van haar ongure seksuele verlede (Joh 4) en 3) Jesus se optrede teenoor 
die vrou wat in owerspel betrap is (Joh 8). Só ’n indruk is egter ongegrond, argumenteer Gagnon ten regte, want in al drie gevalle 
beteken Jesus se genade, vergifnis en aanvaarding nie sy kondonering van hulle sondes nie:  

In sum, the stories about Jesus’ encounters with women who were considered sexual sinners do not support the conclusion 
that Jesus was soft on sexual sin. He did allow these women to come into close contact with him. He did not fear the stigma 
attached to associating with such people. He advocated mercy as a means if stimulating repentance and devotion to God 

rather than support the death penalty. He understood that those who were forgiven the most would stand a good chance of 
loving the Forgiver the most. Such people made excellent candidates for receiving Jesus’ message about the coming 
kingdom and for obeying his teaching.  Jesus forgave sexual sins, like all other sins, in the expecation of transformed 

behavior. They were to go and sin no more (217). 

Wanneer Jesus randfigure inklusief in sy 
groep opneem, het Hy nooit hulle 
verkeerde gedrag aanvaar nie. Hy het 
telkens ‘n beroep op hulle gedoen om, 
soos alle ander mense wat deel is van Sy 
groep, ook hulle gedrag te verander. 
Inklusiwiteit beteken vir Jesus dus nie om 
voort te gaan met ‘n optrede wat nie 
Skriftuurlik verantwoord is nie. 

Jesus het voorskrifte van die Joodse 
wet wat oor seksualiteit gehandel 
het, as ‘n reël nie opgehef nie, maar 
soms selfs strenger toegepas.  
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begin deur nie eers, soos gebruiklik, die relevante Bybelse tekste te behandel nie, maar wel Jesus en Paulus 
se inklusiewe bediening. Wat hom betref, is dit die deurslaggewende punt – Jesus leer en demonstreer dat 
diegene wat tevore deur reinheidsreëls buite “die huishouding van God” gehou is, nou ingesluit moet word – 
en Paulus lê die grondslag vir ’n inklusiewe ekklesiologie, met sy verkondiging dat die wet en besnydenis nie 
meer toegang tot God se volk mag bepaal nie (Germond 1999:210). 

Met die doel van die boek het selfs die meeste kritici dit eens: “the fight against homophobia and 
hetersexism”. Die kerk se deure en die harte en arms van lidmate mag vir niemand gesluit wees nie. 
Homofobie bestaan en dit moet beveg word. 

Maar daarmee is die eintlike probleem nie die boek aangespreek nie: Is homoseksuele gedrag reg of 
verkeerd? Jesus het grense oorgesteek om met prostitute en tollenaars tafelgemeenskap te hê, maar dit het 
nie beteken dat Hy dit wat tollenaars en prostitute gedoen het, goedgekeur het nie. Inteendeel – dink aan 
Saggeus (Luk 19) en die vrou betrap in egbreuk (Joh 8). 

Die brandende kwessie in die debat is nie die vraag oor die insluiting nie. Dit is nie dat dit nie belangrik is nie 
– dit is van lewensbelang vir die kerk dat dit nie gays sal uitsluit nie – maar dit is nie ’n brandende kwessie 
nie omdat daar in die NG Kerk ’n hoë mate van konsensus daaroor bestaan. Gays moet nie uit die 
geloofsgemeenskap uitgesluit word nie. Wat nodig is, is om dié teoretiese konsensus in kerkpraktyk om te 
sit. Wat egter steeds ’n omstrede kwessie is (al stem almal saam oor die belang van insluiting) bly steeds: Is 
dit reg om homoseksuele seks te beoefen? 
 
4.2.2. Pauliniese briewe 

Vir ons ondersoek is dit ‘n belangrike vraag of Paulus en gelowiges van sy tyd bewus was van permanente 
homoseksuele verhoudings. Die rede hiervoor is omdat dit een van kern-argumente is van diegene wat 
beweer dat die Bybelskrywers nie homoseksuele gedrag as sodanig afgewys het nie: die mense in Bybelse 
tye het nie sulke permanente, stabiele verhoudings geken nie. Al homoseksuele gedrag wat hulle geken het, 
was heteroseksuele mans wat seuns misbruik het (pederastie) of ander soortgelyke verwronge 
homoseksuele gedrag. Dit was egter nie die geval nie. In sy doktorale dissertasie haal Potgieter (2006) 
verskeie voorbeelde aan van permanente homoseksuele verhoudings tussen persone in die antieke Griekse 
en Hellenistiese kultuur. Hier volg enkele voorbeelde van sulke verhoudings. Dit is belangrik dat Potgieter 
nie alleen is as hy ‘n prent skilder van kulture waar daar ’n verskeidenheid van seksuele verhoudings was, 
ook permanente verhoudings. Die klassici Dover (1989) en Hubbard (2003) steun hom hierin, en ook die 
klassikus John Thorp

16
 wat argumenteer dat die beskouing van homoseksuele gedrag in die antieke tyd nie 

so verskriklik anders was as ons eie situasie nie. 
 
4.2.2.1. Seksuele identiteit 
In die beoordeling van die standpunt dat homoseksuele oriëntasie (soos ons dit vandag ken) nie in die 
antieke tyd bestaan het nie, kan daar nie na begrippe soos “seksuele oriëntasie” uit die antieke tyd gesoek 
word nie, maar moet eerder gekyk word na die betrokke “rolle” wat die spesifieke seksvennote gespeel het. 
Indien iets soos ’n homoseksuele oriëntasie bestaan, beteken dit dat daar in elke kultuur mense rondgeloop 
het wie se “seksuele identiteit” ook homoseksueel was.  
 
Aristoteles het ’n positiewe siening van liefde vir dieselfde geslag gehad. Hy motiveer dit juis vanuit dit wat 
vandag as “homoseksuele oriëntasie” bekend staan. Volgens hom word sekere mense met ’n homoseksuele 
disposisie gebore. Hy skryf: Now ...  we may observe a related disposition of character. ... These practices 
result in some cases from natural disposition, and in others from habit, as with those who have been 
abused from childhood. When nature is responsible, no one would describe such persons as showing 
unrestraint, any more than one would apply that term to women because they are passive and not active in 
sexual intercourse ... (Aristoteles 2002: 1148b). 
 
Volgens Aristoteles is daar dus ’n “bio-sosiale” homoseksuele oriëntasie – aangebore disposisie; vrye 
keuse uit gewoonte en mense wat so word omdat hulle as kinders gemolesteer is). Verder vertel die karakter 
Aristofanes (’n denkbeeldige skepping van Plato) dat alle mense op soek is na die ander helfte van hulle 
menswees. Hierdie ander helfte is vir sommige mans ander mans, terwyl dit weer vir sommige vroue ander 
vroue is. Dan is daar ook diegene vir wie hul ander helfte mense van die teenoorgestelde geslag is. In ’n 
poging om hierdie gebruik wat oënskynlik volgens hom deur die samelewing as ’n skandelike praktyk beskou 
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 J Thorp (1992:65):  
I have been considering the thesis of… Halperin and others that homosexuality is a modern category and that the Greeks did 
not have it. It is true that they did not have the word. And it is true that there are differences over what kinds of homosexual 

activity are or are not approved and why. But the speech of Aristophanes in the Symposium seems strong evidence that a) it 
was reasonable to portray males' desire for males as psychically deep….. there clearly was taken to be a class of males who 
had a life-long predilection for males… Greek homosexuality seems very close to our own category in fundamental ways.  
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is, aanvaarbaar te maak, skryf Plato apologeties dat sulke permanente verhoudings tussen mense van 
dieselfde geslag nie skandelik is nie, aangesien hierdie mense hul helfte (wat van dieselfde geslag as hulle 
is) in vriendskap, liefde en intimiteit soek (Nussbaum 2002: 10).  
 
In gevalle waar ’n man se ander helfte, nog ’n man is, of ’n vrou se ander helfte nog ’n vrou is, sal hierdie 
mense nie met mense van die teenoorgestelde geslag trou nie.

17
 Indien hulle trou (heteroseksueel), is dit net 

omdat die “wet” dit van hulle vereis. Hulle sou dan eerder verkies om lewenslank by mekaar (mense van 
dieselfde geslag) te bly op grond van wedersydse liefde, vriendskap en intimiteit. Dit is nie net die seksuele 
drang wat hulle na mekaar dryf nie, maar ’n intense onbekende onverklaarbare soeke van hulle “siele” na 
mekaar (Plato 1995:75). 
 
4.2.2.2. Griekse kultuur 
Die verskynsel van permanente homoseksuele verhoudings het veral onder die destydse filosowe 
voorgekom. Plato vertel in sy Symposium (Plato 1995:36.93) dat Alicibiades op Sokrates verlief was, maar 
dat Sokrates op daardie stadium ’n permanente verhouding met Agaton gehad het. Alicibiades probeer dan 
die verhouding tussen Sokrates en Agaton opbreek (Plato 1995:90.93).

18
  

 
Plato se langtermynverhouding met Dion van Sirakuse het begin toe Plato 50 jaar oud was en Dion 35 jaar – 
nie pederastie nie (Plato 1995:7.56).

19
 Pausanias, die spreker in Plato se Symposium, is ’n historiese figuur. 

Sy homoseksuele verhouding met ’n digter het vir ten minste 12 jaar geduur. Die verhouding het begin toe 
Agaton (Pausanius se homoseksuele lewensmaat) ’n volle 18 jaar oud was.

20
  

 
Daar bestaan nie alleen getuienis dat die Griekse filosowe kennis gedra het van wat as ’n bio-sosiale 
homoseksuele oriëntasie bekend gestaan het nie, maar ook dat daar wel permanente homoseksuele 
verhoudings van liefde en trou in die Griekse kultuur voorgekom het. Gedurende die tyd toe die Nuwe 
Testament geskryf is, was daar selfs informele homoseksuele huwelike. 
 
4.2.2.3. Nuwe-Testamentiese tyd 
Vir die doel van hierdie verslag sal slegs gefokus word op die stede wat vir die eksegese van die Nuwe 
Testament relevant is, naamlik Rome (Romeinebrief), Korinte (1 Korintiërs) en Efese (1 Timoteus). 
 
Keiser Nero het met twee mans langtermyn verbintenisse aangegaan. Een van hierdie lewensmaats van 
hom is dan ook as “koningin” vereer (Boswell 1996:69, 82, 84). Nero se regering was waarskynlik vanaf 54-
68 n.C., terwyl die Romeinebrief waarskynlik in 55-56 n.C. geskryf is (Van der Watt 2003:706, 723). Daar is 
wel ’n verhaal wat die skrywer Ovidius neergeskryf het wat handel oor twee vroue wat in ’n liefdesverhouding 
met mekaar gestaan het (Boswell 1996:83; Brooten 1996:42-45). Verder het keiser Hadrianus (ongeveer 
130 n.C.) wat as een van die vyf beste keisers van Rome beoordeel word, ’n permanente verhouding met ’n 
ander man, Antonius, gehad (Boswell 1996:85).  
 
Lukianus vertel in sy Dialogues of the Courtesans van vroue uit die stad Lesbos (waarskynlik waar die 
benaming “lesbies” vandaan kom) wat permanente verhoudings met mekaar gehad het. So is ene Megilla 
van Lesbos met ’n vrou van Korinte getroud (Boswell 1996:83; Brooten 1996:51-52).  
 
Laastens vertel Xenophon van Efese van homoseksuele verhoudings van liefde en trou in dié stad. ’n 
Voorbeeld hiervan is Hippotoos. Hy het ’n man van dieselfde ouderom (nié pederastie nie) as hy liefgehad.

 

So was die eerste groot liefde van Dionysius ’n ander man met die naam van Ampelus (Boswell 1996:86; 
Smith 1996:234).  
 
Dit is bloot interessant om ook daarvan kennis te neem dat die buite-Bybelse Judaïsme kennis van sulke 
verhoudings gehad het. Sommige Rabbynse tekste het kennis gedra van lesbiese verhoudings. Die Sifra is 
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 Die filosoof verwys hier na ’n huwelik binne die konteks van ’n man en ’n vrou. Hy wys egter wel dat mense wat na dieselfde geslag 
smag (hoewel hulle nie met mekaar trou nie), wel in langtermynverbintenisse met mekaar gaan. 

18
 Plato (428-348 v.C.), een van die invloedrykste Griekse filosowe. Hy was ’n volgeling van Sokrates, en het op sy beurt weer vir 

Aristoteles opgelei. Die meeste van sy werke is dialoë tussen verskillende persone, maar veral tussen hom en Sokrates. Hy het ’n 
skool in filosofie wat as die Akademie bekend gestaan het, begin. Symposium (360 v.C.) is ’n vertelling van die gesprekke tydens ’n 

banket wat ter ere van Agaton se dramatiese oorwinning in Atene plaasgevind het. Dit handel oor wat die ideale liefde is, en bestaan 
uit toesprake van verskeie persone. 

19
 Plato se brief Sewende Brief (360 v.C.) is geskryf aan Dion se vriende en familielede waarin hy vertel dat Dion se aanvanklike 

ambisie was om in die politiek in te gaan. 
20

  Paulus het grootgeword in noue kontak met die Stoïsynse tradisie. Hierdie filosofiese beweging het gestrewe na ’n eenvoudige 
moraliteit van die destydse samelewing. Dit het net so gestrewe na ’n eenvoudige lewenstyl in die gemeenskap. Deugsaamheid was 

die hoogste norm waarna gestreef moes word. Die logos/woord was ’n goddelike geskenk waardeur die skepping verstaan kon 
word. Die wette van die gemeenskap kan nie verander word nie, maar die mens kan sy reaksie op daardie wette verander of bepaal. 
Dit het ’n fatalistiese wêreldbeeld gehad. Dit is daarom nie vreemd dat die Stoïsyne fatalisties homoseksuele verhoudings as ’n 

gegewe aanvaar het nie, maar ook in terme van deugsaamheid en moraliteit dit aan ’n permanente verhouding sou koppel. 
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’n Rabbynse kommentaar op Lev 18:3vv waarvolgens Moses se lering impliseer dat die Israeliete enige 
homoseksuele huwelike (manlik én vroulik) sal vermy (Brooten 1985:61-87; Smith 1996:240). Net so word in 
die Jerusalemse Talmoed ’n debat tussen die skole van Hillel en Shammai gevind oor die vraag of lesbiese 
seksuele verhoudings ’n vrou se maagdelikheid wegneem (Brooten 1985:61-87; Smith 1996:240, 242).

 
 

Klassieke historici, met geen agenda om iets vir of teen homoseksuele gedrag te sê nie, bevestig dat, 
hoewel pederastie wyd voorgekom het, dit, of die sogenaamde “tydelike homoseksuele verhoudings” tussen 
soldate, nie die enigste vorm van homoseksuele verhoudings nie. Dit blyk duidelik uit die standaardwerke 

oor homoseksualiteit in die Griekse kultuurwêreld 
van Paulus se tyd, beide geskryf deur klassieke 
historici, Dover se Greek homosexuality (1989) en 
Hubbard se Homosexuality in Greece and Rome. A 
sourcebook of basic documents (2003). Hubbard 
self skryf in sy inleiding (2003:4):  
It is often assumed that same-gender 
relationships followed a stereotypical pattern 

and set of protocols in ancient society: in classical Greece this would take the form of pedagogical 
pederasty associating a man (usually before the age of marriage) and a freeborn boy, while in Rome, 
a merely physical relationship between an adult citizen and a young slave. The texts, however, reveal 
a much wider diversity of relationships in terms of both age and status... Greek homosexual activity, 
despite popular misconceptions, was not restricted to man-boy pairs (ons beklemtoning). Vase-
painting shows numerous scenes where there is little or no apparent difference in age between the 
young wooer and his object or courtship… Plato tells us that the young Charmides’ beauty provoked 
the admiration and love of everyone present… In the Phaedrus, Socrates quotes the proverb “youth 
delights youth” to imply that young men would prefer companions of their own age  to older lovers… 
Xenephon shows Critobulus in love with Cleinias, a youth of the same age or perhaps even a bit 
older…” 
 
Inderdaad. Oor lesbiese verhoudinge is minder in die antieke geskryf, maar wat wel geskryf is, maak duidelik 
dat “gelyke”, relatief permanente lesbiese verhoudings dikwels voorgekom het. Die digteres Sappho van die 
eiland Lesbos skryf liries oor lesbiese verhoudinge as liefdesverhoudinge. Smith (1996:243)

21
 wat ten gunste 

van die erkenning en “normalisering” van permanente homoseksuele verhoudings is, skryf oor die Grieks-
Romeinse tydvak waarin Paulus sy briewe skryf: Female homosexual practices took many forms, from 
almost violent nymphomania to bisexuality to homosexual marriage. It is possible that there was no female 
parallel to pederasty… From what we can tell from the available evidence, the most prevalent form of female 
homosexual practice involved mutually consenting women of roughly equal age. (Ons klem.) 

Hoe wyd verspreid dié permanente verhoudinge was, weet ons nie. Wat ons wel weet, is egter genoeg om te 
weet dat Scroggs se hipotese, dat alle homoseksuele verhoudinge wat Paulus geken het, pederastiewe 
verhoudinge was, nie waar kan wees nie. Die verdere aanduiding is ook dat Paulus waarskynlik bewus was 
van permanente homoseksuele tussen gelykes, wat deur die deelnemers as normaal beskou is. Dié siening 
is deur Paulus verwerp – soos dit eenparig deur die Joods-Hellenistiese skrywers (bv. Philo, Josefus) van 
dié tyd verwerp is.

22
 

 
4.2.2.4.   1 Korintiërs 6:9-11, 1 Timoteus 1:10 
In die 1983-vertaling is die term “mense wat homoseksualiteit beoefen” in dié twee tekste gebruik, wat dit 
oënskynlik die duidelikste afwysing van homoseksuele dade in die Nuwe Testament gemaak het.  

Tog is daar uitleggers wat die uitsprake in dié twee tekste nie as duidelike uitsprake teen homoseksuele 
dade as sodanig beskou nie, en wel hoofsaaklik om drie redes: a) ’n vertalingsprobleem, b) Paulus waarsku 
hier net teen pederastie (misbruik van seuns) en nie oor “normale” homoseksuele gedrag nie en c) die ge-
bruik van tradisionele sondelyste. 

a) Argument een: Die twee tekste word verkeerd vertaal 
In beide hierdie gedeeltes word ’n lys van sondes genoem. In 1 Kor 6 word gesê dat “geen onsedelikes of 
afgodsdienaars of egbrekers of mense wat homoseksualiteit beoefen of diewe of geldgieriges of 
dronkaards of kwaadpraters of bedrieërs sal deel kry aan die koninkryk van God nie” en in 1 Tim 1:10 word 
gesê dat die wet nie vir wetsgehoorsame mense bedoel is nie, maar “vir mense wat hulle nie aan wet en 
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 Bevestig deur pro-gay geleerdes Brooten (1996) en Nissinen (1998:76):  
Sappho’s women do not seem to have any social hierarchy with respective roles at all. The distinction between active and 
passive, dominant and submissive roles, which was so essential in pederasty, cannot be found in Saphho’s texts. Sappho’s 

love relationships are mutual: both partners behave in a similar manner: wooing, bribing, repelling, and lusting. 
22

 Kyk vir detail-bespreking by Gagnon (2001:160-180), en sy gevolgtrekking:  
Jewish authors writing within a century or two of Jesus’ birth employed two main arguments to justify their labeling of same-

sex intercourse as “contrary to nature” and opposite-sex intercourse as “in accordance with nature.” 

Permanente homoseksuele verhoudings van 
liefde en trou was nie ‘n verskynsel wat aan 
Bybelskrywers heeltemal onbekend was nie. 
Daar is genoegsame getuienis gevind om te kan 
sê dat daar ook in die tyd van die Bybelskrywer 
permanente homoseksuele verhoudins en –
huwelike voorgekom het. 
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orde steur nie, goddeloses en sondaars, mens sonder eerbied vir wat heilig en gewyd is, die wat vader of 
moeder doodmaak, moordenaars, ontugtiges, mense wat homoseksualiteit beoefen, ontvoerders, 
leuenaars, dié wat meineed pleeg of enigiets anders doen wat met die gesonde leer in stryd is”.  

In beide gedeeltes word dus ’n wye verskeidenheid voorbeelde van sondige gedrag genoem, en twee 
Griekse woorde, arsenokoitai en malakoi, word in die 1983-vertaling van die Afrikaanse Bybel vertaal met 
“mense wat homoseksualiteit beoefen”. Dit is dié vertaling wat die hoofbeswaar is teen 1 Kor 6 en 1 Tim 1 as 
tekste wat homoseksuele seks afwys.  

Die Griekse woord arsenokoitai kom van die arsen wat “manlik” beteken en koité, wat “bed” of “slaap” (bv 
in Luk 11:7 of spesifiek “huweliksbed” in Heb 13:4, of selfs “ontug” in Rom 13:13). Die voor die hand 
liggende vertaling is dus "mans wat bymekaar slaap” - mans wat homoseksuele seks beoefen.  

Eksegete wat pleit dat die Nuwe Testament nie homoseksuele dade afwys nie, verwerp egter dié verklaring. 
So beweer Boswell (1980:341-353) dat arsenokoitai nie noodwendig beteken “mans wat bymekaar slaap” 
nie, maar dat dit ook kan verwys na “mans wat rondslaap”, dus losbandig leef. Boswell se eksegese is 
invloedryk onder diegene wat pleit vir die erkenning van homoseksuele verhoudings as ’n legitieme 
Christelike alternatief. Germond (1997:222) volg Boswell se uitleg: To my mind, the decisive point against 
arsenokoitai as “homosexuals” or “sodomites” is the remarkable absence of the word in contemporary and 
Patristic discussion of homosexuality.  

 
Daarom meen Germond (1997:220-225) nie dat of malakoi of arsenokoitai spesifiek na homoseksuele 
gedrag verwys nie. Hy aanvaar Boswell se verduidelikinge dat arsenokoitai net beteken “losbandiges”. 
 
Martin (1996) argumenteer dat ons nie op grond van arsenokoitai se etimologie (arsén + koité, manlik + 
bed) die gevolgtrekking kan maak dat arsenokoitai beteken “mans wat bymekaar slaap” nie. “None of us, 
for example, takes the word ‘chairman’ to have any necessary reference to a chair, although it originally did” 
(1996:119). Hy gaan verder en toon aan hoe arsenokoitai soms in die antieke Griekse tekste gebruik is om 
te verwys na “some kind of economic exploitation by means of sex, but not necessarily homosexual sex” 
(1996:120). ’n Verdere argument van Martin is dat na-Bybelse Christelike skrywers wel arsenokoitai soms 
so gebruik is dat dit die indruk skep dat na homoseksuele dade verwys is, maar dat ons daarvan nie honderd 
persent seker kan wees nie.

23
 

Die ander woord wat saam met arsenokoitai gebruik word is malakoi. Omdat dit van die woord malakos (= 
sag kom), verstaan meeste vertalers dit as ’n negatiewe verwysing na die persoon in ’n verhouding tussen 
twee mans wat die “meer passiewe” rol in die homoseksuele verhouding speel. Malakoi is waarskynlik ’n 
woord soos “softies” of “moffies”, of ander negatiewe woorde wat werk met die stereotipe beeld dat 
homoseksuele mans verwyfd is. Scroggs (1983:108) verstaan malakoi as ’n verwysing na jong seuns en 
bou sy argument daarop dat die tipe homoseksuele dade wat Paulus in 1 Kor 6:9 en op ander plekke afwys, 
’n soort homoseksuele verhouding was waarin een party ’n “manlike” aktiewe rol gespeel het (arsenokoitai) 
en die ander die “vroulike”, sagte rol (malakoi). Volgens Scroggs dink Paulus hier nie aan homoseksuele 
verhoudings tussen gelykes nie, maar wel aan pederastie – die misbruik van jong seuns deur homo- en 
heteroseksuele mans. Volgens Scroggs wys Paulus pederastie af, nie homoseksuele verhoudings in liefde 
en trou nie. 
 
Martin (1996) argumenteer dat malakos gewoon “sagte man” (in die sin van ’n meer “vroulike” man) beteken 
en dat vertalers nie verder as dit behoort te gaan nie. Die woord malakos kon in antieke tyd gebruik word 
om na die stereotipe verwyfde gay man te verwys, maar dit is nie noodwendig so nie. Malakos kan ook 
“sagte man” in ’n nie-seksuele sin beteken – ’n soort man oor wie in die chauvinistiese Grieks-Romeinse 
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 Byvoorbeeld in Eusebius se Preparation Evangeli, waar gesê word:  

From the Euphrates River all the way to the ocean in the East, a man who is denied as a murderer or thief will not the least bit 
angry; but if he is derided as an arsenokoités, he will defend himself to the point of murder. (Among the Greeks, wise men 
who have lovers [eromenos echontes, males whom they love; “favourites”] are not condemned).   

Martin erken dat, met die eerste oogopslag dit lyk of dié teks arsenokoitai met eromenos echontés (“males whom they love)” 
identifiseer, maar as ons dieper kyk, skryf Martin, sal ons sien dat ons nie die aanname kan maak nie. Martin (1996:123) verduidelik:  

Furthermore, we should note that the phrases occur in Eusebius in a parallel construction, but this does not necessarily mean 

that the second phrase is a defining gloss on the first. This point could mean that “wise men” among the Greeks are not 
condemned for an action that is similar to one found offensive to Easterners. The equation of the terms is not absolutely 
clear. 

Martin se argument versterk die indruk dat na strooihalms gegryp word. Dit is wel so dat Eusebius se teks nie eksplisiet sê dat 
arsenokoitai en eromenos echontés sinonieme is nie, maar dat dit by verre die voor die hand liggende betekenis is dat Eusebius die 
twee terme as sinonieme gebruik. In die eerste sin maak hy die opspraakwekkende stelling dat in die Griekse wêreld (anders as in 

Ooste) meeste mans nie geaffrontteer voel as hulle arsenokoitai genoem word nie – en dan verduidelik hy die stelling: By die Grieke 
word eromenos echontés nie veroordeel nie. Die mees logiese lesing is dat Eusebius hier na dieselfde mense verwys: mans wat 
homoseksuele dade beoefen.  Daar is konsensus dat die frase eromenos echontés (“hulle wat minnaars het”) na homoseksuele mans 

verwys het. Die  voor die handliggende verklaring is dat arsenokotai hier as ‘n sinoniem gebruik word. 
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kultuur negatief geoordeel is,
24

 en die soort man oor wie meeste kulture in die 21ste eeu ook negatief 
oordeel – die sogenaamde “softie”. Maar om sulke mense vandag negatief te beoordeel, is om ons eie 
bevooroordeelde kultuur na te praat. Or do we condemn only those things that our culture considers 
effiminate?  And what might that be? Taking piano lessons? ballet dancing? singing falsetto in the men and 
boys’ choir? …refusing to own a gun? (Martin 1996:129). 
 

Martin se argument is duidelik: omtrent in alle kulture is dit die neiging om ’n die sogenaamde “verwyfde” 
man, die “softie”, die “sissie” te verag. En in al hierdie kulture is dit ’n produk van die oorheersing van 
patriargale opvattings. Maar juis die Christelike kultuur wat kies vir die swakke en die verontregte, behoort vir 
die “verwyfdes” op te staan, en sodanige stereotipering te verwerp. 
 
Evaluering van verkeerde vertaling-argument 
Om met malakos te begin: Martin se waarskuwings hierbo moet beslis deur alle Christene – ook in Suid-
Afrika – ernstig geneem word. In ons eie gereformeerde tradisie is daar baie voorbeelde dat ’n mans-hou-
van-rugby-en-motors-kultuur ons Bybelse kultuur beïnvloed, en dat ons ’n subtiele diskriminasie toegelaat 
het teen (byvoorbeeld) mans wat opera en kuns bo rugby en motors verkies. Erger nog: dié stereotipering 
het inderdaad ’n negatiewe stereotipering van mense met ’n homoseksuele stereotipering in die hand 
gewerk. Dit is belangrik dat ons Martin en ander se waarskuwings hierteen hoor en gehoorsaam. 
 
Maar die vraag is eintlik: Wat het Paulus bedoel toe hy die woorde arsenokoités en malakos in 1 Kor 6 en 
1 Tim 1 gebruik het? Kan ons sê dat Paulus iets anders bedoel het as mans wat homoseksuele dade 
beoefen? Kan ons sê dat ons nie seker is wat Paulus in die twee gedeeltes bedoel het, net omdat latere 
vroeg-Christelike skrywers nie die terme arsenokoitai en malakoi as tegniese terme vir “homoseksuele 
mans” gebruik het nie? Nee. Die vraag is nie hoekom latere Christelike skrywers nie die term arsenokoitai 
en malakoi gebruik het nie. Die kritiese vraag is hoe Paulus dié terme verstaan het. Die antwoord is nie 
moeilik nie. Paulus, ’n Griekssprekende Jood, se woordeskat oor godsdienstige sake is tog sekerlik gevorm 
deur die Joodse Bybel waarmee hy grootgeword het – die Septuaginta (LXX). Dit is in daardie geskrif waar 
Paulus (en die ander skrywers van die NT) se gebruik van die woord arsenokoitai vandaan kom. Wanneer 
die LXX praat oor gedrag wat ongetwyfeld homoseksueel was, in Lev 18:22 en Lev 20:13, word die arsen 
(manlik) en koitén (slaap) gebruik: 

Lev 18:22: kai meta arsenos ou koiméthésé koitén gunaikos. (En met ’n man mag jy nie gemeenskap hê 
soos met ’n vrou nie.)  
Lev 20:13: kai hos an koiméthé meta arsenos koitén gunaikos. (En hy wat met ’n man soos met ’n vrou 
gemeenskap het.) 
 
Daarby moet ons ook sê dat ten minste sommige latere Christen-skrywers arsenokoitai gebrui om na 
homoseksuele mans te verwys – sien Eusebius in voetnoot 21 hieronder.  
 
Dit is duidelik dat in 1 Kor 6:9 malakoi oute 
arsenokoitai nie gewoon “mans wat rondslaap” kan 
beteken nie. In dié sondelys is daar minstens twee ander 
terme wat dié tipe losbandige gedrag beskryf: pornoi 
(“onsedelikes”) en moigoi (“egbrekers”). In die lig van 
die LXX se gebruik, en in die lig van die feit dat malakoi 
en arsenokoitai die twee stereotipes in ’n 
homoseksuele verhouding beskryf, en in die lig van dat 
Paulus se Joodse agtergrond, kan malakoi oute 
arsenokoitai net na homoseksuele persone verwys. 
Dieselfde geld vir 1 Tim 1:10, waar die skrywer pornoi 
vir “ontugtiges” gebruik – en arsenokoitai vir “mense wat homoseksualiteit beoefen”. 
  
Dit is dus nie verkeerd nie om in I Kor 6 en 1 Tim malakoi en arsenokoitai te vertaal as “mans wat 
homoseksuele dade beoefen”. In Paulus se briewe verwys malakoi en arsenokoitai is nie na mans wat by 
vroue rondslaap (daar is ander woorde wat daarna verwys) maar na manlike homoseksuele gedrag.  

’n Laaste punt oor die vertalingskwessie: die aandag wat hierbo aan die standpunte van Martin, Scroggs en 
ander gegee is, moet nie die valse indruk skep dat daar in die Nuwe-Testamentiese wetenskap nie 
konsensus oor die vertaling bestaan nie. Daar is nie volkome eenstemmigheid nie (Martin verskil 
byvoorbeeld) maar daar is breë konsensus – en die konsensus is, soos hierbo aangetoon, dat malakoi en 
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 Martin (1996:126):  
An old hag in a play by Aristophanes drags off a young man, saying, “Come along, my little softie (malakion), although she 

has perfectly heterosexual things in mind (Ecclesiazusae 1058). 

Daar bestaan breë konsensus onder die meeste 
internasionale NT geleerdes dat malakoi en 
arsenokoitai verwys na mans wat 
homoseksuele dade beoefen. Dit is duidelik uit 
die oorgrote meerderheid van Griekse 
woordeboeke en nuutste kommentare op 1 
Korintiërs en 1 Timoteus. Paulus verwys dus 
hier na beide die manlike en vroulike 
homoseksuele persone in ‘n homoseksuele 
verhouding. 
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arsenokoitai verwys na mans wat homoseksuele dade beoefen.
25

 Dit is duidelik uit die oorgrote 
meerderheid van Griekse woordeboeke en nuutste kommentare op 1 Korintiërs en 1 Timoteus.

26
 

Selfs geleerdes wat wel pleit vir die erkenning van homoseksuele pare in verhoudings van liefde en trou as 
’n geldige Christelike alternatief, betwis nie dat Paulus met malakoi en arsenokoitai verwys na mans wat 
homoseksuele dade beoefen nie, byvoorbeeld die klassikus W.R. Schoedel (2000:63-64). Prof. Andrie du 
Toit, wat pleit vir ’n versigtige aanvaarding van “one-to-one, committed and permanent” homoseksuele 
verhoudings, aanvaar dat arsenokoitai en malakoi in I Korintiërs en 1 Timoteus gebruik word om 
homoseksuele verbintenisse te beskryf. Hy waardeer Martin se argument oor malakoi, maar konkludeer 
dan: Nevertheless it was also used for males, often youths, occupying the passive role in a homosexual 
relationship. Already Plato used malakia with this connotation. Because arsenokoitai is most probably a 
coinage from Lev. 18:22 and 20:13, it can hardly indicate something other than the active male participants 
in a homosexual relationship. The co-occurrence of arsenokoitai in 1 Cor 6:9 would therefore denote the 
passive and active partners in such a relationship (2002:94, 106)”. 

Dit is hoe die oorgrote meerderheid van eksegete dié twee terme verstaan. Waarskynlik daarom dat Martin 
self aan die einde van sy artikel skryf: “My goal is not to deny that Paul condemned homosexual acts but to 
highlight the ideological contexts in which such discussions have taken place”(1996:130). Diegene wat pleit 
vir ’n erkenning van gekwalifiseerde homoseksuele verhoudings (soos ons dit hieronder sal sien), doen dit 
meestal nie op grond van die argumente dat arsenokoitai en malakoi verkeerd vertaal is nie

27
. 

b) Argument twee: Die homoseksuele verhoudings wat Paulus afwys, is nie permanente verhoudings 
in liefde en trou is nie, maar pederastie   

Pederastie – die seksuele misbruik van jong seuns deur ouer mans, veral mans in gesagsposisies – het wyd 
voorgekom in die Griekse en die Romeinse samelewings, veral in die Romeinse leër en in ’n semi-militêre 
samelewing soos Sparta.

28
. 

Dit is veral die boek van Scroggs (2003) wat hierdie 
argument gebruik. Om die waarheid te sê, Scroggs se 
hele argument berus op sy oortuiging dat die Nuwe 
Testament nie homoseksuele verhoudings as sodanig 
afwys nie, maar wel pederastie. “Much of my 
argument depends upon the judgement frequently 
stated above, that the only model of male 
homosexuality was pederasty” (Scroggs 1983:130). 
Sou dit waar wees, verander dit natuurlik die saak. 
Baie van die mans wat seksuele verhoudinge met 

jong seuns aangeknoop het, was self nie homoseksueel nie, maar wel heteroseksueel. As offisiere aan 
diens was hulle vir lang tye weg van hulle vrouens en jong seuns, dikwels van ’n laer klas, en werksaam as 
perdejongens of wapendraers en moes dan as plaasvervangers dien - ’n situasie vergelykbaar met 
homoseksuele misbruik in hedendaagse tronke. Die sonde in sulke verhoudings was dat dit nie verhoudings 
van wedersydse respek en toestemming was nie, maar van ongelykheid en misbruik. Die jong seuns het 
dikwels geen werklike vrye keuse in die saak gehad nie. 

Evaluering van die pederastie-argument 
Ten eerste moet daarop gelet word dat arsenokotai en malakoi nie altyd saam gebruik word nie. Paulus 
gebruik dit in 1 Kor 6:9, maar in 1 Tim 1:10 net arsenokotai. Met ander woorde, Paulus dink nie dat 
arsenokoitai (“manneslapers”) noodwendig malakoi as maats moes gehad het nie, met ander woorde: hy 
wys homoseksuele praktyke af, ook in verhoudings wat nie noodwendig met uitgebuite jongelinge in ’n 
skeefgetrekte magsverhouding was nie. 

Verder moet onthou word dat malakoi “sagtes” beteken – wat waarskynlik verwys na die “meer passiewe” 
persoon in die verhouding, maar dit was nie noodwendig jong seuns nie, en dus verwys dit nie noodwendig 
na pederastiewe verhoudings nie. 

Selfs Germond, wat Scroggs se algemene argument steun dat permanente homoseksuele verhoudings deur 
die kerk aanvaar moet word, verwerp Scroggs se argument dat malakoi altyd na misbruikte jong seuns 
verwys of dat die ’n term is wat as ’n soort tandem-frase saam met arsenoikotai gebruik is. In 1 Kor 6:9 
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 Sien Wright (1989:125-153) se sorgvuldige behandeling en uiteindelike verwerping van Boswell se argumente. 
26

 Bauer et al (2000); Dunn (2000:791), Hays (1986:383), Louw & Nida (1988), Orr & Walther (1976:198), Quinn & Woeker (2000:91), 

Schrage (1995:201). Sien Gagnon (2001:304) vir ’n meer volledige lys. 
27

 L Nortjé-Meyer (2005:181) ontken nie dat Paulus in 1 Kor. 6 en Rom. 1 homoseksuele praktyke afwys nie, maar skryf dit toe aan 
“Paul’s prejudice about homosexual practices”. 
28

 Die standaardwerke oor homoseksualiteit in die antieke Grieks-Romeinse kultuur, K. Dover (1989) en Hubbard (2003). 

Alle homoseksuele verhoudings waarvan daar 
in die destydse kulture gepraat word, was nie 
net waar volwasse mans met seuns of slawe 
homoseksuele dade gepleeg het. Daar is ook 
sommige getuienis wat daarop dui dat hierdie 
praktyke meer in die Griekse tyd voor gekom 
het, as in die Grieks-Romeinse tyd. Dit is 
daarom nie korrek om die homoseksuele 
praktyke waarvan in die Bybel gepraat word 
bloot as pederastie te beskryf nie. 
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malakoi "means 'licentious'" (Germond 1999:223). Dit is al klaar ’n aanduiding dat pederastie nie die enigste 
vorm van homoseksuele gedrag was wat Paulus geken het nie

29
. 

Tweedens gaan Scroggs se argument van pederastie alleen nie op nie, want die hou nie rekening met die 
inligting wat ons wel het oor die seksuele norme en gewoontes in die Romeinse en Hellenistiese kultuur van 
Paulus se tyd nie.  

Daar was baie ander homoseksuele en lesbiese verhoudinge as pederastie. John Boswell, wie se boek, 
soos dié van Scroggs, juis beoog om homoseksuele verhoudinge as ’n alternatiewe Christelike lewenstyl te 
bepleit, gee ’n veel meer geskakeerde prentjie van die Romeinse en Hellenistiese moraal van dié tyd, en 
synde geskiedenis-professor aan Yale-universiteit, waarskynlik ’n betroubare prentjie. Volgens Boswell

30
 was 

daar ’n groot verskeidenheid van homoseksuele in die Romeins-Hellenistiese kultuur, by wie daar, volgens 
Boswell, ’n merkwaardige toleransie teenoor seksuele norme bestaan het. Homoseksuele verhoudinge, 
beide tydelik en permanent, is nie as iets abnormaals beskou nie. Boswell gee ’n verskeidenheid van literêre 
verwysings na stabiele en vaste verhoudings

31
. Daar was selfs sprake van informele gay huwelike: Cicero 

regarded the younger Curio’s relationship with another man as a marriage, and by the time of the early 
Empire references to gay marriages are commonplace… many homosexual relationships were permanent 
and exclusive (1983:82).

32
  

c) Argument drie: Beide 1 Korintiërs 6:9 en 1 Timoteus 1:10 kom in sondelyste voor wat Paulus op ’n 
formele en retoriese wyse gebruik 

Die argument lui so: Die lys van sondes het nie ontstaan deurdat Paulus gaan sit en ’n lys gemaak het van 
dit wat hy as die gevaarlikste sondes beskou nie. Paulus gebruik bestaande lyste van ander skrywers. Hyself 
het nie eintlik ’n saak vir of teen homoseksuele dade gehad nie, maar dit word toevallig genoem in die 
sondelys wat hy aanhaal. Scroggs (1983:102) formuleer dit so: The lists were often, apparently, traditional. 
What was important was the list as list, and perhaps its length. The more vices included, the greater the 
impression on the reader. That is, the list was a club used to hit an opponent over the head or to warn the 
writer’s own community of the penalty for evil living”. 

Evaluering van sondelyste-argument: 

Dié argument berus op een van twee aannames, wat albei baie spekulatief en onoortuigend is: 
1) Dat Paulus, wanneer hy onaanvaarbare lewenstyle geskryf het, lyste van sondes vanuit reeds bestaande 
dokumente op ’n "cut-and-paste" manier dokumente oorgeneem het – sonder om veel aandag te gee watter 
sondes genoem word, en sonder om na te dink of hy saamstem met die oorgeneemde lys.   

So ’n aanname is egter hoogs spekulatief en nie oortuigend 
nie. Hoekom sou Paulus ’n gedeelte kopieer (op ’n “cut-and-
paste” manier) as hy nie daarmee saamgestem het nie? 

2) Dat Paulus dié materiaal oorgeneem het omdat dit 
tradisionele Joodse stof was, maar hy het eintlik nie saam 
met die etiek van dié materiaal gestem nie. Vroeër was hy ’n 
Jood onder die wet, maar nou was hy ’n Christen vry van die 
wet. In elk geval is dit nie op toepassing op hedendaagse 
Christene nie, want hulle is vry van die wet.  

So ’n aanname is egter verkeerd, want dit is duidelik dat 
hoewel Paulus duidelik maak dat, ná Christus, die wet nie meer sy funksie as heilsmiddel het nie, is dit tog 
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 Ook Nissinen (1998:112), wat ten gunste van gay verhoudings is, verwerp Scroggs se argument: ”…his (Paul’s) arguments are not 
limited to pederasty”. 
30

 Dit is van beland om te onthou dat Boswell (1980) sy boek skryf as ’n historikus maar ook as ’n gay Katoliek wat juis die punt wil maak 
dat die homoseksuele gedrag in die Griekse en Romeinse kultuur baie meer aanvaarbaar was as in die latere Westerse kultuur, en pleit 
dat ons by Grieke en Romeine verdraagsaamheid teenoor homoseksuele gedrag moet leer. 
31

 Dit is die moeite werd om Boswell (1980:27) aan te haal:  
If the difficulties of historical research about intolerance of gay people could be resolved by simply avoiding anachronistic 
projections of modern myths and stereotypes, the task woud be far simpler than it is. Unfortunately, an equally distorting and 

even more seductive danger for the historian is posed by the tendency to exaggerate the differences between homosexuality 
in previous societies and modern ones. One example of this tendency is the common idea that gay relationships in the 
ancient world differed from their modern counterparts in that they always involved persons of different ages: an older man (the 

lover) and a youg boy (the beloved)… It is clear that in many cases it was superior beauty which earned one the position of 
beloved, not inferior age… In any event, one did not have to be young in any accepted sense: Euripides was the lover of 
Agathon when Euripides was seventy-two and Agathon forty; Parmenides and Zenon were in love when the former was sixty-

two and the later forty; Alcibiades was already full bearded when Socrates fell in love with him…it does not seem likely that, 
with a few exceptions, the apparent prevalence of erotic relationships between adults and boys in the past corresponded to 
reality. It was, rather, an idealized cultural convention… beautiful men were “boys” to the Greeks just as beautiful women are 

“girls” to modern Europeans and Americans. 
32

 Soos hierbo in paragrawe 4.2.1 en verder aangetoon is, is Scroggs se teorie is sedert  sy publikasie in 1983 telkens verkeerd bewys, 
onder deur die gesaghebbende werke oor homoseksualiteit in die Griekse wêreld, Dover (1989) en Hubbard (2003), albei geleerdes in 

antieke Griekse geskiedenis.  

Die sondelyste was onder andere 
ook ‘n kategismus waarvolgens 
Paulus wou hê die Christene hul 
leer en lewe moes inrig. Paulus 
handhaaf hier die wet as etiese 
riglyn vir die getuienis van die 
christengelowige in ‘n samelewing 
waar die waardes en norme van 
die christelike leefstyl vreemd was. 
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duidelik dat hy die wet as etiese riglyn vir die lewe erken. In Rom 7:7,12 skryf hy: “Ek sou nie geweet het wat 
sonde is nie, as dit nie deur die wet was nie… Die wet is dus heilig, en sy voorskrifte is heilig en reg en 
goed.”  Daarom is dit vir Paulus natuurlik om tradisionele Joodse materiaal aan te haal wanneer hy etiese 
oordele maak of riglyne gee – nie alleen vir Joodse Christene soos hyself nie, maar ook vir nie-Joodse 
Christene en gemeentes.

33
 

Dus moet ons die sondelyste-argument verwerp. Wanneer Paulus tradisionele Joodse (of ander) materiaal 
gebruik of aanhaal, moet ons aanvaar dat hy daarmee saamstem. Die rede waarom Paulus dit oorgeneem 
het, is eenvoudig omdat meeste van dié materiaal van Hellenisties-Joodse skrywers gekom het, waarmee 
Paulus, synde self ’n Jood, saamgestem het. Paulus was bewustelik Joods in sy etiek. Waar die Christelike 
etos en etiek van die Joodse (bv. by die besnydenis) verskil, maak Paulus die verskille duidelik. 

4.2.2.5. Romeine 1  
Paulus se primêre bedoeling in hierdie gedeelte is nie om ’n etiese beoordeling van homoseksualiteit te gee 
nie. Soos hy in Rom 1:17 aandui, gaan dit vir hom primêr oor “die geregtigheid van God wat geopenbaar is”. 
Die eerste stap in sy argument is om die ongeregtigheid van die mensdom (beide heiden en Jood) uit te 
wys. Die punt waarby hy uiteindelik wil uitkom, is dat alle mense “strafwaardig voor God is” (2:19). Hierdie 
argument dien as voorbereiding vir die volgende stap in sy argument, die groot verandering (“Maar nou” – 
nuni de ...) wat in Christus plaasgevind het (3:21). 

• Hy skenk eers aandag aan die “strafwaardigheid” van die heidene. Sy argument loop basies as volg: 
Omdat hulle (kollektief gesproke) nie vir God wil ken en eer nie, gee Hy hulle oor aan (1) die drange van 
hulle harte en aan onreinheid; (2) skandelike drifte (verder beskryf as teen-natuurlik/para fusin); (3) 
verdraaide opvattings. Hierop volg ’n uitgebreide sondelys. Volgens Paulus is dit alles tesaam deel van 
God se straf op die ongeregtigheid van die heidene. Direk hierna ontbloot Paulus op ’n verrassende 
wyse ook die Joodse ongeregtigheid. Ook húlle het geen verontskuldiging nie. 

• Die “sondes” wat Paulus in Rom 1:18-32 uitlig, is nie werklik iets nuuts binne die Joods-Christelike 
tradisie nie. Die aspekte wat hier genoem word, maak deel uit van die tradisionele arsenaal van 
beskuldigings wat gewoonlik in Joodse kringe téén die heidene gebruik is. Paulus het waarskynlik 
aanvaar dat sy lesers in Rome dit 100% met hom eens sal wees oor alles wat hy hier as tipiese sondes 
van die heidendom uitwys. 

• Hoekom is homoseksualiteit volgens Paulus verkeerd? Die rede wat hy aandui, is dat dit para fusin 
(“teen die natuur”) is. Hierdie argument wat hy téén homoseksualiteit gebruik, is nie nuut nie; dit is 
destyds sowel in Griekse as in Joodse kringe téén homoseksualiteit gebruik.

34
  

In hierdie argument is gewoonlik ’n onderskeid tussen kata fusin (volgens die natuurlike orde) en para fusin 
(téén die natuurlike orde) gemaak. Binne Joodse kringe is fusis spesifiek verstaan in die sin van 
skeppingsaard; hoe dinge deur God oorspronklik gewil is. Dit is ook hoe Paulus die term in Rom 1 gebruik: 
dat God die mens as man en vrou geskep het en dat seksualiteit tussen man en vrou binne die huwelik hoort 

Die argumente van diegene wat meen dat homoseksuele dade nie duidelik in Rom 1 afgewys word nie, is 
kortliks die volgende: 

a) Argument een: Rom 1 is net op toepassing van mense wat ’n doelbewuste keuse teen God gemaak 
het 

 
Diegene wat nie Rom 1 aanvaar as ’n 
afwysing van homoseksuele gedrag as 
sodanig nie, redeneer so: In Rom 1 skryf 
Paulus oor mense wat ’n doelbewuste keuse 
téén God gemaak het, mense wat in opstand 
teen God is en daarom losbandig leef. 
Christen-gays in permanente verhoudings 
het nie teen God gekies nie, is nie in opstand 
teen God nie en leef nie losbandig nie, dus is 
Rom 1 nie op hulle van toepassing nie. Vir 

Paulus was dit vanselfsprekend – so word geargumenteer – dat mense met homoseksualiteit beoefen, dit 
gedoen het as deel van hulle opstand teen God. Paulus se uitsprake is egter nie van toepassing op diegene 
wat nie teen God gekies het nie. 
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 Vgl Bockmuehl (2000:236): 
As a result, Christian public ethics properly speaking is remarkably similar to Jewish public ethics. This is true especially for its 

negative or critical function: the very Jewishness of early Christianity’s criteria for sin and evil has often been pointed out.”  
Kyk ook Meeks (1993:122). 
34

 Voorbeelde: Plato (Wette I.636c); die Stoïsyne (byvoorbeeld Dio Chrisostomus, Gesprek 7.135, 151-152); T. Naft. 3:4-5; Philo (De 

Abr 133-141) en Josephus (Contra Apionem 2:199). 

Die feit dat iemand ‘n Christen is, ’n homoseksuele 
verhouding het en met wie dit goedgaan, beteken nie 
dat die verhouding God se goedkeuring het nie. Daar is 
baie Christengelowiges wat die seën van God beleef, 
maar wat rassiste, materialiste ens is. Die Here het die 
NGK vir jare geseën tsv die feit dat daar dikwels vanuit 
sommige lede van die NGK sosiale onreg gepleeg is. 
Dit kan dus ook nie waar wees om te beweer dat Rom 1 
slegs na daardie persone verwys wat God verwerp nie. 
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Evaluering van die keuse-teen-God argument: Die argument oortuig nie, vir ten minste drie redes: 
Eerstens, na Paulus se oordeel, gevorm deur sy Ou-Testamentiese erfenis, moet homoseksuele gedrag as 
sodanig verwerp word. Dit erken selfs die pro-gay skrywer Nissinen 111: ”In line with Jewish teaching, Paul 
labeled homoerotic behavior as a whole as debauchery...”). Dit is as sodanig ’n verwerping van hoe God die 
skepping bedoel het om te wees. Paulus het hier sekerlik alle homoseksuele gedrag wat aan hom bekend 
was, in gedagte. Dit is wel so dat ons nêrens ‘n skriftelike lys het van die vorme van homoseksuele gedrag 
wat Paulus geken het en wat hy nie geken het nie – maar gegee die feit alle vorme van homoseksualiteit – 
van pederastie tot vaste verhoudings (sien par 4.2.3 hierbo) – voorgekom het in dat die Grieks-Romeinse 
omgewing waarbinne hy gewerk het, en die feit dat die Hellenistiese kultuur besonder permissief oor homo-
seksuele gedrag was, is dit logies om te aanvaar dat Paulus daarmee vertroud was. Tog maak Paulus hier 
geen uitsondering ten opsigte van vaste homoseksuele verhoudings nie.  

Tweedens, die rede waarom homoseksuele gedrag deur Paulus afgekeur word, is nie net omdat dit as daad 
van opstand teen God gedoen word nie.  Met ander woorde, ons kan nie sê dat homoseksuele praktyke in 
orde is solank diegene wat dit doen, dit net nie doen as 'n daad van rebellie teen God nie - net so min soos 
ons sou kon sê "ongeregtigheid, slegtheid, hebsug en gemeenheid" (Rom 1:29) is in orde solank diegene 
wat dit doen, dit nie doen as 'n daad van rebellie teen God nie. Sekere gedrag is verkeerd, nie net omdat dit 
met die verkeerde intensie of gesindheid gedoen is nie – die gedrag is verkeerd omdat dit teen God se 
gebooie is. Hebsug en gemeenheid as sodanig is verkeerd. Net so, meen Paulus, is homoseksuele gedrag 
as sodanig verkeerd. 

Derdens moet ons in gedagte hou wat opstand teen God behels. Paulus definieer dit in Rom 1:21 as mense 
wat, “al weet hulle van God... Hom nie as God eer en dank nie”. Verwerping en opstand teen die Here 
manifesteer nie net in ‘n openlike keuse téén God nie. Dit kan subtiel en geraffineerd wees. Dit kan ook die 
vorm aanneem van ‘n vroom, Christelike lewe, wat God in baie opsigte behaag – behalwe in een enkele 
opsig waarop God juis aanspraak maak, soos die seksuele lewe. 

Ons kan dus nie ’n ander gevolgtrekking maak nie as dat Paulus hier homoseksuele gedrag as sodanig 
afgewys het. 

b) Argument twee: Paulus neem hier ’n stuk tradisionele etiek uit die Hellenistiese Jodedom oor 

Hierdie materiaal is nie spesifiek Christelik is nie, word geargumenteer. Furnish (1994:28) formuleer dit so: 
There is nothing distinctively Pauline, or even Christian, about that remark. Philo himself could have written it 
- and so could any number of pagan moralists, given just a few changes.  

Evaluering van die tradisionele etiek-argument 

Sien die afwysing van dié argument hierbo by 1 Kor 6 en 1 Tim 1. Furnish gaan uit van ‘n standpunt dat 
Paulus se etiek beperk was tot die liefdesgebod, en nie (byvoorbeeld) ook deur die etiese voorskrifte van die 
Joodse wet nie. Dié standpunt – wat eerder sy oorsprong in ‘n ekstreme Lutherse interpretasie as die Bybel 
self het – word deur ‘n groeiende konsensus geleerdes verwerp

35
. 

c) Argument drie:  Paulus se beroep op "die natuur" (fusis) kan nie ’n altyd-geldige argument wees 
nie 

Paulus se veroordeling van dieselfde geslag-seks in Rom 1:26-27 is gegrond daarop dat dit “teen die natuur” 
is. Hier word ’n ongeldige oproep op “die natuur” gemaak: dit aanvaar dat alles wat is, so moet bly. Die 
heersende sosiale kode word hier tot norm gemaak. In 1 Kor 11:14-15 beroep Paulus hom ook op “die 
natuur” en hy gebruik dieselfde woord as in Rom 1:26, naamlik fusis. “Of leer die natuur (fusis) julle nie self 
dat dit vir die man tot oneer sterk om lang hare te dra, maar vir die vrou eerbaar is om lang hare te dra nie?” 
Paulus se argument in 1 Kor 11 is dat “die natuur” ons leer dat mans kort hare moet hê – ’n “natuurwet” wat 
bitter min Christene vandag as geldig vir alle kulture en tye beskou. Dieselfde behoort die geval te wees met 
dieselfde geslag-seks: ’n mens kan verstaan dat dit vir Paulus “teen die natuur”, dit wil sê, teen die algemene 
opvatting was – maar so ’n “volgens die natuur”-argument kan tog nie op Christene vandag van toepassing 
wees nie. Die GKN-Verslag oor Homofilie 1982 waarsku teen ’n teologie die het normale tot norm maakt, 
kan gemakkelijk leiden tot superioriteitswaan bij de meerderheid die uitmaakt wat normaal is en vervolgens 
tot verdrukking van de als abnormaal beschouwde minderheden (1982:19). 

Evaluering van die “van nature”-argument: 

Dit is waar: die sosiale konvensie van die dag kan nie die grondslag van ’n Christelike besluit wees nie. In 1 
Kor 11:14 gebruik Paulus dit wel so: “Die algemene opvatting (fusis) is tog dat dit vir ’n man nie eerbaar is 
om lang hare te dra nie...” Dit is hier duidelik dat Paulus met fusis hier in 1 Korintiërs gewoon verwys na ’n 
kulturele gebruik, wat nie vir alle tye en kulture gegeld het nie. (Dit was selfs vir Paulus se lesers duidelik, 
want dit was in die Grieks-Romeinse sfeer die gebruik dat mans se hare kort geskeer was, maar nie in Israel 
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 Hays (1996:5 en die hele hoofstuk 10). 
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en verder oos nie). Maar – en dit is die deurslaggewende saak: “natuur” (fusis) in Rom. 1 verwys nie soos in 
1 Kor 11 na “die algemene opvatting” of  “sosiale konvensie” nie.  

In Rom 1 verwys “natuur” (fusis) na die skepping, soos God dit geskep het, en soos God dit bedoel het om 
te wees.

36
 In vers 20 praat Paulus van “skepping” en God se “werke”; in vers 23 van die geskape voëls, 

diere en slange; in vers 25 van die kontras skepsel/Skepper; die verwysing na die beeld van God. In vers 27 
gebruik Paulus terme vir man en vrou (arsenes en th�leiai) wat uit die skeppingsverhaal in Gen. 1:27 kom: 
“man en vrou (arsén kai thélu) het Hy hulle geskep”. In Rom 1 gebruik Paulus die woord fusis nie om te 
verwys na die sosiale konvensie nie, maar na God se skeppingsordening, na die manier waarop God 
menslike gedrag bedoel om te wees. 

d) Argument vier: Paulus waarsku eintlik hier teen persone wat “teen hulle natuur” handel, nie teen 
homoseksuele verhoudings as sodanig nie 

Hy waarsku teen die “teen-natuurlike omgang” (vers 26). Vir diegene wat “van nature” homoseksueel is, is dit 
natuurlik om in ’n homoseksuele verhouding te staan, maar vir 
diegene met ’n heteroseksuele natuur sou homoseksuele dade 
teen-natuurlik wees. Boswell stel dit so: What Paul derogates are 
homosexual acts committed by apparently heterosexual persons. 
The whole point of Romans I, in fact, is to stigmatize persons 
who have rejected their calling, gotten off the true path they were 
once on (1980:12-13).  

Dit is wat sekere heteroseksueles gedoen het. Daarom trek 
Paulus so sterk te velde teen diegene wat die “natuurlike 
omgang” “verander” (v. 26) en “laat vaar” (v. 27). Dit is ewe veel 
van toepassing op hetero- as homoseksuele persone. 

Evaluering van “teen die natuur”-argument 

Volgens Boswell gebruik Paulus fusis om te verwys na mense wat heteroseksueel is, maar téén hulle natuur 
homoseksuele praktyke beoefen. So ’n standpunt is nie aanvaarbaar nie, vir ten miste drie redes:  
(a) Dit was ’n anachronistiese lees van Rom 1, met ander woorde, moderne kategorieë word 
teruggeprojekteer in ’n antieke teks. Volgens Boswell sou Paulus ingesien het dat daar mense is wat “van 
nature” homoseksueel was, en ander wat “van nature” heteroseksueel was. Die sonde was dan (volgens 
Boswell se uitleg) nie dat mense homoseksuele dade gepleeg het nie, maar wel dat hulle  “teen-natuurlike” 
seks gehad het. Dus het Paulus per implikasie hiermee verklaar dat diegene van sy tydgenote wat in hulle 
harte geweet het dat hulle “van nature” eintlik homoseksueel was, maar heteroseksuele huwelike gestaan 
het, onder God se oordeel gestaan het! Dit is duidelik ’n ontoelaatbare anachronistiese lees van Rom 1.  

(b) ’n Leser sou dalk Rom 1 as se “teen-natuurlike” seksuele omgang kon verstaan as seks teen jou natuur 
(wat of heteroseksueel of homoseksueel mag wees) – as die leser net sou konsentreer op die term “teen die 
natuur”. As ’n mens egter die hele gedeelte in verse 23 tot 28 lees, is dit duidelik dat Paulus met “teen die 
natuur” spesifiek aan homoseksuele gedrag dink. In vers 27 word seks “teen die natuur” duidelik gedefinieer: 
“Mans pleeg skandelikhede met mans”. 

(c) Volgens Boswell (1980:111-112) beteken para in Rom 1 nie “teen” nie, maar “beyond”. Hierdie inter-
pretasie hou egter nie rekening met die feit dat die kontras para fusin/kata fusin tradisioneel as 
opponerende kategorieë binne die Griekse en Hellenisties-Joodse literatuur gebruik is nie. Verder pas 
Boswell se argument nie binne die konteks nie: as Paulus met die uitdrukking para fusin nie negatief 
oordeel oor homoseksualiteit nie, hoekom noem hy dit dan hoegenaamd as voorbeeld van die heidene se 
ongeregtigheid? 

e) Argument vyf: Die homoseksuele seks wat hier afgewys word, is voorbeelde van verwronge 
verhoudings   

Hierdie argument het verskillende variasies: Paulus het dit hier nie teen permanente en gelyke verhoudings 
nie, maar teen pederastie; of teen homoseksuele verhoudings wat met afgodery verbind word. Die konteks 
van Rom 1 (so word gesê) is dié van heidene wat nie handewerk van God in die natuur erken, Hom soek en 
aanbid nie, maar wat, hoewel hulle die spore van die Skepper sien, Hom nie soek nie, maar hulle eie afgode 
skep. Die homoseksualiteit van Rom 1 is ’n funksie van die afgodery. In Rom 1 wys Paulus die afgodery van 
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 Hierdie interpretasie stem ooreen met die interpretasie wat in “standaard” akademiese kommentare gegee word. Kyk byvoorbeeld 
(Barrett 1971:39), Schlier (1979:62), Michel (1978:105-106), Käsemann (1980:48-49), Cranfield (1985:35-36), Dunn (1988:64-65; 74-
75), Schmithals (1988:81), Fitzmyer (1993:286), en Lohse (2003:90-91). Hierdie kommentatore verskil dikwels radikaal van mekaar oor 

ander sake en huiwer gewoonlik ook nie om van die kerklike tradisie af te wyk nie. Oor bogenoemde interpretasie is hulle egter 
eenstemmig. Selfs kommentatore wat van mening is dat die kerk vandag nie meer homoseksualiteit kan afwys nie, stem saam met die 
interpretasie hierbo. Kyk byvoorbeeld Wilckens (1978:111, 112 v.n. 205). Kyk ook Van Zyl (2002:249-255) vir ’n meer gedetailleerde 

bespreking. 

In Romeine 1 verwys die “natuur” 
soos deur Paulus gebruik na die 
manier hoe God geskep het, en hoe 
Hy dit bedoel het om te wees. Hy 
gebruik hier die Griekse vertaling 
van Gen 1:27 wanneer na man en 
vrou verwys word. Die begrip wat hy 
gebruik word konsekwent in die 
griekse filosofie (stoïsyne) in terme 
van fisiologie en anatomie gebruik. 



 198 

heidene af (vers 23). Die homoseksuele gedrag wat in verse 26-28 beskryf word, is nie dié van ’n normale 
homoseksuele verhouding nie, maar "’n bepaalde vorm van homoseksuele gedrag en wel dié wat 
geassosieer is met heidense afgodediens”  (Ad hoc-verslag vir Wes-Kaapse Sinode van 1999).  

Waarskynlik verwys die verslag hier na manlike tempelprostitusie, of na mense wat as deel van hulle 
afgodediens homoseksualiteit beoefen het. "Homosexuality is given as an example of but one of the results 
of idolatry" (Germond 1999:227). Die SARK se werksdokument “Domestic Partnerships”, par 43 stel dit so: 
“Homosexuality is a problem primarily because it is a sign of adherence to pagan practices.” Wat hierdie 
heidense praktyke was, in watter tempels of waar ook al dit beoefen is, of watter historiese bewyse daar is 
dat sulke praktyke in die stede van die Romeinse ryk beoefen is, word deur diegene wat dié argument 
voorlê, genoem nie. 

Die argument is dus: Paulus waarsku teen een of ander “verkeerde” homoseksuele praktyk. Met “normale” 
homoseksuele gedrag sou hy nie ‘n probleem hê nie, en ons behoort ook nie. 

Evaluering van die “verwronge homoseksuele gedrag”-argument 

Hierbo is die argument van Scroggs (1983) dat Paulus net homoseksuele pederastie/pedofilie afgewys het, 
behandel. Dit is hierbo verwerp – en hoef nie hier herhaal te word nie. Ons wys net daarop dat selfs 
geleerdes wat ten gunste is van die erkenning van dieselfde geslag-verhoudings, dié argument afwys, 
byvoorbeeld Nissinen (1996:110): The reference to women itself indicates that Paul’s criticism should not be 
restricted to pederasty, although it is definitely one of the phenomena in the background. 

En onlangs beklemtoon Jewett (2000:237) weer eens: Paulus maak geen onderskeid tussen pederastie en 
verhoudings tussen volwasse, instemmende mans nie. 

’n Ander moontlikheid van “verwronge” homoseksuele gedrag (word bv deur SARK-werksdokument beweer) 
kan wees dat Paulus in Rom 1 waarsku teen homoseksuele tempelprostitusie (en dus nie teen permanente 
verhoudings nie). Soos hierbo gesê is, is geen duidelike historiese bewyse dat so ’n soort tempelprostitusie 
in die stede van die Pauliniese gemeentes bestaan het nie. Die tempelprostitusie waarvan ons wel historiese 
bewyse het, dateer uit heeltemal ’n ander kultuur, tydvak en plek – die vrugbaarheidsrites in die 
Kanaänitiese godsdiens, 600 jaar voor die tyd waarin Paulus die Romeinebrief skryf. Geen Romeinse 
skrywer van Paulus se tyd maak melding van so ’n kultus in Rome nie. Daarby moet ’n mens onthou dat die 
prostitute – manlik of vroulik – wat in die diens van enige vrugbaarheidskultus was, juis heteroseksuele 
praktyke sou bevorder, om die vrugbaarheid van die land of die mense te verseker. Die gedagte van 
homoseksuele vrugbaarheidskultus is ’n kontradiksie in sigself. 

Die Ad Hoc-verslag vir die Wes-Kaapse Sinode in 1999 verklaar Paulus se teenkanting teen homoseksuele 
gedrag teen ’n “bepaalde vorm van homoseksuele gedrag en wel dié wat geassosieer is met heidense 
afgodediens”. Die verslag is verkeerd om dié assosiasie te sien in tempelprostitusie. Maar die verslag is reg 
– in Rom. 1 assosieer Paulus wel homoseksuele gedrag met heidense afgodediens. Maar wat is hierdie 
assosiasie? 

Die assosiasie lê daarin: die heidene sien die Skepper-God se spore in die natuur, maar in plaas van die 
ware Skepper-God te dien, stel hulle hul eie afgodediens gestel. In plaas daarvan om God te aanbid, “stel 
hulle hulle eie beelde wat lyk soos ’n verganklike mens” (v. 21). Daarom “gee God hulle oor aan die drange 
van hulle hart” (v. 24): hulle verruil die “waarheid van God… vir die leuen. Hulle dien … die skepsel in plaas 

van die Skepper” (v. 25). Dieselfde gebeur met 
seksuele gedrag: in plaas van die gedrag te volg 
soos die Skepper die mens geskape het, verander 
die heidene die natuurlike omgang in ’n teen-
natuurlike omgang (v. 26). Niemand wat bekend is 
met die standaardwerk van die klassieke historikus 
Dover sal nie verbaas wees dat Paulus 
homoseksuele gedrag as voorbeeld gebruik nie. 
Dover – en so ook die klassikus Hubbard – toon 
aan hoe wyd verspreid, amper alledaags – verskeie 

soorte van homoseksuele gedrag in die Grieks-Romeinse wêreld was. Paulus skryf in Rom 1 oor die 
weiering van heidene (Grieke en Romeine) om uit die skepping die Skepper te soek en te leer ken. In plaas 
van die Skepper te aanbid, aanbid hulle hulle eie maaksels. Dieselfde, argumenteer Paulus, doen die 
heidene (Grieke en Romeine) met die seksuele verkeer. In plaas daarvan om op spoor van die Skepper se 
skepping (natuur - fusis) die seksuele omgang te vier, “verander (hulle) die natuurlike omgang in ’n teen-
natuurlike omgang” (v. 26). 

Wat is die Skepper se reaksie? Hy gee hulle oor “aan die drange van hulle hart” (v. 24): hulle verruil die 
“waarheid van God… vir die leuen. Hulle dien… die skepsel in plaas van die Skepper” (v. 25), “… hulle 
verander die natuurlike omgang in ’n teen-natuurlike omgang" (v. 26). Dit beteken dat wanneer Paulus hier 

Daar is nie genoegsame bewyse gevind dat 
Paulus hier na "verwronge" seksuele praktyke 
verwys nie. Daar bestaan nie historiese bewyse 
dat in die stede waarbinne die Pauliniese 
gemeentes bestaan het, homoseksuele 
tempelprostitusie bestaan het nie. Dit is daarom 
“inleeskunde” om na Rom 1 te verwys asof hier 
bloot gepraat word van heteroseksuele persone 
wat homoseksuele dade pleeg. 
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van para fusin praat, hy nie soos in 1 Kor 11:14 bedoel die heersende sosiale kode nie, maar die wêreld 
soos God dit by die skepping bedoel het om te wees. Paulus se hele argument in Rom 1:18 en verder is 
gegrond op die feit dat kennis van God en sy wil in die skepping gelees kan word – en diegene wat weier om 
sy wil te erken, oordeel op hulleself bring.  

Die heidene weier om God uit die skepping te ken, die gevolg daarvan is dat God hulle toelaat om sy 
skeppingsorde nog verder te verwerp deur te verval in seksuele verkeer para fusin, teen God se 
skeppingsplan. Paulus beskryf die konsekwensies van die heidene se opstand teenoor God. “Homosexual 
activity, then, is not a provocation of ‘the wrath’ of God (Rom 1:18); rather, it s a consequence of God's 
decision to 'give up' rebellious creatures to follow their own futile thinking and desires” (Hays 1996:386). 
Wanneer Paulus dus na homoseksuele dade van die heidene verwys, bedoel hy beslis nie net 
homoseksuele dade wat “geassosieer” was met heidense gebruike, soos byvoorbeeld tempelprostitusie nie. 
Sy argument is eenvoudig dat “gewone”, daaglikse homoseksuele gebruike deur heidene ’n logiese 
konsekwensie is van hulle weiering om die Skepper en sy skeppingsorde te erken. 

Die pogings om Rom 1 net van toepassing te maak op ‘n “verwronge” tipe homoseksuele gedrag, hou nie 
die konteks van Rom 1 in gedagte nie. Paulus praat hier oor heidene wat die ware Skepper-God se spore in 
die natuur sien en Hom dus behoort te soek, maar in plaas daarvan "stel hulle hulle eie beelde (en hulle 
sedes, sou ons kon byvoeg) wat lyk soos ’n verganklike mens" (v. 21).  

f)  Argument ses: So ’n teologie is ’n ongeldige skeppingsordenigsteologie 

’n Ongeldige skeppingsordenigsteologie het wel in die geskiedenis die wit, Afrikaanse, gereformeerde kerke 
op ’n dwaalspoor gelei, maar dit was omdat die tipe teologie aanvaar het die sekere “ordeninge” soos “die 
volk” met die skepping deur God gegee is en dat dus vir altyd gehandhaaf moet word. In die Bybel is daar 
natuurlik nie so ’n aanduiding dat “volk” ’n goddelike skeppingsordening is nie. So ’n skeppings-
ordeningteologie is ’n valse teologie. 

Dit is egter nie ’n valse skeppingsteologie om die skeppingsverhaal in Gen. 2 as normatief te lees as ’n 
patroon van hoe God die mens geskape het en hoe Hy bedoel het dat hulle hulle seksualiteit moet beoefen 
nie. Om die waarheid te sê, latere Bybelse tradisie verwys dikwels na Gen 2 as ’n normatiewe riglyn – 
byvoorbeeld in Mal 2:15, Jesus in Mat 19:5 en Mark 10:7 en Paulus in Ef 5:31. 

As ’n mens die hele gang van Paulus se argument in Rom 1 volg, en nie net die frase “teen die natuur” in 
isolasie lees nie, sien jy in dat Paulus se argument is dat die Skepper en sy skepping erken moet word, met 
ander woorde soos die Skepper mense geskape het – man en vrou. In sy Moral vision of the New Testament 
– tans waarskynlik die mees gesaghebbende studie oor Nuwe-Testamentiese etiek – skryf Richard Hays 
(1996:388), dat dit vir Paulus in Rom 1 nie in eerste plek oor homoseksuele dade gaan nie, maar oor die eer 
van God wat nie erken word nie, en God wat dus die mens aan sy eie wil oorlaat, letting human idolatry run 
its own self-destructive course. Homosexual activity, then, is not a provocation of “the wrath of God” (Rom. 
1:18); rather, it is a consequence of God’s decision to “give up” rebellious creatures to follow their own futile 
thinking and desires (Hays 1996:388). 

g) Argument sewe: Paulus wys homoseksuele dade af, nie omdat dit moreel verkeerd is nie, maar 
omdat dit gelowiges “ritueel onrein” maak 

Dit is die argument van L.William Countryman in sy boek Dirt, Greed and Sex (1988). Vir Paulus, verklaar 
Countryman, “homosexual acts were clearly a purity issue; no other reason was assigned for their 
prohibittion in Leviticus” (1988:122). As Paulus in Rom 1 oor homoseksuele gedrag skryf, meen Countryman, 
“he did not apply the language of sin to them at all. Instead, he treated homosexual behavior as an integral if 
unpleasingly dirty aspect of Gentile culture. It was not in itself sinful” (117).  Soos in Levitikus wys Paulus 
homoseksuele dade af omdat dit, in terme van die Joodse wet, ‘n oortreder ritueel onrein gemaak het.  

In sy Romeinebrief (argumenteer Countryman) skryf Paulus negatief oor homoseksuele gedrag, nie omdat 
hy regtig meer die Joodse reinheidswette as geldig geag het nie, maar hy doen dit net terwille van retoriek – 
hy wil die Joodse Christene in Rome tevrede stel dat homoseksuele dade afgewys moet word, want dit maak 
‘n mens ritueel onrein. Vir die meerderheid Christene in Rome, wat nie Jode was nie, was dié kwaai woorde 
van Paulus nie bedoel nie. As nie-Joodse Christene was hulle nie gebind deur die Joodse rituele 
reinheidswette nie

37
 – en natuurlik Paulus ook nie, want hy was ‘n vrygemaakte Joodse Christen.  

Evaluering van die argument dat homoseksuele gedrag net “ritueel onrein” was 

Die eerste ding wat ons oor Countryman se argument moet sê, is dat vindingryk is. In sy interpetasie op ‘n 
teks waarin Paulus die sondes opnoem, wat na sy mening ‘n blyk is van mense se opstand teen God, maak 
Countryman die punt dat Paulus eintlik nie bedoel wat hy sê nie – hy bedoel maar net dat homoseksuele 
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gedrag ritueel onrein is vir Joodse Christene – maar nie vir die nie-Joodse Christene, wat nie aan die Joodse 
reinheidswette gebonde was nie! ‘n Mens kan nie help om te wonder wat Paulus van so interpretasie sou 
gesê het nie. 

Wat Countryman (en ander skrywers wat die “rituele reinheid”-argumente gebruik, ook byvoorbeeld Marcus 
Borg oor Jesus), miskyk, is die verskil tussen “reinheids”- en ander wette in die Joodse tradisie. Iemand wat 
‘n lyk hanteer het, was ritueel onrein. Hy was gekontamineer – kontak met hom moes vermy word. Die 
oorsaak van hierdie rituele reinheid was egter nie een of ander morele oortreding of onreinheid nie. Dit was 
die fisiese aanraking met ‘n dooie wat die persoon onrein gemaak het – ‘n fisiese aanraking wat die persoon 
wat die lyk uitgelê het, as sy plig uitgevoer het. Die versorging van die lyk was ‘n morele daad, dit moes 
gedoen word – maar dit het die persoon ritueel onrein gemaak. Gelukkig het die persoon nie in dié toestand 
gebly nie. Na ‘n voorgeskrewe tydsverloop het hy ‘n reinheidsritueel ondergaan, wat hom weer ritueel rein 
gemaak.  In die tyd waarin die persoon ritueel onrein was, sou ‘n priester alle kontak met die persoon vermy 
het – maar niemand het ooit daaraan gedink dat hy ‘n slegte daad gedoen het nie. 

Net so was elke vrou in die tyd van haar maandstonde ritueel onrein – maar dit was nie as ‘n etiese onreine 
toestand geag nie. Om iemand met homoseksuele gedrag, of enige van die ander seksuele oortredings wat 
die Ou Testament afgewys het, te beskryf as bloot die oortreding van rituele reinheid, is om bitter min begrip 
te toon vir wat Joodse tradisie as rituele onreinheid beskou het (en steeds beskou) nie, en ook min begrip 
dat die Ou Testament seksualiteit as ‘n wesenlike deel van menswees beskou. 

 

h) Argument agt: Die Bybelse afwysing van homoseksuele praktyke was in wese ‘n meganisme om 
manlike oorheersing en die patriargale stelsel in stand te hou.  

Bernadette Brooten
38

 artikuleer dié argument in haar Love between women (1996). Volgens die argument 
was die seksdaad tussen man en vrou in die Bybelse tye in wese ‘n meganisme waardeur die man se 
oorheersing bevestig het deur die vrou te penetreer. Die vrou se ontvangs van die penetrasie was in wese ‘n 
simboliese onderwerping aan die man. 

Homoseksuele seks (volgens Brooten se argument) gooi egter dié simboliese stelsel omver. Mans wat 
toelaat dat hulle deur ander mans gepenetreer word, laat toe dat hulle in die vrou se posisie ingedomineer 
word. In lesbiese verhouding is daar vroue wat die aktiewe, tradisioneel manlike, rol speel. So ‘n 
ondergrawing van manlike oorheersing en die patriargale stelsel kon nie geduld word nie. Die rede waarom 
Paulus dus homoseksuele praktyke verwerp het, was omdat dit ’n ondergrawing van manlike en patriargale 
oorheersing was. Per implikasie was (vir Paulus) niks verkeerd met homoseksuele gedrag as sodanig nie, 
die probleem was net dat dit ‘n anti-patriargale tendens gehad het. 

Evaluering van argument dat homoseksuele praktyke in wese ‘n opstand teen die patriargie was 

Dit is wel so dat die seksdaad in die geskiedenis van die mensdom dikwels gebruik is as bevestiging manlike 
mag – nie net simboliese nie, maar ook konkreet. Daarvan is verkragting ‘n baie duidelike bewys. Dit was so 
in verlede, en is steeds so – nie net in situasies van oorlog en wanorde nie, maar ook soms in “ordelike” 
situasies, soos die huwelik. Nogtans kan die misbruik van ‘n morele voorskrif – hoe aaklig ook al – nie die 
norm bepaal nie. Die seksdaad tussen man en vrou, soos dit deur die Skepper bedoel is, is ‘n bevestiging en 
‘n viering, nie van onderwerping nie, maar van intimiteit. ‘n Redelike mens kan nie van feit dat sommige 
mans die seksdaad as ‘n instrument van geweld gebruik het, aflei dat Paulus se keuse vir heteroseksuele 
seks teenoor homoseksuele seks gegrond was op sy begeerte om manlike oorheersing te beskerm nie. Wie 
so redeneer, moet die logiese afleiding maak dat die Grieks-Romeinse kultuur, met sy toegeeflike houding 
teenoor homoseksuele gedrag, die posisie van vroue bevorder het – wat hoegenaamd nie die geval was nie. 
In teenstelling daarmee, vind ons juis in die optrede van Jesus en in uitsprake van Paulus, wat 
homoseksuele gedrag afwys, soos hierbo geargumenteer, ‘n pleitrede vir die gelykstelling van vroue wat die 
kultuur van hulle tyd ver vooruit was (Gal 3:28, Kol 3:11 en Ef 5:21). 

Die meer voor die handliggende verklaring vir Paulus se beswaar teen homoseksuele gedrag is dat hy in sy 
etiese riglyne die Ou-Testamentiese tradisie nagevolg het. 

 

4.2.3. Nie enkele tekste nie, maar die gang van die Bybel 

Hierbo het ons geargumenteer dat Jesus en Paulus homoseksuele gedrag afgekeur het. Maar die Bybelse 
afkeur berus nie net op enkele uitsprake nie, wel op die getuienis van hele Bybel. 

’n Argument wat dikwels gehoor word, is dat ons nie moet vra na die uitsprake van enkele tekste in die Bybel 
nie, maar na die gang van die Bybel. As ons dit doen, sal ons sien dat die Bybel slegs in ses of meer tekste 
homoseksuele gedrag afwys. Dit wys vir ons (volgens dié argument) eerstens dat homoseksuele praktyke 
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nie ’n groot en ’n ernstige saak vir die Bybelskrywers was nie en tweedens dat as ons die enkele uitsprake 
lees teen die groot Bybelse boodskap dat God vir die sondige en swakke mense omgee en dat die 

gelowiges vir mekaar moet omgee, dat homoseksuele gedrag nie ‘n 
belangrike saak vir die Bybel was nie, en dus moet die reg of 
verkeerd daarvan ook nie vir ons ‘n groot en belangrike saak wees 
nie. Wat ons eintlik behoort te doen, is om eerder te kies vir die 
saak van die liefde en in die lig daarvan kan ons dan nie anders nie 
as om te sê dat ons eerder die homoseksuele persone so moet 
aanvaar soos hulle hulleself uitleef en nie enige liefdelose 
voorskrifte, gebaseer op enkele tekste, moet gee nie. 

So ’n argument verloor egter uit die oog hoe ’n mens die etiese 
boodskap van ’n dokument of bundel dokumente (soos Bybel) lees. 
In die lees van die bundel dokumente, moet ons nie net lees wat 
daar geskryf staan nie, maar ook wat nie daar staan nie, maar wat 
tussen skrywers en eerste lesers as vanselfsprekend aanvaar is.  

Dit is veral die insigte van die kennissosiologie wat duidelik gemaak 
het dat by die lees van antieke dokumente dit noodsaaklik is om die gedeelde wêreldbeeld van die skrywers 
en eerste lesers in ag te neem. Wat is die simboliese wêreldbeeld

39
 wat hulle gedeel het? Wat is die 

uitgangspunte, lewens- en wêreldbeskouinge wat vir antieke skrywers en hulle eerste lesers vanself-
sprekend was?  

As ’n mens dit in gedagte hou, is dit duidelik dat vir die Bybelskrywers en eerste lesers dit vanselfsprekend 
was dat seksuele verbintenisse tussen mense van dieselfde geslag verkeerd was. God het man en vrou 
gemaak om bymekaar te pas. Van ander verbintenisse het die mense van die Bybel wel geweet, maar dit 
was vir hulle duidelik dat dit verkeerd was. Die latere Bybelskrywers het Genesis net op een manier 
verstaan: dat dit God se wil was dat man en vrou ’n seksuele verbintenis sou hê – net so ook die hele buite-
Bybelse Joodse tradisie. Dit was vir die Bybelskrywers en eerste lesers ’n vanselfsprekende uitleg van Gen 
1-3. Dit was die gedeelde wêreldbeeld waarbinne die kommunikasie tussen Bybelskrywers en eerste lesers 
plaasgevind het. Juis omdat dit vir beide Bybelskrywers en eerste lesers so vanselfsprekend was, vind ons 
geen debat daaroor in die Bybel nie, ook nie eens in die Joodse rabbynse literatuur nie, wat wel ’n ruim plek 
vir alternatiewe opinies gegee het nie. Dit was so vanselfsprekend dat dieselfde geslag seksuele 
verhoudings deur die Bybelse tradisie afgekeur word, dat dit nie in die Bybel bevraagteken word, en dus nie 
eens beredeneer word nie. Dit word gewoon aanvaar as ’n aanvaarde standpunt. 

Die feit dat daar relatief min tekste oor homoseksuele gedrag in Bybel geskryf word, is dus nie ‘n aanduiding 
dat die Bybel hieroor onseker was nie. Juis die teenoorgestelde: omdat dit deel was van ‘n gedeelde 
wêreldbeeld van beide skrywers en lesers, omdat dit iets was waaroor daar eenstemmigheid was, was dit 
nie nodig om baie hieroor te skryf nie. 

Dit alles dui daarop dat dit verkeerd is om te meen dat standpunt van Bybelskrywers slegs op die 
sogenaamde “ses homoseksualiteit-tekste” gegrond  word. Die ses tekste is eerder enkele plekke waar die 
tradisie eksplisiet verwoord word – maar hulle verteenwoordig ‘n hele Bybelse (en nie-Bybelse Joodse) 
tradisie wat seksuele verhoudings van dieselfde geslag eenstemmig afgewys het. As ‘n mens dus van die 
gang van die Bybel praat, is die duidelik dat dieselfde geslag seksuele verhoudings deurgaans afgewys 
word, en dat die Bybelse norm is dat man en vrou met mekaar ‘n permanente verhouding tree, wat ook 
seksueel van aard is. 

4.2.4. Gevolgtrekking 

Dit is moeilik om enige ander gevolgtrekking te maak dat die Bybelse tekste vir hulle eerste lesers gesê het 
dat die beoefening van homoseksuele dade verkeerd is. Die soms vindingryke verduidelikings waarom 
verskillende Bybelgedeeltes negatief oor homoseksuele dade oordeel – tempelprostitusie, pederastie 
ensovoorts – oortuig nie regtig nie. ’n Mens kan moeilik iets anders sê as dat dit "verleentheidsoplossings" 
en “inleeskunde” is. 
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 Berger (1973:30) noem dit ’n “sacred cosmos” of ’n “sacred canopy”. 

By die lees van die Bybel is 
belangrik, nie net dit wat daar 
geskryf staan nie, maar ook dit 
wat nie geskryf staan nie, maar 
wat die skrywer en lesers as 
vanselfsprekend aanvaar het. 
Daarom is dit belangrik om dit 
wat die Bybel oor homoseksuele 
gedrag sê, te lees teen die 
agtergrond daarvan dat vir die 
Bybelse skrywers en eerste 
lesers die heteroseksuele 
huwelik die norm was. 
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Die ander argument dat die Bybel nie met een stem oor sosiale en eties kwessies praat nie en mens dus nie 
die Bybelse riglyne vir etiek kan gebruik nie, moet rekening hou daarmee dat al die voorbeelde wat hier 
genoem word – sosiale gebruike, slawerny, posisie van die vrou – daar in die Bybel self ’n interne kritiese 

debat aan die gang was. Die tradisionele posisie van die vrou in 
die Ou-Testamentiese tydvak word grondig deur dit wat Jesus 
gedoen en gesê het en ander Nuwe-Testamentiese skrywers 
geskryf het, grondig hersien.

40
 In die Ou en Nuwe Testament 

word slawerny as stelsel erken, maar daar is ook in Nuwe 
Testament duidelike bewyse van ’n bewussyn dat daar in 
Christus die posisie van slaaf en heer grondig ondermyn is (Gal. 
3:28, Kol. 3 :12, Filemon). Oor hierdie sake is daar in die Bybel 
self ’n interne kritiese debat aan die gang. 

Wat homoseksuele dade betref, is daar egter binne die Bybel 
self geen sodanige interne kritiek nie. Sover ons kan sien, 

spreek die Bybelse skrywers hulle eenstemmig hieroor uit. Daar is geen aanduidings in die Ou of Nuwe 
Testament dat die tradisionele siening van Genesis – naamlik dat God die huwelik ingestel het vir man en 
vrou – verander moet word, of bevraagteken moet word, om plek te maak vir dieselfde geslag seksuele 
verhoudings of huwelike nie. 

Dit is ’n stand van saak wat baie ernstig deur diegene wat pleit vir ’n erkenning van dieselfde geslag 
seksuele verhoudings oorweeg moet word. 

Tog is dit ook so dat die kwessie nie opgelos is deur vas te stel wat die Bybel vir sy eerste lesers gesê het 
nie. Daar is nog ’n vraag wat beantwoord moet word, en dit is: Wat sê die Bybel vir ons, vandag in 21ste 
eeu? 

5.   WAT SÊ DIE SKRIF VANDAG VIR ONS? 

Die vraag wat ons hierbo probeer beantwoord het – Wat sê die Skrif? – is nie presies dieselfde vraag as wat 
ons hier sal probeer beantwoord nie. Wat sê die Skrif vandag vir ons? vra na wat die boodskap van die Skrif 
vir ons vandag is.  
 
Toe Jesus sy 72 volgelinge uitgestuur het om twee-twee na mense te gaan en hulle vrede toe te wens, het 
hy hulle beveel om geen beurs of reissak of skoene te dra nie, en nie langs die pad tyd met groetery te 
verkwis nie. Wat Jesus vir sy 72 volgelinge gesê het, is nie noodwendig vandag op Christene van toepassing 
nie. 

Ons maak deurentyd by die lees van die Bybel sulke interpretasies. Ons lees wat daar staan (dit is stap 1) 
en dan vra ons: Wat sê dit vandag vir my? Is dit van toepassing op my? (dit is stap 2). ‘n Mens sou die stap 
1 “eksegese” kon noem, en stap 2 “die hermeneuse”.  

Stap 2 wil dus die vraag Wat sê die Skrif vandag vir ons? beantwoord. Ons noem dit die hermeneutiek.
41

 

In die debat rakende die Skriftuurlike verantwoording van homoseksuele verhoudings- en huwelike behoort 
dit te blyk dat naas die eksegetiese verskille, daar in die Skrifhantering ook wesenlike verskille is. Vir die doel 
van hierdie verslag word die verskille in hermeneutiek in twee groepe verdeel (hermeneutiek van suspisie en 
’n kanoniese hermeneutiek). Dit vereenvoudig wel die hermeneutiese debat, maar beteken nie dat daar nie 
óók kennis geneem is van ’n groot aantal verskillende hermeneutiese sleutels wat deur verskillende persone 
in die debat gebruik word nie (Vgl Potgieter 2005).  
 
5.1. Hermeneutiek van suspisie (Geyser 2002: 1655; Smit 2006:85).

42
  

’n Hermeneutiek van suspisie kan positief of negatief gebruik word.  Dit speel ’n positiewe rol wanneer elke 
leser van die Bybel haar of sy eie lees met suspisie bejeën – wanneer die leser besef dat sy eie lees 
beïnvloed word deur sy eie voorveronderstellings en selfs vooroordele. Hoekom is dié teks vir die leser 
belangrik, en nie ’n ander een nie? Hoekom gebruik hy by sy uitleg ’n spesifieke metode? “Skuil daar nie 
dalk (in jou keuse vir dié teks en dié metode) ’n soeke na selfregverdiging, selfbeskerming of selfbevestiging 
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 Dit is hierdie heilshistoriese openbaring wat Potgieter (2005) “’n etiek van verligting” noem. 
41

 Hays (1996:2) maak inhoudelik dieselfde onderskeiding, met effens ander indelings: 1) The descriptive task: reading the text carefully 
(eksegese), 2) The synthetic task: placing the text in canonical context, 3) The hermeneutical task: reading the text to our situation, 4) 

The pragmatic task: living the text 
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 Volgens Geyser (2002) is die “hermeneutics of suspicion and an engaged hermeneutics” noodsaaklik in die debat oor wat die Skrif 
oor homoseksuele verhoudings sê. Die hermeneutiek van suspisie is deur die feministe ontwikkel. Hiervolgens verdink jy alle tekste 

waarmee jy werk en wat op jou “situasie” van toepassing sou wees. Die Bybel moet krities gelees word met die suspisie dat iets wat 
daar staan nie korrek is nie. Voorbeelde soos slawerny en die plek van vrouens in die samelewing word algemeen deur die 
toepassers van hierdie hermeneutiek gebruik om die “suspisie” of “verdenking” te skep dat sekere dinge vandag nie meer geld nie, of 

dat die Bybel ’n boek van diskriminasie is. 

Slawerny en die posisie van die vrou 
word dikwels voorgehou as sake wat 
ons vandag nie die Bybel letterlik 
navolg nie. Maar in die Bybel is daar 
oor hierdie sake ’n interne kritiek, wat 
al hoe sterker in Nuwe Testament 
word. Daar is geen so ’n interne 
kritiek in Bybel oor die uitsprake teen 
homoseksuele gedrag nie. 
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in jou pogings nie?” (Smit 2006:132). Watter assosiasies wek die spesifieke teks by jou op? Is dit nie dalk 
waar dat jy jou intuïtiewe verstaan van die teks, vir jou eie konteks, onbewustelik veralgemeen en 
universaliseer en nou op alle mense en alle situasies van toepassing maak nie? Watter belange dien jou eie 
uitleg? Wie word daardeur benadeel? Wie word daardeur benadeel? 
 
Wie nie dié vrae vra nie, en wie meen dat dit nie nodig is om te vra nie, loop die gevaar om die Bybel te 
misbruik om sy of haar eie belange te dien. Dus moet ons, by die lees van die Bybel, voortdurend bewus 
wees van die versoeking van hoe ons eie belange ons lees en uitleg van ’n spesifieke teks onbewustelik 
beïnvloed.  
 
Wat moet ons met ons eie vooroordele en belange maak? Ons kan dit nie ontken nie, maar ook nie ontsnap 
nie. Dit is onvermydelik dat ons die Bybel sal lees met ons eie voorveronderstellinge. Wat ons wel kan doen, 
is om bewus te wees van die suigkrag van ons eie vooroordele en belange, en om by elke uitleg eerlik en 
selfondersoekend te vra of dié vooroordele en belange ons uitleg nie op ’n onvanpaste wyse beïnvloed het 
nie.  
 
Dit spreek vanself dat so ’n kritiese selfbewussyn, so ’n hermeneutiek van suspisie, belangrik is by die lees 
van die Bybel op soek na ’n antwoord oor homoseksualiteit. Indien die lesers tot die oortuiging kom dat die 
Bybel alle homoseksuele gedrag afwys, is dit belangrik dat hulle hulle eie interpretasie vir ’n wyle met 

suspisie sal betrag – en byvoorbeeld sal vra: Hoekom is 
dit vir ons so duidelik dat die Bybel homoseksuele gedrag 
afwys? Is dit dalk omdat ons, nog voordat ons begin lees 
het, reeds besluit het: homoseksuele gedrag is verkeerd? 
Is dit dalk omdat ons homofobies is? Is dit dalk omdat ons 
heteroseksueel is? Sover moontlik moet die leser seker 
maak dat haar spesifieke interpretasie van die Skrif oor ’n 
spesifieke saak nie op ’n onvanpaste wyse deur sulke 
faktore buite die teks beïnvloed is nie. (Dieselfde geld 
natuurlik vir diegene wat die Bybel so interpreteer dat dit 
nie homoseksuele gedrag tussen mense in ’n permanente 
verhouding afwys nie. Dié uitleggers behoort hulleself af 
te vra: Waarom lê ons die Bybel so uit? Is dit dalk in ons 
belang ?) 
 
Hoewel ’n hermeneutiek van suspisie dus ’n positiewe 
bydrae maak tot ons uitleg van Bybelse tekste, het dit 

egter ook ’n negatiewe kant. Dit gebeur byvoorbeeld wanneer uitleggers meen dat nie net die lesers van 
die Bybel deur hulle eie vooroordele onvanpas beïnvloed is nie, maar ook die skrywers van die Bybel. Ook 
die skrywers het hulle eie voorveronderstellings, belange en agendas gehad, wat dit wat hulle geskryf het, 
op ’n onvanpaste wyse beïnvloed het. So oordeel sommige uitleggers “dat die Bybelse tekste ontstaan het in 
’n manlik oorheersde samelewing en dat dit dus van die begin of met agterdog bejeën moet word” (Smit 
2006:160). Phyllis Bird skryf byvoorbeeld waarom sy die skeppingsverhale in Genesis 1 se perspektief op 
menslike seksualiteit nie as bindend kan aanvaar nie: “The creation texts, no less than the laws, are products 
of an ancient patriarchal society and may not be absolutized” (2000:165). 
 
In híérdie sin word die hermeneutiek van suspisie gebruik om die persepsie te skep dat die Bybel nie vir ’n 
spesifieke hedendaagse debat gebruik kan word nie (König 2002:150; Potgieter 2005:168-220). Die uiteinde 
is dat die leser van die Bybel begin twyfel of die Skrif enigsins in die hedendaagse vraagstuk van 
permanente homoseksuele verhoudings van liefde en trou gebruik kan word. Die Skrif is hiervolgens ’n 
versameling van verouderde pre-moderne dokumente. Vanuit ons  moderne of post-moderne konteks dui die 
sogenaamde bevindinge van die natuur- en geesteswetenskappe dat die Skrif nie ’n antwoord op die 
spesifieke debat bied nie. Daarom kon die Christen vandag sê dat ons meer as Paulus weet (Kerk Informatie 
van de Gereformeerde Kerken in Nederland, 1971/1972:21-22, 28). 
 
Dus behoort éérs na die wetenskap geluister te word. Eers dan sal die Skrif geraadpleeg word. 
Gereformeerdes behoort bereid te wees om nuwere wetenskaplike bewyse te akkommodeer wanneer dit in 
stryd is met verouderde voorwetenskaplike sienings wat in die Skrif vervat is (Studieprojek vir die Sinode van 
die NG Kerk van Suid-Transvaal ongedateer: 3). Die groot saak wat voorstanders van homoseksuele 
verhoudings en –huwelike aandui is dat hedendaagse navorsing uitgewys het dat die fenomeen van 
homoseksualiteit gekompliseerd is, aangesien dit in wese deel is van ’n persoon se seksuele oriëntasie – die 
kerk moet hiervan kennis neem (Du Toit  2003: 105,107).  
 
 

Die waarde van die hermeneutiek van 
suspisie en die kontekstuele hermeneutiek 
vir ons, wat vanuit die Bybels-Christelike 
tradisie oor die vraag na die uitleef van 
homoseksualiteit nadink, is dat ons weer 
eens selfondersoek na ons eie hermeneu-
tiek en eksegese gedoen het. Ons het ver-
der by hernuwing besef dat ons gay broers 
en susters in Christus het. Ons gun homo-
seksuele persone menswaardigheid en 
regte. Ten spyte daarvan glo ons dat die 
Skrif die uitleef van homoseksualiteit af-
wys. Dit sien ons in die feit dat die Skrif se 
“skopus” vir alle seksuele verhoudings 
(ook die huwelik), die “heteroseksuele 
verhouding” is. 
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5.2. ’n Kanonieke hermeneutiek 
Hoewel daar meriete is in ’n hermeneutiese benadering van suspisie, is ons van mening dat ’n ander 
benadering beter by ons gereformeerde tradisie in hierdie debat pas: ’n Kanonieke hermeneutiek. Dit 
beteken dat ons erns maak met die hermeneutiese beginsel dat enige deel van die Skrif geïnterpreteer 
behoort te word in die lig van die Skrif as geheel. Die Skrif is sy eie uitlegger, en daarom moet Skrif met Skrif 
vergelyk word, moeiliker Skrifgedeeltes moet in die lig van duideliker Skrifgedeeltes uitgelê word (Smit 
2005:189). Daardeur kies ons vir ’n hermeneutiese benadering wat binne die bane van die gereformeerde 
tradisie bly. (In onderskeiding van die Lutherse tradisie, wat in die regverdigverklaring van die goddelose 
en die liefdesgebod die sogenaamde kanon in die kanon sien, en daarom die sleutel tot die hele Bybel is; 
ook in onderskeiding van die Evangeliese en Pinkstertradisie, vir wie die vrye gewete van die enkeling 
onder leiding van die Heilige Gees die bepalende faktor is (Smit 2006:97, 189). 
 
Ons aanvaar die Skrif as kanon. “Kanon” beteken maatstaf. Ons stem saam met die vroeë kerkvaders wat 
gesê het dat hierdie boeke in geheel die finale gesag (maatstaf) vir die Christelike leer en lewe is. In lyn met 
die verslag wat tydens die 2002 Algemene Sinode gedien het, aanvaar ons ook dat inspirasie op 
veelvuldige wyses plaasgevind (veelvuldig-teopneustiese inspirasieleer) het. Soms was die mens aktief en 
soms heel passief (Agenda & Handelinge Algemene Sinode 2002:203). 
 

Anders as by die hermeneutiek van suspisie, soos dikwels in die debat gebruik word, moet ons kyk of die 
hele Skrif konsekwent oor sekere sake dieselfde sê. Dit is ’n hermeneutiek waarvolgens gevra word na die 
opheffing rakende sekere kulturele gebruike in die Skrif as geheel. Dit beteken dat wanneer na die kulturele 
gebruike in die antieke tyd gekyk word, word gevra of die Skrif daardie gebruike in ’n sekere rigting laat 
ontwikkel: Hef dit die gebruik op, of versterk of verswaar dit die gebruik (Webb 2001:31)? Byvoorbeeld: In die 
posisie van slawe is daar ’n voortgang in die opheffing. Dieselfde is die geval met die posisie van die vrou. 
Met homoseksuele gedrag is daar egter geen sodanige voortgang of opheffing nie. Inteendeel, dit wat in die 
Ou Testament oor homoseksuele gedrag gesê word, word in die later Joodse tradisie en nog later in die 
Nuwe Testament net nog sterker bevestig.  

 
Skematies kan dit as volg uitgebeeld word: 
 
                      (opheffing)                        verdere opheffing)  
 
 

    
          
 
 
 
 
    Geringe opheffing                 Meer opheffing 
 

X                   Y     Z 

Oorspronklike kultuur                     Die Skrif                Ons Kultuur    Ideale Etiek 

 

Ideale etiek 
en moraliteit: 
Geïllustreer in 

die gees van 
die Skrif 

Geïsoleerde woorde 

van die teks; ’n etiek 
van “gevriesde tyd” 

Waar dit ’n beter 
situasie as “Y” is 

Antieke Nabye Ooste 
en/of Grieks-Romeinse 
kulture 
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Die teenoorgestelde is dan ook waar: Indien daar oor sekere morele voorskrifte nie ’n “tendens van 
opheffing” is nie, maar ’n “tendens van bevestiging”, handhaaf ons daardie morele voorskrif. Dit is wat ons 
dan met ’n kanoniese hermeneutiek of ‘n van bevestiging bedoel (Potgieter 2005:559; Potgieter 2007:49, 70)  
 
Skematies kan dit as volg uitgebeeld word: 
 
Ou Testamentiese voorskrif  Jesus handhaaf,  Paulus handhaaf verbod 

bevestig, of hef    
voorskrif nie op 
nie         

   Hy kyk terug en vorentoe 
 
 
 
 
 
 
Die voorskrif geld vandag steeds 
 
Die Ou-Testamentiese perspektief op die huwelik en homoseksualiteit word deur Jesus en deur die geskrifte 
van die Nuwe Testament gehandhaaf. Daarom glo ons dat die kerk vandag ook die Skriftuurlike perspektief 
op die huwelik en homoseksualiteit behoort te handhaaf. 
 
In die gereformeerde tradisie is daar veral drie teologiese grondbeginsels wat van groot hulp is by die 
kanoniek uitleg van die Skrif: 1) Sentrum en periferie van die Skrif; 2) Christus as die sleutel van die Skrif en 
3) Die heilshistoriese voortgang van die God se openbaring. Na ons mening is dit juis dié drie 
grondbeginsels wat in hierdie debat verkeerd gebruik word en derhalwe tot verkeerde uitkoms lei. 
 
a) Sentrum/ periferie van Skrif 

In die Protestantse uitlegkunde is dit ’n erkende beginsel dat ’n mens onderskeid sal tref tussen dit wat in die 
sentrum van die Skrif is en dit wat op die periferie (dit wil sê: op die rand) lê. Alreeds Calvyn het onderskei 
tussen “leerstellige en middelmatige” kwessies. Homoseksualiteit is so ’n middelmatige saak, argumenteer 
sommige. Daarom is dit onvanpas om oor dié saak duidelike riglyne uit Skrif te kry. Dit is ’n saak wat eerder 
aan die gewete van elke Christen oorgelaat kan word. 

Seksualiteit is nie ’n randsaak nie: Dié argument oortuig egter nie. Seksualiteit word dikwels in die 
kontemporêre Christelike lewe na die rand geskuif, maar in die Bybel is dit ’n belangrike saak in die lewe van 
gelowiges. Daarom oortuig die bogenoemde argument nie. Van die begin van die Bybel word seksualiteit as 
’n seën vir mense geteken, maar dan moet dit binne God se riglyne gekanaliseer word. Van die begin af sien 
ons hoe opstand teen God saamgaan met ’n verwronge seksualiteit (Kaïn se poligamie in Gen 4, Abraham 
wat Sara as seksobjek uithuur in Gen 12 en 20, Lot se redding uit Sodom en Lot se bloedskande in Gen. 
19). In die lewe van Israel is die versoeking om 
afgode te aanbid dikwels vervleg met die 
versoeking tot onvanpaste seks. Die profete 
beskryf dikwels Israel se dwaling weg van God 
in die metafore van seksuele losbandigheid (grafies voorgestel deur die profeet Hosea se hoer-vrou Gomer). 
Van die sterkste versoekings kom in seksuele gewaad; dink aan Simson en Dawid. Die lyn loop deur tot die 
Nuwe Testament, waar Jesus demonstreer dat sy genadige bediening selfs ook die “prostitute en sondaars” 
insluit. Die twee word amper as sinonieme beskou. Jesus vergewe die vrou betrap in owerspel. In die 
vroegste gemeentes roep Paulus gelowiges op tot seksuele getrouheid (bv 1 Kor 6 en ander plekke). In Ef 5 
word die huwelik tussen een man en een vrou vergelyk met die eenheid tussen Christus en sy kerk. Dit is die 
enigste menslike instansie wat geskik geag word om die verhouding tussen Christus en sy kerk te 
verteenwoordig. In die Pastorale Briewe word van getroude gemeenteleiers verwag om ’n monogame, 
heteroseksuele huwelik te respekteer. Uiteindelik in Openbaring 17 is die sedelose vrou op die helderrooi 
dier die simbool van opstand teen God. In die hele Bybel word seksualiteit nie as ’n randverskynsel behandel 
nie, maar as ’n wesenlike deel van die gelowige se lewe beskou. Daarom is, in die Bybelse visie, die regte 
seksuele gedrag van die hoogste belang. 

Homoseksualiteit is dus vir die Bybel ’n belangrike saak. Die argument dat daar net enkele tekste is wat 
homoseksuele gedrag afwys, en dat homoseksualiteit daarom ’n saak is wat op die perferie van die Skrif lê, 
geld dus nie. Hierdie tekste verskyn binne ’n tradisie waarin seksualiteit belangrik is, en waarin dit 

Seksualiteit - en dus ook homoseksualiteit - 
is nié ’n randverskynsel in die Skrif nie.  
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vanselfsprekend aanvaar word dat heteroseksualiteit die enigste regte seksuele struktuur is waarin seks 
hoort. Die Skrif beredeneer nie die voorrang van heteroseksuele verhoudings bo homoseksuele verhoudings 
nie, dit aanvaar dit as vanselfsprekend.  

Seksualiteit is in die Bybel dus nie ’n randverskynsel nie, en daarom is enige vorm van onvanpaste seksuele 
verbindinge ’n ernstige saak. Die Here weet dat seksualiteit iets is wat nou met menswees verweef is. 
Daarom is seksualiteit – en dus ook homoseksuele gedrag – nie sake op die Bybel se periferie nie.  

b) Christus is die sleutel 

Christelike, en veral Protestantse kerke, het deur geskiedenis nie die Skrif as ’n “vormlose, homogene 
eenheid beskou… nie, maar eerder as ’n boodskap, as ’n biblioteek van boeke met ’n baie bepaalde 
boodskap, skopus, gerigtheid…” (Smit 2006:154). Die skopus of gerigtheid is God se openbaring in 
Christus. Daarom sou ’n mens kon sê ons Protestante lees die Bybel met Christus as sleutel. Luther het 
gepraat van was Christum treibet – dit wat van Christus getuig. 

Dit is juis in die lig van Christus se koms dat Christene vandag glo dat die “reinheidswette” in die OT nie 
meer op hulleself van toepassing is nie. Die rol van die “reinheidswette” voor die koms van Jesus was om 
Israel van ander volke te onderskei. Dié wette het nie in sigself ’n morele waarde gehad het nie. In die 
bedeling na die koms van Christus, het dié “reinheidswette” (of “seremoniële wette”) nie meer hierdie funksie 
gehad nie, want die grense van God se volk het nou nie meer saamgeval met die grense van die volk Israel 
nie. Dus was dié reinheidswette nie meer op Christene van toepassing nie. (Vergelyk die kanonieke 
hermeneutiek hierbo.) 

As ’n mens egter na die Bybelse verhaal as geheel luister, is dit duidelik dat seksuele gedrag as so ’n 
belangrike aspek van menswees geag word, dat voorskrifte oor seksuele gedrag vir die Bybel sekerlik nie 
net reinheids- of seremoniële wette sonder enige intrinsieke betekenis is nie. Dit word bevestig deurdat die 
morele geldigheid van die voorskrifte oor homoseksuele gedrag in Lev 18 en 20 in die Nuwe Testament 
bevestig word – wat nie die geval is met die reinheids-/seremoniële voorskrifte oor kleredrag nie. Dit is 
duidelik dat die Bybel hierdie voorskrifte steeds as geldig ag. 
 
Ons lees die Bybel dus vanuit ’n Christosentriese perspektief. Maar wat beteken dit? Hoofsaaklik dat ons die 
Bybel lees vanuit die geloofsoortuiging dat ons met God versoen is deur die dood en opstanding van 
Christus. Maar sommige uitleggers interpreteer dié Christus-sleutel so dat gelowiges hulle in etiese 
beslissings slegs moet laat lei deur a) die liefde van God, gedemonstreer in Jesus en b) die dubbele 
liefdesgebod van Jesus: Jy moet God liefhê bo alles en jou naaste soos jouself. Die Ou-Testamentiese 
voorskrifte kan goedskiks geïgnoreer word (wat eintlik belangrik in die Ou Testament is, meen dié uitleggers, 
is die verhalende en narratiewe gedeeltes). Sommige gaan selfs verder: selfs Nuwe-Testamentiese 
voorskrifte en riglyne is nie bindend nie.  
 
In sy artikel Paul, homosexuality and Christian ethics kom prof Andrie du Toit tot die gevolgtrekking dat die 
Bybelse gegewens homoseksuele gedrag afwys, maar kies tog vir ’n versigtige erkenning van permanente 
gay verhoudings, ‘n keuse wat hy as volg motiveer: “If a choice must be made between the Biblical position 
on homosexuality and the love commandment – and such a choice is often inevitable – the latter must 
receive precedence” (2003:107). 
 
Dié weg kan ons egter nie opgaan nie. Nie net die 
liefdesgebod van Jesus is belangrik nie, maar ook sy 
voorbeeld en sy woorde. Hy het dit self duidelik 
gestel: “Volg My….”  En in die Bergrede: “Geseënd is 
die een wat my woorde hoor en dit doen”. In Joh 
15;10 sê Jesus: “As julle my opdragte uitvoer, sal 
julle in my liefde bly”. Liefde vind konkrete gestalte in 
gehoorsaamheid aan die wil van die Here. Die 
liefdesgebod staan nie teenoor die nakom van die 
wet nie. Jesus se opdrag om God lief te hê, is ’n aanhaling uit Deut 6:4-5 en sy opdrag om jou naaste lief te 
hê, is ’n aanhaling van Lev 19:18 – albei gedeeltes met spesifieke, konkrete wetsvoorskrifte. (Lev. 19:18 
kom voor in die Lev 18-22, die gedeelte waarin ons die afwysing van homoseksuele gedrag kry.) 
 
Verder kan ons nie die liefdesgebod ongekwalifiseerd as enigste riglyn vir die etiek aanvaar nie omdat dit 
ons die geleentheid gee om die liefdesgebod te vul met ons eie inhoud, wat moontlik teen die leer en lewe 
van Jesus indruis, byvoorbeeld iemand wat sy egskeiding regverdig omdat “ek iemand anders liefgekry het”. 
Die verskraling van Jesus se etiese oproep tot die liefdesgebod alleen, om so die eise wat Hy self gestel te 
ontduik, is ’n ongeldige argument. In sy optrede teenoor seksuele sondaars, is Jesus insluitend, maar sy 

Christus se liefde is die sentrum van die 
Bybel, maar dit word verstaan binne die 
konteks van die kanon. Christus se liefde is 
uitdrukking van die koninkryk van God. Die 
liefdesgebod vervang egter nie die gebooie 
nie. Om liefde te bewys, is juis om die 
gebooie van God te gehoorsaam. 
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liefde lei ook daartoe dat hy aan hierdie sondaars oproep tot verandering van hulle lewe (bv. die 
Samaritaanse vrou in Joh 4, die vrou in owerspel betrap in Joh 8). 
 
Die antwoord wat Protestante deur eeue gegee het, is natuurlik dat die hele Bybel vir ons etiese 
besluitneming rigtinggewend is, maar die sleutel is natuurlik Christus. Maar dié sleutel moet nie eng verstaan 
word, asof dit net sien op sommige woorde en dade van Jesus nie. Met Christus as sleutel verstaan ons God 
se openbaring in Christus. Dit gaan dus oor die koninkryk van God en sy geregtigheid wat ons bo alles moet 
soek. 
 
Toegepas op die kwessie van homoseksuele gedrag is, in lig van die behandeling van Bybelgedeeltes 
hierbo, duidelik dat daar geen aanduiding hoegenaamd is dat Jesus self enige goedkeuring aan 
homoseksuele gedrag gegee het nie. Die teendeel is eerder die geval. Maar ook die versoening van God in 
die dood en opstanding van Jesus kan nie ingeroep word as getuie van goedkeuring van homoseksuele 
gedrag nie. Die teendeel is waar: Wie met Christus se doop en opstanding verbind is, sê Paulus, kan nie in 
die sonde voortleef nie (Rom. 6:4). 
 
c) Heilshistoriese voortgang van openbaring  
 
Voorstanders van permanente homoseksuele verhoudings van liefde en trou skep die persepsie dat die Skrif 
slawerny goedpraat. Dit is een van ’n groep van ongeveer 12 voorbeelde

43
 van gebruike wat die Bybel 

skynbaar onkrities aanvaar, maar wat vandag nie meer toegepas sou word nie (vir verdere beskrywing sien 
Potgieter 2005:168-220; Potgieter 2007:44-68). 
 
Hierdie voorbeelde word gebruik om aan te toon dat dit wat die Bybel oor homoseksualiteit sê, nie vandag 
van toepassing is nie. Die Skrif sê dus nie iets vir die hedendaagse vraagstuk rakende die aanvaarding van 
permanente homoseksuele verhoudings van liefde en trou nie. Vir praktiese doeleindes word slegs een 
voorbeeld in hierdie motivering behandel – slawerny. 
 
Slawerny 
In die Bybel lyk dit asof slawerny onkrities aanvaar word – terwyl ons vandag oortuig is dat dit verkeerd is. As 
ons in die geval van slawerny nie die Bybel navolg nie, waarom moet ons dit doen in die geval van 
homoseksuele gedrag? (Verslag van die Kommissie vir Leer en Aktuele Sake van die Nederduitse 
Gereformeerde Kerk Suid- en Wes-Kaap 1999: 9; Wink 1999: 33-3)

44
 

 
Die aanname waarop hierdie “analogie” berus, is egter nie 
korrek nie. Hoewel die Ou Testament slawerny ken, lê dit tog 
beperkings op die behandeling van slawe  (Deut 15:12-15; 
Eks 21:1-11; Jer 34:15, vgl ook 34:8-9, 14). Israel moes nie 
net volksgenote wat slawe was, vrylaat nie, maar ook aan 
hulle lewensvoorrade moes gee om hulle lewe weer van voor 
af te begin. Israel het nié ’n “slawe-ekonomie” gehad nie. 
Deut 23:15-16 verbied verder dat slawe wat weggehardloop 

het, weer as slawe in diens geneem mag word. Levitikus leer dat Jode nie as slawe gebruik mag word nie, 
maar eintlik werknemers was (Lev 25:39-55). Die hele slawernysituasie was in Israel heelwat meer “verlig” 
as in die res van die destydse antieke samelewing (Gagnon 2001:444).

 
 

 
Die Nuwe Testament toon ’n verdere verligting ten opsigte van slawerny. Nog Jesus, nog enige van sy 
dissipels het slawe aangehou (Douglas et al. 1984:1125). Hoewel slawe binne die destydse konteks deel 
gevorm het van die onderskeie huishoudings, is hulle sonder diskriminasie in die kerk as broers en susters 
opgeneem. Dit is so dat die vroeë kerk hulle nie vir die emansipasie van slawe beywer het nie, maar daar 
was redes daarvoor: slawe het so ’n integrale deel van die Romeinse Ryk en samelewing uitgemaak dat die 

                                                   
43

 Daar sou natuurlik nog baie sulke voorbeelde gebruik kon word. Voorbeelde wat tans dikwels genoem word is: Die aarde is plat; die 
kerk aanvaar ewolusie; gemeenskap met die vrou wat menstrueer; oor geslagtelike dra van klere; afstand tussen heidense en 
Joodse Christene is opgehef – eetgewoontes en inklusiwiteit van die Kerk; vra van rente; Christene tree nie gewelddadig op nie; die 

doodstraf is opgehef; die plek van die vrou in die samelewing; slawerny word nie meer toegepas nie; die verbod op egskeiding; min 
tekste wat oor homoseksualiteit praat. Die tekste-argument word ook soms anders gebruik. Die persepsie word geskep dat diegene 
wat hierdie min tekste gebruik om homoseksuele verhoudings “emosioneel” af te wys, dikwels selfs bereid is om op grond daarvan 

die “kerk te verdeel of te skeur”. Daarteenoor is dit dieselfde persone wat die baie tekste wat teen uitbuiting, gierigheid, ekonomiese 
onreg en selfbevoorregting is, ignoreer. Kan so ’n stelling waar wees? (Smit 2005:85).  

44
 Wink (1999) argumenteer dat dit vir die kerk korrek is om seksuele sake soos bloedskande, verkragting, bestialiteit en owerspel as 

sonde te verwerp. Daar is egter ander vorme van seksuele “oortredings” waaroor Christene vandag nie eenstemmigheid het dat dit 
verkeerd is, het nie. Van hierdie sake is geboortebeperking, seks tydens menstruasie, selibaat, nudisme, selfbevrediging, oortuiging 
dat semen en bloed onrein is, vroeë huwelike vir meisies en vele andere. Sulke onsekerhede onder Christene maak die deur oop dat 

homoseksuele verhoudings onder die laaste groep val en dus waarskynlik aanvaarbaar kan wees.  

Omdat daar in die Bybel self interne 
kritiek op slawerny is, en omdat daar in 
die Bybelse heilsgeskiedenis ’n 
duidelike opheffing in die posisie van 
slawe te bespeur is, is dit nie korrek om 
te sê dat die Bybel geen kritiek op 
slawerny het nie. 
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afskaffing van slawerny as sulks geweldig ontwrigting tot gevolg sou hê. Dit was nét nie iets wat in die 
historiese konteks deur iemand oorweeg is nie, ook nie deur die Christene nie. Aktiewe beywering vir die 
afskaffing van slawerny as ’n stelsel sou ongetwyfeld deur Rome as revolusie teen die Ryk beskou word, en 
genadeloos onderdruk word. 
 
Waar die destydse samelewing slawe met minagting behandel het, leer Paulus dat die Christene slawe met 
waardigheid moet behandel (Kol 4:1; Ef 6:9). In die gemeente self was dit nie van belang of iemand “slaaf of 
vry” was nie (Kol 3:11). En wanneer Paulus Onesimus na Filemon terugstuur, “nou nie langer net as ’n slaaf 
nie, maar meer as ’n slaaf: as ’n geliefde broer” (Fil 10, 16), is die boodskap duidelik: Onesimus kan nie 
meer ’n slaaf van Filemon wees nie (Bartchy 1973; Douglas et al. 1984:1125; Martin 1990). In 1 Kor 7:21 sê 
Paulus vir slawe: “As jy die kans kry om vry te word, maak gerus daarvan gebruik” (Dawes 1990:681-697; 
Harril 1994:5-28).   
 
Paulus se implisiete kritiek op slawerny, word verder 
gedemonstreer in 1 Tim 1:8-10 (dieselfde gedeelte waarin 
hy homoseksuele praktyke veroordeel): “Maar vir mense 
wat hulle nie aan die wet en orde steur nie, goddeloses en 
sondaars, mense sonder eerbied vir wat heilig en gewyd 
is, dié wat vader en moeder doodmaak, moordenaars, 
ontugtiges, mense wat homoseksualiteit beoefen, 
ontvoerders (andrapodistai), leuenaars ... ” 1 Tim 1:8-10. 

 
Dit is die enigste plek in die Nuwe Testament waar die 
begrip andrapodistai voorkom. Dit verwoord die gedagte 
van “om iemand aan die voet te gryp”. Binne die destydse 
konteks kon dit op “slawehandelaars” gedui het en dan 
spesifiek op iemand wat “mense ontvoer” gedui. Slawerny 
gaan dus vir die skrywer om die oortreding van die agtste 
gebod. Dit beteken dat slawerny vir die Deutero-Pauliniese 
skrywer nie in ooreenstemming met die Nuwe-Testamentiese interpretasie van die wet is nie (Hendriksen 
1979:69; Perkins 2003:1432). 
 
Daar is dus ’n duidelike heilshistoriese tendens in die Bybel: verligting in die behandeling en die lot van 
slawe.

46
 Daar is dus genoegsaam interne kritiek op slawerny in die Bybel! Dit is nie die geval met 

homoseksuele gedrag en verhoudings nie. Laasgenoemde word konsekwent sterk afgewys. Daar is nie 
eens ’n enkele teksvers wat enigsins die uitleef van homoseksualiteit goedkeur of suggereer dat dit 
goedgekeur kan word nie. 

 
6.  DIE GEBROKE WERKLIKHEID EN SEKSUALITEIT 
 
Gebrokenheid: Uit die Skrif is dit duidelik dat alle mense sondaars is. By die lees van die verhale van 
Abrham, Dawid, Petrus en so kan ons voortgaan, is dit duidelik dat al die mense selfs die geloofshelde deur 
die sonde aangetas is. Dit word ook helder en duidelik in die NGB verwoord:  
Artikel 14: “Hy het homself egter, deur na die woorde van die duiwel te luister, willens en wetens aan die 
sonde en daarmee aan die dood en die vervloeking onderwerp.”  Die mens het  “oortree en homself deur die 
sonde losgeskeur van God, ...........  so het hy sy hele natuur verderf “ en “in al sy doen en late goddeloos, 
verkeerd en verdorwe geword het. ..... Al die lig wat in ons is, het immers in duisternis verander, “  
 
Artikel 15: Ons glo dat die erfsonde deur die ongehoorsaamheid van Adam oor die hele menslike geslag 
uitgebrei het. Dit is ’n verdorwenheid van die hele natuur... Dit is hierdie wortel wat in die mens allerhande 
sondes laat uitspruit.” 
 
 
 
 
 

                                                   
45

 Dit wil voorkom asof die enigste aanvaarbare uitkoms van die kontekstuele hermeneutiek in hierdie debat, slegs die skuif van 
standpunt deur diegene wat binne die Bybels-Christelike tradisie hulself bevind, is. Die “saam luister na mekaar” behoort, m.a.w. tot 

effek te hê dat ons, wat binne die Bybels-Christelike tradisie beweeg, uiteindelik moet instem dat die uitleef van homoseksualiteit nie 
in stryd met die leer van die Skrif is nie. 

46
 Hulle moes vrygelaat word en met vrylating moes hulle van lewensmiddele voorsien word. Daar was beperkinge in die fisiese straf 

wat aan hulle toegeken kon word. Slawe wat weggehardloop het moes billik hanteer word. 

Deur die gebruik van ’n hermeneutiek 
van suspisie, in hierdie debat, word ’n 
etiek van onsekerheid gevestig (Elford 
2000). Dit beteken dat die “finale besluit” 
uitgestel behoort te word, totdat 
“duidelikheid” verkry is. Duidelikheid 
word slegs bereik wanneer “almal” 
saamstem. Die hoop is dat hoe langer dit 
duur voordat ’n finale besluit geneem 
word, hoe meer lei die onsekerheid 
daartoe dat mense glo dat permanente 
homoseksuele verhoudings van liefde 
en trou Skriftuurlik verantwoord is. Dit 
kan moontlik ook as ’n proses van 
kondisionering beskryf word.45
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Die Skrif leer ons dat die mense homself nie kan verontskuldig nie en dat niemand kan sê dat hulle sonder 
sonde is nie. Daarom kan ons ook vandag nie sê dat daar mense in die kerk is wat hulle kan verontskuldig of 

wat beter of minder sondig as ander is nie. Daar is ook nie ‘n enkele 
vrug van die sondige wortel van die mense wat grooter skuld 
veroorsaak as ‘n ander nie. Almal is vrugte van dieselfde wortel, die 
natuur van die mense wat verdorwe is. Daarom is al die vrugte wat uit 
die wortel van die sondige natuur spruit, nie vir God goed en 
aanneemlik nie. 
 
Heil: Alle mense ontvang dus die heil op dieselfde manier, almal 
ontvang die heil uit genade, aan almal is dit God se guns wat hulle in 
Christus ontvang. Daar is by niemand dade wat hom/haar minder 
afhanklik van die genade en die guns van God maak nie. Niemand 
kan enige iets in ruil gee, vir die sondige vrugte wat hulle lewe dra 
nie. Die heil is alleen deur Christus, wat uit die maagd Maria gebore 

is, wat aan ‘n werklike kruis gespyker is en wat werklik uit die dood opgestaan het. 
 
Niemand wat die gawe van God se vergifnis en die  nuwe lewe as gawe van die Gees ontvang het, kan 
daarna roem op volmaaktheid nie. Al wat hulle kan bely is dat hulle begenadigde sondaar is. Daarom stry 
alle begenadigdes tot die einde van hulle lewe teen die sondige wortel waaruit daar vrugte spruit wat die 
gelowig voortdurend in dankbaarheid van die genade van God   laat lewe.   
 
Dit beteken nie dat die vrug van die Gees nie in hulle lewens sigbaar is en toenemend sigbaar sal word nie. 
Die Gees lei die gelowiges juis om navolgers van Christus te wees.  In die verslag is daarop gewys dat die 
bedoeling van die God van die begin was dat die mens as man en vrou met mekaar sal saam lewe en 
lewens gemeenskap met mekaar sal hê. Daarom sal die gelowige enige iets wat uit die wortel van 
gebrokenheid groei teenstaan so lank hy lewe en sy/haar lewe doelbewus inrig in die lig van die waarheid 
dat die huwelik die eksklusiewe verbintenis van ‘n man en ‘n vrou is.  Alle andersoortige verbintenisse word 
teen gestaan. 
 
Alreeds deel van die heil wat God deur Christus bewerk tog steeds worstelend met die kern van 
menslike gebrokenheid.  Omdat ons voortdurend gekonfronteer word deur ons gebrokenheid terwyl ons 
ons verheug in die genadige God se toetrede tot ons lewens, weet ons dat ons dat alle gelowiges tot die 
einde van hulle lewe nie alleen in die oorwinning van Christus en vernuwing van hulle lewe verheug is nie, 
maar treur ons almal tot aan die einde van ons lewens oor ons onvolkomenheid en hardnekkige sondigheid. 
Daarom aanvaar ons dat dit die taak van die kerk is om alle mense te maan teen te vredenheid met die 
stand van hulle lewe en hulle aan te spoor om telkens weer hulle lewens opnuut in te rig volgens die ewige 
Woord van God. Tot hierdie lewenslange stryd teen die sonde en voortdurende aangryping van die heil moet 
gelowiges mekaar aanspoor. 

 
7.   DIE KERKVADERS 
 
Daar bestaan geen bewyse uit die tyd van die kerkvaders wat die argument van sommige pro-gay teoloë 
ondersteun dat die kerkvaders ’n meer liberale houding ten opsigte van huwelike en seksualiteit ingeneem 
het nie. Huwelike is binne die konteks van heteroseksualiteit soos in beide die Ou en Nuwe Testament 
gedefinieer, gesien (Martin & Davids 2000).

  

Ongeag pogings om die teendeel te bewys, is seksualiteit vir die kerkvaders heteroseksueel. Vir Klemens 
van Alexandrië geld heteroseksuele verhoudings en word dit ook met voortplanting verbind:  
And God made man, male and female made them to be. So when He finished all these things He praised 
them and blessed them and said: ’Increase and multiply” (1 Klemens 33:4-5).

.
 

When the two shall be one, and the outside as the inside, and the male with the female … and by male with 
the female…” (2 Klemens 12:2-5).

 
 

For the Scripture says: “God created man male and female…” (2 Klemens 14:2). 

Vir Polikarpus is seksualiteit en huwelike duidelik heteroseksueel: 
… next, teach your wife to …  tenderly love their husband in all truth …” (Polikarpus aan die Filippense 4:2). 
 
Ook Die Pastor van Hermas is duidelik oor die heteroseksuele karakter van die huwelik. Ons lees: 

 

Die letsels van die gebrokenheid 
waarbinne ons leef het alle 
fasette van die skepping 
aangetas. Selfs seksualiteit dra 
die letsels van ons 
gebrokenheid met ons saam. 
Daar is ‘n baie sterk argument 
uit te maak dat die voorkoms 
van homoseksualiteit die gevolg 
is van die gebrokenheid 
waarbinne alle mense leef.  
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After some time I saw her bathing in the river Tiber, 
and gave her my hand and helped her out of the 
river. When I saw her beauty I reflected in my heart 
and said: I should be happy if I had a wife of such 
beauty and character” (Pastor van Hermas - 1ste 
visioen, 1:1). 
 
But if you always remember your own wife, you will never sin” (Pastor van Hermas – Mandaat 4, 1:1).

 
 

Die vroeë Kerkvaders het soms die neiging gehad om seksualiteit as vuil en onvanpas te sien, maar nooit as 
homoseksueel nie (Ferguson et al. 2000)

 
Gedurende die tyd van die kerkvaders word die selibaat (1 Kor 7) 

ontwikkel as ’n deug wat Christene in praktyk beoefen (Martin & Davids 2000).  

’n Gemeenskap wat behep is met seksuele vryheid, is as ’n siek samelewing gesien. Binne hierdie konteks 
word homoseksuele praktyke as een van drie erge seksuele sondes gesien (saam met owerspel en 
seksuele losbandigheid). Beide homoseksualiteit onder mans en vrou is as in konflik met die natuur beskou 
(vgl Rom. 1:18-31).

 
In hierdie seksuele tradisie is die sondes van Sodom slegs as homoseksuele dade 

gesien.  Hoewel hulle seks met dieselfde geslag as sonde gesien is, is dit nie uitgesonder met ’n groter straf 
as ander sondes nie (Martin & Davids 2000).  
 
Die kerkvaders verwerp homoseksuele verhoudings deurgaans. Hul reaksie was hoofsaaklik in lyn met dié 
van die Bybel. Die Didache van die Twaalf Apostels (70 n.C.) verwys spesifiek na pederastie as ’n 
homoseksuele vorm wat verwerp word.  
You shall not commit murder, you shall not commit adultery, you shall not commit pederasty you shall not 
commit fornication, you shall not steal, you shall not practice magic, you shall not practice witchcraft, you 
shall not murder a child by abortion nor kill one that has been born" (Didache 2:2).  

Barnabas skryf in Die Brief van Barnabas 10:7 ongeveer 70-100 n.C.: 
Moreover, you shall not eat the hyena. You shall not be a corrupter, nor like unto such men. For what 
reason? Because this animal in every other year changes its nature and becomes now male now female. 

Net so verwys Aristidius in ongeveer 125 n.C. ook afwysend na homoseksuele verhoudings wanneer hy 
leer: 
Some polluted themselves by lying with males. The Greeks, O King, follow debased practices in intercourse 
with males, or with mothers, sisters, and daughters. Yet, they, in turn impute their monstrous impurity to the 
Christians.

47
  

Die konteks hier is duidelik seksuele praktyke in die algemeen. Hier gaan dit nié om losbandigheid of 
perversiteit nie. Dit herinner aan dié van Lev. 18. Siprianus van Kartago skryf in sy Briewe 1:8-9 (253 

n.C.): 

Oh, if placed on that lofty watch-tower, you could gaze into the secret places--if you could open the closed 
doors of sleeping chambers and recall their dark recesses to the perception of sight--you would behold 
things done by immodest persons which no chaste eye could look upon; you would see what even to see is 
a crime; you would see what people embruted with the madness of vice deny that they have done, and yet 
hasten to do--men with frenzied lusts rushing upon men, doing things which afford no gratification even to 

those who do them. 

Ook in die geval van hierdie kerkvader kan nie gesê word dat ons met losbandigheid en perversiteit te make 
het nie. Hier is nie sprake van partytjies nie, maar van homoseksuele praktyke wat in die geheim plaasvind – 
waarskynlik omdat diegene wat dit beoefen, geweet het dat dit vir die kerk en die gemeenskap 

onaanvaarbaar is. 

Polikarpus, biskop van Smirna sterf waarskynlik op 23 Februarie 155 n.C. ’n marteldood (The Apostolic 
Fathers I 1977: 280). In sy Brief aan die Filippense skryf hy duidelik oor homoseksuele praktyke. Sou hy 
dalk in lyn met die Pauliniese denke (maw die Skrif) die volgende skryf?  
Neither fornicators nor effeminate (malakoiv) nor sodomites (arsenokoitai) shall inherit the Kindom of God ... 
( Polikarpus aan die Filippense 3:3.) 

                                                   
47

 Hierdie opmerking van Aristides verdien meer aandag: Hier verduidelik hy dat die Christene die heidense gebruike van 
homoseksualiteit oorneem. Die Grieke beïnvloed die Christene negatief op seksuele en morele terreine. Dit is belangrik om op te 

merk dat hy van seksualiteit in die algemeen praat en nie na kultiese homoseksualiteit verwys nie. 

Die logika van beide die Testamente en die 
ontwikkeling tydens die kerkvaders is die 
handhawing van heteroseksualiteit as die 
enigste voorwaarde vir seksuele 
verhoudings. 
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In ’n waarskynlike verwysing na kerklike tug leer Basilius die Grote van Cesarea in Kappadosië in sy 
Briewe 217:62 (367 nC): 
He who is guilty of unseemliness with males will be under discipline for the same time as adulterers. 

Hy waarsku monnike in sy Die Aflegging van die Wêreld (373) (veral jong en onervare monnike) om nie te 
toegeneë met mekaar te raak nie, aangesien hulle so blootgestel kan word aan die sonde van die wêreld. 

Net so skryf hy in sy Eerste Kanonieke Brief: 

They who have committed sodomy with men or brutes, murderers, wizards, adulterers, and idolaters, have 
been thought worthy of the same punishment; therefore observe the same method with these which you do 
with others. We ought not to make any doubt of receiving those who have repented thirty years for the 
uncleanness which they committed through ignorance; for their ignorance pleads their pardon, and their 
willingness in confessing it; therefore command them to be forthwith received, especially if they have tears to 
prevail on your tenderness, and have [since their lapse] led such a life as to deserve your compassion. 

(Dobras 2004). 

Ongeveer 30-jaar later in 391 nC skryf Johannes Chrisostomus, kerkvader van die destydse 
Konstantinopel sy homiletiek op Romeine 4 en gee ’n negatiewe verklaring daarvan in terme van 

homoseksuele praktyke: 

All of these affections [in Rom. 1:26-27] were vile, but chiefly the mad lust after males; for the soul is more 

the sufferer in sins, and more dishonored than the body in diseases. (Rooms Katolieke Kerk 2004)  

Augustinus van Hippo se verwysing na homoseksuele praktyke is ook afwysend. Hy leer in sy 

Belydenisse 3:8:15 wat dateer uit 400 n.C.: 

Those shameful acts against nature, such as were committed in Sodom, ought everywhere and always to be 
detested and punished. If all nations were to do such things, they would be held guilty of the same crime by 
the law of God, which has not made men so that they should use one another in this way (Rooms Katolieke 

Kerk 2004).  

Dit is onwaarskynlik dat Augustinus aan Sodom se sonde as verkragting of ’n gebrek aan gasvryheid gedink 
het. Die kerklike tradisie het nooit die sonde van Sodom as verkragting of ongasvryheid alleen gesien nie. Dit 
het waarskynlik vir hom gegaan dat die mans van Sodom ’n begeerte gehad het om met ander mans seks te 
hê soos ’n man met ’n vrou (Via & Gagnon 2003:60). Uit die konteks is dit duidelik dat hy na die biologiese 
en fisiese samestelling van ’n man verwys wat nie gemaak is vir anale penetrasie nie. Dit sou op alle vorme 
van homoseksuele praktyke dui – ook die binne sogenaamde gayverhoudings van liefde en trou. Op 
soortgelyke wyse veroordeel die Apostoliese Konstitusie (400nC) die beoefening van homoseksuele 

praktyke: 

[Christians] abhor all unlawful mixtures, and that which is practiced by some contrary to nature, as wicked 

and impious” (Rooms Katolieke Kerk 2004).  

Vir die kerkvaders is die Bybel baie belangrik. Die wyse waarop die Bybel vandag gelees word is vreemd vir 
die kerkvaders en die Joodse tradisie 
 
8.  WAT SÊ DIE WETENSKAP? 
 
8.1  Inleiding 

In hierdie gedeelte word nie probeer om ‘n omvattende wetenskaplike verklaring vir die moontlike oorsake 
van homoseksualiteit te gee nie. Hier word slegs ‘n beperkte hoeveelheid inligting gegee – vir ‘n spesifieke 
doel: om aan te toon dat die gesprek oor homoseksualiteit in kerklike kringe in Suid-Afrika tot ‘n groot mate 
gestrem word deur die kritieklose aanvaarding van ‘n aantal populêre aannames asof hulle bewese 
wetenskaplike feite is. Die invloedrykste van hierdie aannames is: 

• dit is ‘n wetenskaplike bewese feit dat homoseksuele oriëntasie geneties of andersinds by alle 
homoseksuele persone voor geboorte vasgelê is 

• dit is onmoontlik vir ‘n homoseksuele persoon om sy/haar gedrag te verander. 
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Met hierdie gedeelte word die getuienis van homoseksuele Christene dat hulle nie gekies het om gay te 
wees nie, nie ontken nie. Die getuienis van mense dat hulle hulself as mense met ‘n homoseksuele 
oriëntasie ontdek het, word ernstig geneem. Terselfdertyd kan ons as eerlike ondersoekers ook nie die 
getuienis van die wetenskap ontken nie – van die natuurwetenskap wat byvoorbeeld duidelik maak dat daar 
geen bewys vir ‘n homoseksuele geen is nie, en dat dit onwaarskynlik is dat dit ooit bewys sou kon word dat 
‘n homoseksuele oriëntasie geneties vasgelê en gedetermineerd is; en die getuienis van die 
menswetenskappe oor die invloed van pgiso-sosiale faktore in die vorming van homoseksuele aantrekking.  
 
8.2 Die voorkoms van homoseksualiteit in die samelewing 
Daar is teoloë en ander navorsers wat beweer dat mense as homoseksuele persone gebore kan word. 
Hiervolgens bepaal sekere chromosome, gene, brein strukture en neuropsigologiese faktore iemand se 
seksuele oriëntasie (Bancroft 1994: 143; Tom 1997:143). ’n Persentasie van tussen 7-10% mense van die 
publiek word dan as homoseksueel beskryf (Ralph 2000: 85).  

Volgens hierdie standpunt word mense homoseksueel gebore as gevolg van ’n mengsel van genetiese en 
opvoedkundige invloede vasgelê teen die ouderdom van twee jaar (Van Elfen 1993:265). Die bron wat 
aangehaal word, is dié van die 1948-verslag van ‘n dierekundige en seksioloog, ene Alfred Kinsey 
(Anthonissen & Oberholzer 2001:146). Sy bevinding was dat 37% van alle Amerikaanse mans ná puberteit 
homoseksuele ervarings gehad het, dat 4% van mans uitsluitlik homoseksueel is, terwyl ongeveer 10% van 
mans hoofsaaklik (maar nie noodwendig uitsluitlik nie) 
homoseksueel is. Die syfers vir vroue is heelwat minder met 
1,3% wat uitsluitlik  homoseksueel is (Joubert 1980: 18-19; 
Du Plessis 1999: 4). Aanvanklik is dit as gesaghebbend 
beskou (Die Bybel vir die pro-gay verhouding standpunt), 
maar latere navorsing het hierdie persentasie op heelwat 
minder geplaas en beskou Kinsey se werk as apokrief 
(Reisman and Eichel 1990). 

Die probleem met die 1948 studie was dat sy monster oa uit 
seksoortreders in tronke bestaan het. In só ’n geval is die 
persentasie outomaties hoër as die werklike persentasie sou 
wees. Die monster vir Kinsey se navorsing was dus nie 
verteenwoordigend nie. ’n Meer gesaghebbende studie 
rakende die persentasie persone wat ’n sogenaamde homoseksuele oriëntasie het, is deur Edward 
Laumann onder ’n steekproef van 5000 persone in die Verenigde State van Amerika gedoen. Volgens 
hierdie studie is bevind dat slegs 2% mans en 0.9% vroue hulself as homoseksueel beskryf, terwyl ’n 
addisionele 0,8% mans en 0,5% dames hulself as biseksueel beskryf (Laumann et al. 2003:38). Die 
homoseksuele sosioloog, Joseph Harry, se navorsing lewer dieselfde resultate. Volgens sy navorsing het 
2,4% mans ’n homoseksuele oriëntasie (Harry 1990:89-104). 

 

Ter wille van volledigheidword ’n skematiese voorstelling gegee rakende die persentasie persone wat in 
permanente homoseksuele verhoudings is. Elf verskillende resultate in verskillende lande word hierin 
opgeneem (Jones & Yarhouse 2000:88; Jones & Yarhouse 2003:42-43). 

 
 
 
 
 

Studie Eksklusiewe 
gay seks die 
afgelope ___ 
jaar. 

Voorkoms 
van 
sommige 
gay seks die 
afgelope 
jaar. 

Gay seks die 
afgelope 
____ aantal  
jare. 

Gay seks 
sedert 
volwassenheid 

Gay seks 
sedert 
adolessensie 

Billy (1993) 
slegs onder 
mans 

1.1% in die 
laaste 10 jaar 

 2.3% in die 
laaste 10 jaar 

  

Fay (1989) 
Slegs onder 
mans 

 1.6-2%  6.7% sedert 19 
(3.3% gereeld of 
by geleentheid) 

2.0% 

In hierdie gedeelte word nie probeer 
om ‘n omvattende wetenskaplike 
verklaring vir die moontlike oorsake 
van homoseksualiteit te gee nie. Hier 
word slegs ‘n beperkte hoeveelheid 
inligting gegee – vir ‘n spesifieke doel: 
om aan te toon dat die gesprek oor 
homoseksualiteit in kerklike kringe in 
Suid-Afrika tot ‘n groot mate gestrem 
word deur die kritieklose aanvaarding 
van ‘n aantal populêre aannames asof 
hulle bewese wetenskaplike feite is. 
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Laumann 
(1994) Slegs 
onder mans. 

 2.7% 4.1% laaste 5 
jaar 

4.9% sedert 18 9.1% 

Laumann 
(1994) slegs 
dames 

 1.3% 2.2% in die 
laaste 5 jaar 

4.1% sedert 18 4.3% 

Rogers en 
Turner 
(1991) Slegs 
onder mans. 

 Studie 1: 
1.9% 

Studie 2: 
1.2% 

Studie 3:2.4% 

Studie 4:2.0% 

 Almal sedert  18 

Studie 1: 4.8% 

Studie 2:4.9% 

Studie 3: Nie 
beskikbaar 

Studie 4: 6.7% 

 

Sell (1995) 
Slegs mans. 

Laaste 5 jaar 

VSA: 0.82% 

VK: 1.15% 

Fr: 0.72% 

 Laaste 5 jaar 

VSA: 5.42% 

VK: 3.51% 

Fr: 9.94% 

  

Sell (1995) 
slegs dames 

Laaste 5 jaar 

VSA: 0.27% 

VK: 0.54% 

Fr: 0.14% 

 Laaste 5 jaar 

VSA: 2.96% 

VK:1.54% 

Fr:3.02% 

  

Spira (1993) 
Slegs mans 

 1.1%   4.1% 

Stall (1990) 
Slegs mans 

0.8% laaste 5 
jaar 

1,4% laaste 5 
jaar 

   

Wellings 
(1994) Slegs 
mans 

 1.1%   6.1% 

Wellings 
(1994) Slegs 
dames 

 0.4%   3.4% 

 

8.3.  Twee kante van die saak – selfs in gay-kringe: essensialiste en sosiaal-konstruksioniste 

In die huidige gay-gesprek in die NG Kerk word dit dikwels as onbetwiste feit aanvaar dat mense van 
geboorte af homoseksueel is. “Ek is gebore met blou oë, ek het dit nie gekies nie”, is die vergelyking wat ‘n 
mens dikwels hoor.  

So ’n uitlating wek die indruk dat gays en diegene ten gunste van gay-verhoudings hieroor eens is – wat nie 
die geval is nie. In die veld van gender-studies is daar twee duidelike standpunte oor die wat die oorsaak van 
homoseksualiteit is. Daar is diegene wat glo die oorsaak van homoseksualiteit lê hoofsaaklik in één 
essensiële oorsaak: byvoorbeeld in jou gene of in jou sosiale omgewing. Hulle word “die essensialiste” 
genoem. Dit is omtrent die enigste stem wat ons in die Suid-Afrikaanse gay-gesprek hoor. Maar daar is ’n 
groot groep geleerdes – met baie gay intellektuele onder hulle – wat die essensialistiese standpunt verwerp: 
diegene wat sê dat homoseksualiteit ‘n sosiale konstruksie is – ‘n mens se self, argumenteer hulle, word 
gevorm deur ‘n interaksie met jou sosiale omgewing, en dit is in dié interaksie met die omgewing dat jou 
homoseksuele identiteit gevorm word. Die pro-gay skrywer Nissinen (1998:8) beskryf die verskille as volg: 
“Essensialists hold that the basic structures of sexuality and gender are independent of their social context, 
that people are born with their sexual orientation. Support from this is sought... from biological and genetic 
studies.... Constructionists see sexuality and its manifestations as social constructions. According to this 
view, gender is not a biologially determined and immutable fact but a product of social relations (ons 
klem).” 
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Die belangrike punt hier is dat baie gay intellektuele wat oor gender-kwessies skryf, self ‘n sosiaal-
konstruktiewe uitgangspunt het. Die bekendste is die Franse filosoof Michel Foucault, wat in sy  invloedryke 
Geskiedenis van Seksualiteit baie sterk argumenteer dat seksualiteit ‘n produk van die kultuur is. In 1999 het 

’n Nederlandse teoloog, Siebren Lanser, ‘n proefskrif 
geskryf, Het schip der kerk op op roze golven: over 
homobevrijding en ecclesiologie, waarin die skrywer (self 
gay) kies vir ‘n sosiaal-konstruktiewe standpunt. In die 
bekende Suid-Afrikaanse boek, Aliens in the household of 
God, geredigeer deur Paul Germond, het dr Holger Szesnat 
(self ten gunste van gay verhoudings) ‘n artikel geskryf 
waarin hy teenoor ‘n eensydige essensialistiese 
benadering, wat in Suid-Afrka die botoon voer, pleit vir “a 
social constructionist perspective... heuristically... the most 
adequate perspective for historial inquiry” in die gay-
gesprek.   

Ons doel is nie om hier die meriete van die twee 
benaderings te behandel nie. Ons vestig slegs die aandag 
daarop, om deelnemers aan die gesprek daarvan bewus te 
maak dat die stem ten gunste van gay-verhoudings wat 
meestal (amper uitsluitlik) in die media gehoor word, slegs 
die stem van die essensialiste is – diegene wat beweer dat 
gays almal so gebore is. Teenoor hierdie stem is dit belang-

rik om die ander stem – grootliks komende uit die internasionale intellektuele gay-gemeenskap ook te hoor: 
die stem wat sê dat homoseksualiteit ’n sosiale konstruksie is.  

’n Verdere, meer radikale stem uit die gay sosiaal-konstruktiewe hoek
48

, maak juis die punt dat gay-wees ‘n 
keuse is: dat gay persone nie apologeties te hoef verduidelik, “Jammer, maar ek is so gebore” nie, maar trots 
behoort te sê: “Ek is nie so gebore nie, maar ek het gekies om so te wees – en wat daarvan?”  Lees meer 
hieroor in die boek van David Halperin (1990) en dosyne internet- webbladsye deur by Google in te tik: 
homosexuality + social construction. 

8.4. Oorsake van homoseksualiteit 

‘n Gewilde argument van voorstanders van homoseksuele verhoudings en –huwelike is dat dit wetenskaplik 
bewys iemand as ‘n homoseksuele persoon gebore word. Die siening verdien meer aandag. 

8.4.1. ‘n Geneties / biologiese evaluasie van seksuele oriëntasie 

8.4.1.1. Inleiding 

Hierdie uiteensetting is nie bedoel om ‘n wetenskaplike referaat te wees nie. Dit is geskryf om verstaanbaar 
te wees vir ‘n gehoor wat nie onderlê is in die vakkunde van die genetika, biologie of biometrie/psigometrie 
(biologiese- en psigologiese statistiek) nie. Ten einde dit te bereik word moeilike konsepte baie 
vereenvoudig. Wat die wetenskaplike resultate betref word dit nie volledig weergegee nie maar slegs die 
relevante gedeeltes wat nodig is om die gevolgtrekkings toe te lig. 

8.4.1.2. Redes vir ‘n geneties / biologiese evaluasie van homoseksuele gedrag in ‘n primêr 
eties/morele debat 

Die opvatting bestaan vandag waarskynlik redelik algemeen by die breër publiek dat homoseksuele gedrag 
‘n geneties / biologiese oorsprong het. Die algemene media en pro-gay groepe voer dan ook sonder 
uitsondering aan dat homoseksuele persone so gebore word. Daar word beweer dat homoseksuele gedrag 
moreel / eties nie negatief beoordeel moet word nie omdat dit natuurlik en overmydelik is. “Ek is so, want 
God het my so gemaak”, word gesê. Om hierdie argument verder te staaf word beweer dat daar n hoë 
frekwensie van homoseksuele persone in die bevolking voorkom. Syfers van so hoog as 7-10% word 
genoem (Antohonissen & Oberholzer 2001: 146; Barnard 2000: 85).  
 
Onder die leke publiek het die sogenaamde “geen-mite” vandag groot inslag gevind. Volgens hierdie 
opvatting word algemeen, verkeerdelik, aanvaar dat bykans alle menslike gedrag op ‘n geneties 
deterministiese wyse bepaal word. So word daar geredeneer dat as sekere siektes soos bv. porforie, sistiese 
fibrose, spierdistrofie ens. deur ‘n geen of gene veroorsaak word,   waarom dan nie ook gedrag nie? As ons 
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 Halperin (1990), lees dosyne webbladsye deur by Google in te tik: homosexuality + social construction. 

In die vraag na die Skriftuurlike 
regverdiging van homoseksuele 
verhoudings en huwelike word die 
wetenskap soos politieke slagspreuke 
gebruik – afhangende van watter kant van 
die debat iemand is, word slegs daardie 
sogenaamde bevindinge gebruik. 
 
Dit is die rede waarop die sogenaamde 
wetenskaplike bevindinge in hierdie 
verslag nie die deurslaggewende rol 
speel nie, maar die Skrif. 
 
Selfs al sou die wetenskap kon bewys dat 
iemand as homoseksueel gebore kon 
word, kan ‘n wetenskaplike bevinding nie 
‘n teologiese begrip – soos sonde – veto 
nie!!! 
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die gene kan blameer vir siektes dan kan ons die gene sekerlik ook blameer vir sekere afwykende en 
onaanvaarbare gedrag soos bv woede, huislike geweld en ander geweldsuitbarstings of moord. 

Daar word in die lig hiervan dan ook aangevoer dat as homoseksuele gedrag op ‘n geneties / biologies 
determistiese wyse bepaal word, die etiese / morele beoordeling daarvan vanuit die skrif uit ‘n ander 
perspektief benader behoort te word. Hierdie uitgangspunt is natuurlik nie korrek as ‘n mens die Skrif as 
hoogste, en ook enigste, gesag aanvaar in jou formulering van eties / morele waardes nie. 

In ’n verduideliking van die stand van huidige navorsing rakende die fisiologiese oorsake vir ’n 
homoseksuele oriëntasie, bevind Stanton & Yarhouse dat daar nie onteenseglik bewys kan word dat bio-
psigo-sosiale oorsake op ’n homoseksuele oriëntasie dui nie (Jones & Yarhouse 2003:52-90; Potgieter & 
Van Huysteen 2002: 52-68). Dean Hamer se navorsing dui dat ’n chromosoommerker gevind is wat met 
“homoseksuele gedrag” verband hou (Hamer et al. 1993:121-127; Jones & Yarhouse 2003:79; Whitehead 
2002). Hierdie resultate word deur pro-gay teoloë en homoseksuele aktiviste gebruik om te beweer dat daar 
’n gay-geen gevind is. Daar is egter nie ’n “gay-geen” gevind nie, want Hamer en sy kollegas het nie na ’n 
“geen” gesoek nie (Jones & Yarhouse 2003:80). Dit moet in billikheid vermeld word dat die 
chromosoommerker wat gevind is, nie seksuele oriëntasie bepaal nie, maar wel ’n aanleiding gee tot ’n 
sekere tipe gedrag. Hierdie chromosoom sou gedrag in dié mate beïnvloed dat sekere persone meer 
aangetrokke sou wees tot mense van dieselfde geslag (Jones & Yarhouse 2003:81-82).
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Dit  is verder ook belangrik om die geneties / biologiese oorsake van ‘n homoseksuele oriëntasie, indien 
enige, te evalueer omdat die wese daarvan natuurlik ‘n belangrike invloed sal hê op die benadering wat 
gevolg moet word in die pastorale hantering van persone met ‘n homoseksuele oriëntasie. 

8.4.1.3. Miskonsepsies oor die aard van oorerwing en gene en die verskil tussen deterministiese en 
komplekse oorerwingspatrone. 

Op die mees basiese vlak is gene verantwoordelik vir die konstruksie van Ribonikleunsuur (RNA) wat weer 
op sy beurt betrokke is by die vorming van proteine en ensieme vanuit die aminosure wat ‘n mens deur jou 
dieët inneem.  Daar bestaan nie iets soos ‘n geen vir intelegensie, skisofrenie of homoseksuele gedrag nie. 
Vanaf geen na sel na organisme na die uiteindelike tot uitdrukking kom van ‘n geen/gene in ‘n eienskap (ook 
genoem fenotipe) is daar ‘n magdom omgewings- en ook intergenetiese faktore en wisselwerkings aan die 
werk.  

Genetiese oorerwingspatrone kan wissel van baie eenvoudig tot baie kompleks. Op die eenvoudigste vlak  is 
daar enkelgeen oorerwing waar een geen kodeer vir ‘n eienskap (ook genoem mendeliese oorerwing). Hier 
kan ons byvoorbeeld dink aan oog- of haarkleur by mense. Mens het  bv bruin of  blou oë omdat jy die 
spesifieke gene daarvoor het en kan ons praat van ‘n geneties deterministiese oorerwingspatroon. Selfs op 
hierdie eenvoudige oorerwingsvlak is die Genetika egter ook nie altyd so simplisties nie, want hier kan 
faktore voorkom soos dat een geen die tot uitdrukking kom van ‘n ander geen kan beinvloed of dit selfs kan 
onderdruk. Net so kan een geen ‘n invloed op meer as een eienskap hê.   

By komplekse eienskappe soos menslike gedrag, persoonlikheidstipes ens is meer komplekse 
oorerwingspatrone betrokke. Gewoonlik is daar ook baie gene tegelyktydig, elk met ‘n klein effek, by die 
vorming van komplekse eienskappe aan die werk (ook genoem poligene of multigeen oorerwing). 

Dit beteken nie dat gene nie ‘n  invloed op ‘n eienskap of eienskappe het nie – die miskonsepsie ontstaan 
wanneer ‘n mens dink dat daar ‘n spesifieke geen vir ‘n spesifieke gedrag is en dat as die geen nie 
teenwoordig is die gedrag ook nie teenwoordig sal wees nie. Daar is egter ‘n lang pad tussen die 
“gedragsgenotipe” (as dit substansieël teenwoordig is) en die uiteindelike gedrag of “gedragsfenotipe” met ‘n 
magdom omgewingsinvloede aan die werk, sodat daar vir ‘n gegewe genotiepe (spesifieke genetiese 
samestelling) ‘n verskeidenheid fenotipes of gedragspatrone kan wees. So ook kan die genotiepe uiteindelik 
ook ‘n invloed hê op die wyse waarop ‘n inividu sy omgewing ervaar.  ‘n Baba wat bv koliek het, moontlik agv 
‘n meer gevoelige spysverteringsstelsel, sal heel waarskynlik anders hanteer word as ‘n rustige baba, sodat 
die omgewingsinvloede reeds vanaf ‘n baie vroeë stadium teenwoordig is. Dit kan verskillende gevolge hê 
op die persoon se uiteindelike gedrags- en persoonlikheidontwikkeling en die manifestasie daarvan as ‘n 
volwassene.  

Dit is duidelik dat dit ‘n vals aanname sou wees om te aanvaar dat die geneties / biologiese aan die een kant 
en omgewingsinvloede en ervarings aan die anderkant, ons op fundamenteel totaal verskillende wyses 
beïnvloed. Beide die genotipe, die omgewing en hulle interaksies dra onderskeidelik in groter of kleiner mate 
by tot wat ons is (LeDoux  1998).  
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 Hamer en Murphy bevind dat daar nie ’n direkte genetiese verband is tussen mense wat rook nie, maar wel ’n moontlike verband 
tussen persone wat ophou rook en hulle gene. Hul navorsing dui op die volgende hipotese: Dit blyk asof sommige mense ’n 
genetiese predisposisie het ten opsigte van “vreemde” gedrag. Mense wat nie die spesifieke geen nie het nie, kan rook en makliker 

ophou rook as persone met so ’n geen. 
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Gedrag is een van die mees komplekse eienskappe omdat dit in die funksionering van die totale organisme 
reflekteer word en ook omdat gedrag nie staties is nie en voortdurend in reaksie op die omgewing kan 
verander. 

8.4.1.4. Die noodsaaklikheid van onbevooroordeelde monsterdata en die akkurate meting van 
eienskappe by die vastelling van genetiese parameters. 

Wanneer die genetiese faktore betrokke by komplekse eienskappe gemeet en gekwantifiseer moet word is 
twee faktore van kritiese belang. Eerstens moet die data wat verkry word ‘n ewekansige monster uit die 
teiken populasie wat bestudeer word verteenwoordig. Tweedens moet die metingsmaatstaf die 
onderliggende genetiese faktore akkuraat weerspieël. By gebrek aan die eerste sal ‘n skeefgetrekte of 
bevooroordeelde resultaat volg. By gebrek aan die tweede sal iets anders as die bedoelde eienskap, en 
selfs ‘n non-entiteit, gemeet word.  

Om die omvang van die genetiese bydrae tot ‘n eienskap te bepaal moet die genetiese- en 
omgewingsbydrae tot die eienskap van mekaar geskei word. Verskillende biometriese metodes en tegnieke 
kan gebruik word om dit te doen, enkeles waarvan die belangrikstes is: Stamboom analises, Tweelingstudies 
en Genetiese merkers. Die doel van eersgenoemde twee is om enersyds die genetiese faktore konstant te 
hou en die omgewingsinvloede te laat wissel en andersysds om die genetiese invloede te laat wissel en die 
omgewingsfaktore konstant te hou. Die doel van laasgenoemde is om spesifieke gene te indentifiseer wat vir 
‘n sekere eienskap verantwoordelik is. Dit is egter soms steeds baie moeilik om die genetiese en 
omgewingskomponent akkurraat te skei omdat baie belangrike omgewingsfaktore dikwels ook neig om 
eenvormig binne ‘n familieopset (wat ‘n “eenvormige” genetiese opset is) te wees – dink byvoorbeeld aan 
faktore soos die teenwoordigheid of afwesigheid van ‘n vaderfiguur, ‘n aangename of ongebalanseerde 
familieomgewing, die voorkoms of afwesigheid van agressie/mishandeling binne dieselfde familie. In sulke 
gevalle onstaan ‘n verstrengeling van die genetiese en omgewingsinvloede wat slegs deur die statistiese 
berekeninge gemeet kan word deur sekere modelle te gebruik wat weer op sekere teoretiese aannames 
berus. Indien hierdie aannames op  ongeldige hipotesis berus, kom die betroubaarheid van die 
gevolgtrekkings natuurlik ook onder verdenking. Hoe groter die steekproef monster is hoe akkurater sal die 
skatting van die genetiese parameters wees en daarom is dit essensieël dat van groot monsters gebruik 
gemaak moet word, wat in die geval van tweelingstudies nie altyd moontlik is nie. 

Om die meting van die onderliggende eienskappe akkurraat te doen  is ook van groot belang. In die geval 
van seksuele oriëntasie word daar meestal van die sogenaamde Kinseyskaal gebruik gemaak om hierdie 
eienskap te meet. Op die Kinseyskaal sal ‘n meting van 0 dui op ‘n volkome heteroseksuele oriëntasie, 6 op 
‘n volkome homoseksuele oriëntasie en 3 (die middelpunt) op ‘n biseksuele oriëntasie. Meer onlangse 
navorsing spreek kritiek uit op die akkuraatheid van die Kinseyskaal as ‘n maatstaf van seksuele oriëntasie 
(Ellis 1987: 523-529). Dit bring natuurlik mee dat die gevolgtrekkings van enige navorsing waar daar van die 
Kinseyskaal gebruik gemaak word op ‘n baie omsigtige wyse beoordeel moet word. 
 
Uit bogemelde is dit duidelik dat enige navorsing na die geneties-omgewingsinvloede op seksuele oriëntasie 
baie meer ingewikkeld is as wat op die oog af mag voorkom. Ongelukkig verdiskonteer die populëre media 
hierdie feit nie altyd nie. Dit is egter onverskoonbaar dat wetenskaplike navorsers hulle hieraan skuldig 
maak, soos wat ongelukkig te dikwels in die laaste twee dekades die geval was. Hier word verwys na 
navorsers wat in hulle navorsing bogemelde kriteria nie na wense nagekom het nie en na kritiek op hulle 
werk (Whitehead  NE & Whitehead BK 1999) en uit eie erkenning selfs van hulle navorsing herhaal het om 
aan gemelde  kriteria te voldoen (Bailey, Dunne & Martin  2000: 524-536).  

8.4.1.5. ‘n Verkorte ondersoekende evaluasie van die navorsing ten gunste van ‘n geneties/biologiese 
verklaring vir Homoseksuele gedrag. 

Homoseksuele frekwensie 
Hoewel verskeie bronne syfers van so hoog as 10% noem blyk dit uit betroubare opnames dat die voorkoms 
van persone met ‘n homoseksuele oriëntasie inderwaarheid veel laer is (Kendler 2000: 1843-1846; Smith 
1991: 104; Stuart and Ronald 1994: 334). 

Manlik :   1% tot 3,1% 

Vroulik :  1% tot 2,5% 

Breinnavorsing 
In ‘n publikasie deur Le Vay in die gesaghebbende tydskrif Science, bevind hy dat die INHAH-3 area van die 
agterste (anterior) deel van die hipotalamis van die brein twee maal groter was in hetroseksuele mans as in 
homoseksuele mans. Hierdie area van die brein is betrokke by die beheer van manliketipe seksuele gedrag. 
LeVay kom tot die gevolgtrekking dat INAH-3 dimorfies is met seksuele gedrag in mans en daarom daarop 
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dui dat seksuele gedrag ‘n biologiese substraat het
17

. Dit is enigste gevolgtrekking waartoe LeVay uit sy 
navorsing gekom het. Hierdie bevinding is wyd aangegryp as ‘n bewys dat homoseksuele oriëntasie ‘n 
biologies / genetiese oorsaak het. LeVay wys egter self in sy oorspronklike publikasie op ‘n aantal leemtes in 
sy navorsing. ‘n Relatief baie klein monster is gebruik, die onderwerpe van sy studie het almal aan die VIGS 
gesterf of was dwelmgebruikers, terwyl die invloed hiervan op die deel van die brein nie bekend is nie en die 
moontlikheid wel bestaan dat dit die resultaat tot gevolg kon hê in plaas van seksuele oriëntasie soos 
gehipotetiseer, die geanaliseerde data is nie ‘n verteenwoordigende ewekansige monster uit die algemene 
populasie nie, groot oorvleueling in die data van die heteroseksuele en homoseksuele subjekte en die nie-
eenvormigheid daarvan maak akkurate gevolgtrekkings onmoontlik. Hierdie leemtes word ook deur verskeie 
ander navorsers uitgewys. Verder wys wetenskaplikes op die volgende: die spesifieke werking van die INAH-
3 area is op primate nagevors en dit is nie duidelik wat die presiese rol daarvan in menslike seksuele 
oriëntasie is nie (Brannon 1996), die resultate van LeVay kon tot op datum nie gerepliseer word nie (Byne 
1994� 50-55).  

Gekoppelde geenmerker navorsing 
Hierdie is ‘n navorsingstegniek wat daarop gerig is om op die molekulêre vlak ‘n geen of gene te indetifiseer 
wat verantwoordelik is vir ‘n eienskap. Met hierdie metode word ‘n uitgebreide familiestudie gedoen t.o.v. die 
voorkoms van ‘n eienskap. Indien daar gevind word dat die eienskap meer gereeld voorkom in ‘n 
familiestamboom as wat normaal verwag sou word, word daar op die molekulêre vlak gesoek na ‘n DNA 
segment op die chromosome wat dieselfde is in familielede met die betrokke fenotiepe.  
 
In navorsing wat in 1993 gedoen  is, is gebruik gemaak van 40 pare homoseksuele broers (Hamer, 1993: 
321-327). Daar is bevind dat in die families wat ondervra is waar meer as een broer homoseksueel was, 
daar ‘n beduidende voorkoms was van ‘n maternale (aan moederskant) oom of ‘n maternale tante se seun 
wat ook homoseksueel was. Die navorsers het tot die gevolgtrekking gekom dat homoseksuele oriëntasie in 
sekere gevalle van moederskant oorgeërf word en dat die geen of gene daarvoor waarskynlik op die X-
chromosoom voorkom. ‘n Vrou het twee X-chromosome ma.w. XX en ‘n man ‘n X en Y-chromosome ma.w. 
XY. Dit staan ook bekend as die geslagschromosome. Daar is verder gevind dat van die 40 pare 
homoseksuele broers, 33 dieselfde variant of patroon van die q28 area op die X-chromosoom gehad het, die 
sogenaamde Xq28-geen. Die navorsers het  tot die gevolgtrekking gekom dat ‘n sekere vorm van 
homoseksualiteit beinvloed word deur ‘n geen wat in die Xq28-area voorkom.  
 
Bogemelde navorsing is deur groepe en gay-aktiviste wat die gedagte propageer dat homoseksualiteit ‘n 
biologies-genetiese oorsprong het en daarom natuurlik, determisnisties en onvermydelik is, het hierdie 
navorsing aangegryp as bewys vir hulle standpunt. Bogemelde navorsingsbevindings is sederdien deur 
meeste wetenskaplikes verwerp om verskeie redes waaronder enkeles hieronder vermeld word: 

• In die navorsingsmonster het 17,5% (7 van die pare) nie die Xq28 patroon vertoon wat die ander  33 
vertoon het nie. As daar ‘n eenvoudige mendeliese oorerwingspatroon via ‘n geen op die Xq28 area 
(m.a.w. as daar ‘n geen vir homoseksualiteit) was sou dit in 100% van die gevalle voorgekom het. 

 
• Die heteroseksuele manlike broers van 40 pare is nie getoets vir die gemelde patroon op die Xq28 area 

nie. As hulle wel daarvoor getoets was en dit het dieselfde patroon vertoon as die van hulle 
homoseksuele broers sou dit die gevolgtrekking van ‘n homoseksuele geen natuurlik ongeldig maak. 

 
• ‘n Ander vraag wat gevra kan word is wat die voorkoms van die spesifieke patroon op die Xq28 area is in 

die breë heteroseksule populasie wat nie verwant is aan die homoseksuele broers (m.a.w. ‘n konrole 
groep).  

 
• In 1999 is ‘n soortgelyke studie gedoen waarin gepoog is om bogemelde navorsing te herhaal (Rice 

1999� 284). Hierdie navorsing was nie in staat om die bg. resultate te herhaal nie ondanks die gebruik 
van ‘n groter monster. Die navorsers het tot die gevolgtrekking gekom dat hulle data nie die voorkoms 
van ‘n geen op lokus Xq28 wat ‘n effek op seksuele oeriëntasie het ondersteun nie. 

 
• Die probleem met die soort van navorsing waaronder geenkoppelings studies val is dat dit baie 

misleidend kan wees om ‘n kousale verband vanaf korrelasies, wat bloot ‘n eenvoudige liniêre verband 
tussen  twee of meer veranderlikes aandui, af te lei. ‘n Korrelasie tussen ‘n biologiese komponent en ‘n 
gedragspatroon beteken nie noodwendig dat die een die ander veroorsaak nie en dit is tot ‘n meerdere 
mate waar hoe meer kompleks die gedragspatroon is (Billings 1993� 60). 

 
• Dit is baie moeilik indien nie feitlik onmoontlik om spesifieke gene te vind wat aan komplekse eienskappe 

soos byvoorbeeld menslike gedrag gekoppel kan word (Mann 1994: 1687). 
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Hierdie navorsing van Hamer en kollegas het groot opspraak verwek en daar is wyd berig dat ‘n gay-geen 
ontdek is. Ondanks sulke aansprake verklaar die navorsers self in ‘n opvolg artikel dat dit nie so is nie en 
verklaar: “….slaag nie om dit wat ons op gehoop het te produseer nie nl. Mendeliese oorerwing. Inteendeel, 
ons kon nie ‘n enkele  familie aantref waar homoseksualiteit versprei was in die verwagte patroon wat 
Mendel in sy ertjies waargeneem het nie (LeVay 1991:1034-1037).  

Tweelingstudies 
Die doel van die kwantitatiewe genetika is om die relatiewe bydrae van die genetiese- en 
omgewingsinvloede op die verskille in ‘n eienskap te bestudeer. Hiervoor word van aannemings, 
familiestamboom en tweelingstudies of ‘n kombinasie hiervan, gebruik gemaak. Hiervan is klassieke 
tweelingstudies die gewildste, as gevolg van verskeie redes, in die bestudering van gedragsgenetika. Die 
voorkoms van identiese tweelinge (monosigoties), waar die tweeling uit een bevrugte vroulike eisel 
ontwikkel, en nie-identiese tweelinge (disigoties), waar die tweeling uit twee bevrugte vroulike eiselle 
ontwikkel, maak dit moontlik om genetiese- en omgewingsinvloede en hulle relatiewe bydrae te meet 
(Rijsdijk and Sham 2002). Monosigotiese tweelinge is geneties identies en enige verskille tussen hulle 
behoort teoreties slegs a.g.v. omgewingsinvloede te wees. Disigotiese tweelinge het nie meer gedeelde 
gene as gewone broers en susters (of sibbe) nie en verskille tussen hulle is beide agv genetiese en 
omgewingsinvloede. ‘n Vergelyking tussen monosigotiese en disigotiese tweelinge en disigotiese tweelinge 
en hulle nie-tweeling sibbe kan help om genetiese- en omgewingsinvloede te isoleer. Monosigotiese 
tweelinge wat binne dieselfde familiegroep opgroei deel nie noodwendig identiese omgewingsinvloede 
(behalwe vir sekere voorgeboortelike invloede) nie. In die mees ideale omstandighede kan data van 
monosigotiese tweelinge wat by geboorte geskei is en in verskillende huishoudings opgegroei het die 
verskillende komponenete die beste meet (selfde gene – verskillende omgewing). Ongelukkig is data vir 
laasgenoemde baie skaars en soms feitlik onbekombaar ten opsigte van spesifieke eienskappe en moet 
daar van statistiese modelle, met sekere aannames, gebruik gemaak word in die analisering van data. 

Oor die jare is ‘n hele aantal tweelingstudies gedoen ten opsigte van seksuele oriëntasie. Op die grootste 
gedeelte van hierdie navorsing is ernstige kritiek gelewer vanuit wetenskaplike kringe en word die resultate 
as onbetroubaar verwerp agv hoofsaaklik bevooroordeelde (ook genoem nie- ewekansige) monsterneming 
met die insameling van die geanaliseerde data. Enkele studies, onder andere die resultate van navorsing 
wat gebruik gemaak het van die data van 14,000+ tweelinge uit ‘n Australiese registerdatabasis, bevestig 
dan ook dat hierdie kritiek geregverdig is. 

In ‘n studie wat reeds so vroeg as 1955 gedoen is word bevind dat 100% van monosigotiese tweelinge 
konkordant is (ooreenstem) vir homoseksualiteit (Kalmann 1952� 136-146). Bailey en medewerkers vind ‘n 
probandkonkordansie van 52% (monosigotiese sibbe), 22% (disigotiese sibbe), 9% (nie-tweeling sibbe) en 
11% (aangenome broers) (Bailey, Pillard, Neale and Agyei 1993� 217-223). Hierdie navorsingsresultate is 
egter almal gebaseer op informele monsters wat verkry is deur werwing van tweelinge by gay en lesbiese 
verenigings en deur advertensies wat in gay en lesbiese tydskrifte geplaas is. Om enige akkurate resultate te 
verkry ten einde sinvolle gevolgtrekkings te maak ten opsigte van enige genetiese oorerwingspatrone, is dit 
noodsaaklik dat die monsters waarvan die data geneem word vir statistiese analise verteenwoordigend van 
die algemene populasie waarop die bevindinge van toepassing gemaak word, moet wees. Die gevolg 
hiervan is dan ook duidelik uit die resultate. Die groot verskil tussen die konkordansie van disigotiese sibbe 
(22%) en hulle nie-tweeling broers (9%), wat dieselfde hoeveelheid genetiese materiaal deel, is nie te 
verwagte nie. Dit is die van die redes waarom wetenskaplikes die bogemelde navorsingresultate as ‘n 
oorskatting beskou. 

In 2000 publiseer Bailey en medewerkers die navorsingsresultate van data wat verkry is uit ‘n Australiese 
tweelingregister (Bailey, Dunne and Martin 2000: 524-536). Dit is insiggewend dat die resultate van hierdie 
navorsing drasties verskil van die wat verkry is uit  informele monsters. Uit ‘n monster van 3782 tweelinge 
word as volg bevind: 

    Monosigoties    Disigoties 

 Pare Pare Pare PG   Pare Pare Pare PG  

Mans ++ + - -  - % PBK  ++ + - -  - % PBK 

Kinsey >- 2 3 27 260 11.11 20.00  0 16 146 0.00 0.00 

Kinsey >- 1 9 30 260 30.00 37.50  1 30 146 3.33 6.30 

            

            

Vroue            

Kinsey >- 2 3 19 539 15.79 24.00  1 17 293 5.88 10.50 

Kinsey >- 1 14 65 539 21.54 30.10  8 37 293 21.62 30.20 
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++ = Beide Homoseksueel    +- = Een van paar Homosekueel  - - = Beide heteroseksueel 

PG = Paargewyse Konkordansie %     PBK = Probandgewyse Konkordansie 

Uit bogemelde is dit duidelik dat in die geval van mans waar een van die monosigotiese tweelinge 
homoseksueel was die ander een slegs in 11% (20 probandgewys) ook homoseksueel was vir ‘n 
Kinseyskaal van 2 of meer en 30% (37,50) – Kinseyskaal 1 of meer. In die geval van vroue is die 
vergelykende syfer: Kinseyskaal van 2 of meer, 15,79% (24 probandgewys)  en Kinseyskaal 1 of meer, 
21,54% (30,10 probandgewys).  

‘n Ontledende vergelyking van bogemelde data met in agneming van die vergelykende data vir disigotiese 
tweelinge dui daarop dat die genotipiese bydrae relatief laag is teenoor ‘n oorheesende 
omgewingskomponent in die totale fenotiepe vir seksuele oriëntasie. Ongelukkig gee die navorsers geen 
data vir die nie-tweeling sibbe aan nie. Bailey en sy medewerkers Michael Dunne en Nicholas Martin is ook 
eerlik in hul gevolgtrekking: “...(this study) did not provide statistically significant support for the importance of 
genetic factors for homosexual orientation” (Bailey, Dunn & Martin 2000:534; Jones & Yarhouse 2000:78). 

Ander 
Dikwels word die bewering gemaak dat seksuele oriëntasie die gevolg is van hormonale invloede. Navorsing 
dui egter daarop dat dit nie die geval is nie. Geen betekenisvolle verskille kon byvoorbeeld gevind word in 
die hormoonvlakke van heteroseksule en lesbiese vroue nie (Dancey 1990� 251-264; Downey, Ehrhardt 
1987: 347-357; Griffiths 1974� 549-556).   
 
Mackie en medewerkers het die androgeenreseptor geen (‘n geen wat ‘n sleutelrol speel in die 
fisiologiese werking van die manlike hormoon testosteroon en die invloed daarvan op die liggaam en 
brein) op molekulêre vlak ondersoek. Hulle kon egter geen verskil vind in die DNA struktuur van die geen 
tussen homo- en heteroseksuele mans nie (Macke 1993: 844-852).  

8.4.1.6. Gevolgtrekking 

Daar is geen oortuigende wetenskaplike bewyse dat seksuele oriëntasie oorgeërf word of ‘n 
biologiese oorsaak het nie.  

Dit is baie moeilik indien nie feitlik onmoontlik om spesifieke gene te vind wat aan komplekse 
eienskappe soos byvoorbeeld menslike gedrag gekoppel kan word (Mann 1994: 1687).  

Die beskikbare data dui daarop dat omgewingsinvloede ‘n oorheersende rol speel in die bepaling van 
seksuele gedrag. 

Dit sou baie onverantwoordelik wees om op die grond van huidige data tot die gevolgtrekking te kom 
dat seksuele oriëntasie ‘n geneties deterministiese basis het. Daar sou hoogstens spekulatief beweer 
kon word dat sekere persoonliksheids- en of ander individuele eienskappe, wat moontlik ‘n 
onderliggende genetiese komponent bevat, ‘n groter predisposisie tot homoseksuele gedrag tot 
gevolg kan hê.  

Vervolgens enkele gedagtes rakende moontlike psigo-sosiale oorsake vir ‘n homoseksuele oriëntasie. 

 
8.4.2. Psigo-sosiale faktore 
 
Die boek Gelowig en Gay dui aan dat die raad van die Amerikaanse Psigiatriese Assosiasie (American 
Psychiatric Association – afgekort met APA; Anthonissen & Oberholzer 2001�142-145)

50
 reeds in 1973 besluit 

het om homoseksualiteit as psigiatriese siekte en ’n geestesafwyking te skrap. Volgens APA is daar ook 
geen bewyse dat homoseksuele persone in groter persentasie kinders molesteer as wat dit onder 
heteroseksuele persone voorkom nie (Anthonissen & Oberholzer 2001:145). 

 

 

 

                                                   
50

 APA se hoofkwartier is in Washington DC en die wêreld se grootse verening van psigiaters. Meer 132 000 psigiaters behoort aan 
hierdie vereniging. ASA is weer verdeel in 49 onderafdelings wat navorsing op verskillende velde doen. Dit is ook geassosieer met 
58 psigiatriese verenigings in Kanada. Die doel van ASA is om psigiatrie as wetenskap te bevorder en die welstand van mense te 

verbeter. 
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Dit word opgevolg deur die besluit van APA se hele vergadering in 1974 in ’n demokratiese stemming 
waarvolgens homoseksuele gedrag as ’n patologies-psigologiese toestand van die DSM (dit is die amptelike 
verwysingsboek vir diagnose van afwykende gedrag in Amerika en staan bekend as Diagnostic and 
Statistical Manual) verwyder is. Die stemming was 
5834 teen 3810 (Dobson James 2002�139). Hierdie 
stemming het plaasgevind in ’n tyd toe daar sosiale 
verandering in Amerika op die voorgrond was. 
Sommige navorsers beweer dat hierdie stemming 
oneties was, aangesien dit “deurgedruk” was as 
gevolg van gay-drukgroepe. Die normale prosedure 
om tot só ’n stemming te kom, was nie gevolg nie. Die 
stemming is volgens hierdie navorsing nie deur 
mediese en psigologiese bevindings gemotiveer nie, 
maar eerder deur politieke druk (Stanton & Yarhouse 
2000:97; Bayer 1981:201). In 1994 stel APA dat 
homoseksuele gedrag nie die gevolg is van ’n 
geestessiekte en nié immorele gedrag is nie. Dit is slegs die wyse waarop ’n minderheidsgroep uitdrukking 
aan hulle behoefte aan liefde en seksualiteit gee. Homoseksuele persone is net so goed aangepas as wat 
heteroseksuele persone is. Navorsing wys dat pogings om homoseksuele persone te “rehabiliteer” op 
sosiale veroordeling teen hierdie persone dui (Anthonissen & Oberholzer 2001:145). 

Stanton en Yarhouse (2000:97) lewer op hul beurt weer getuienis dat hoewel homoseksuele gedrag van die 
DSM verwyder is, die meeste psigiaters (69%) steeds vier jaar na die besluit deur APA homoseksuele 
gedrag in praktyk nog altyd as ’n psigologiese afwyking gesien het. Ter wille van billikheid, daar is wel 
resultate gevind wat geïnterpreteer kon word dat alle homoseksuele persone nie inherent patologies is nie.  

8.5. “Moontlikheid” van verandering:   

Hoewel die persepsie bestaan dat daar geen moontlikheid tot heroriëntasie by homoseksuele persone 
bestaan nie, is daar wel navorsing wat aandui dat daar by sommige homoseksuele persone wel 
heroriëntasie moontlik is. Verskeie gedetaileerde gevalle studies is tussen 1930 tot 1986 gepubliseer wat 
hierdie punt motiveer. Die volgende skema dui daarop. Gedurende 1966 tot 1974 het meer as ’n duisend 
artikels hieroor verskyn

51
: 

NAVORSING OOR UITKOMSTE VAN TERAPIEë 

OUTEUR BEHANDEL VERANDER SUKSES RATIO
(%)* 

Bieber et al. 106** 44 42 

Birk 29*** 15 52 

Ellis 28 18 64 

Freeman & Meyer 11 9 82 

Hadden 32 12 37 

Hadfield 9 7 77**** 

Hatterer 143 67 47 

Masters & Johnson 67 48 72 

Mayerson & Lief 19 11 58 

Mintz 10 6 60 

Monrow & Enelow 7 4 57 

Ross & Mendelsohn 15 11 73 

Socarides 45 20 44 

Van den Aardweg 101 37 37 

NGK Moreletapark (H2O)
52

    

Saamgestel 662 309 50 

 
* van aansienlike tot totale verandering 
 **  van wie slegs 64 na verandering gestreef het 
***  van wie slegs 14 na verandering gestreef het 
****   30 jaar opvolg vir vir baie gedoen 

                                                   
51

 Enkeles: Stekel (1930), Wills (1969); Eidelberg (1956); Ovesky (1969); Poe (1952). Daar is ook ’n “Descriptive Report” deur Whitener & 

A Nikelly (1964). 
52

 Moreletapark se bediening as H2O het vanaf Junie 2003 tot die einde van 2006 aan 260 persone Christelike berading gegee – 
persone wat hulp gesoek vir hulle homoseksuele gedrag. Tussen 70-75% het afstand gedoen van homoseksuele praktyke en -

verhoudings. 

Dus: Voorstanders en teenstanders van 
homoseksuele verhoudings gebruik 
navorsing om hulle saak rakende ’n 
homoseksuele oriëntasie te versterk. 
Resultate word feitlik net so geïnterpreteer 
soos meningspelings rakende steun wat 
politieke partye tydens verkiesings het. 
Daarom gebruik hierdie motivering nie die 
sogenaamde wetenskaplike resultate as die 
deurslaggewende argumente om ’n morele 
besluit oor homoseksuele verhoudings en –
huwelike te neem nie. 
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Die saamgestelde van hierdie resultate toon ’n gemiddelde 
suksesssyfer van ongeveer 50%, waar “sukses” aangedui word as 
“aansienlike tot totale verandering”. Die meeste psigoterapeute 
beskou ’n suskessyfer van ongeveer 30% as bevredigende in 
enige terapeutiese program. Dit is duidelik dat hierdie resultate die 
aansprake van gay aktiviste dat verandering geheel en al 
onmoontlik is, radikaal teenspreek en dit verkeerd bewys. Die 
volgende stelling is nader aan die waarheid: Al die beskikbare 

getuienis bewys dat homoseksualiteit redelik veranderlik is. 
 
Laastens dan meer oor die pastoraat aan die homoseksuele persone en hul families. 

9.  HOE HELP DIT ONS? PASTORALE MERKERS 
 
Vir diegene wat oortuig is dat seksuele verhoudings 
tussen mense van dieselfde geslag verkeerd is, is dit 
ons begeerte om riglyne vir die pastoraat te 
formuleer wat, aan die een kant, ons grondoortuiging 
honoreer dat sulke seksuele verhoudings verkeerd is 
en, aan die ander kant, die riglyne so te formuleer 
dat gay persone sal verstaan dat die riglyne nie 
bedoel is as veroordeling van die gay persoon self 
nie, en ook nie om uitsluiting uit die 
geloofsgemeenskap in die hand te werk nie. Ons glo 

dit is moontlik, en kan inderdaad met dankbaarheid getuig dat daar baie kerke en gemeentes is waar 
dieselfde geslag seksuele verhoudings afgewys word, maar waar gay mense dit ondervind dat hulleself as 
mense en as broers in susters in Christus aanvaar word -  selfs in die gevalle waar sommige gay persone 

nie die grondoortuiging van die kerk deel nie. 

9.1 Teologiese uitgangspunte 

Die volgende nege teologiese uitgangspunte dien as basis vir die pastoraat aan seksueel gebroke persone, 
wat homoseksuele mense insluit:  

1. Die oortuiging dat die Bybelse getuienis duidelik is oor die monogame en heteroseksuele aard van die 
huwelik as ’n lewensomvattende liefdesverbond in wedersydse trou, tussen een man en een vrou, en 
die volstrekte afwysing van alle seksuele praktyke buite die huwelik as sonde, insluitend alle 

homoseksuele praktyke (Heyns 1986:132-171).  

2. Die erkenning van die werklikheid van die sondige gebrokenheid van die mens en dat psigo-seksuele 
gebrokenheid, soos dieselfde-geslag aangetrokkenheid en biseksualiteit ook onder Christene voorkom 

(Collwell 1997:89; Potgieter 2005:226).  

3. Die erkenning dat alle Christene die roeping en verantwoordelikheid het om as deel van die nuwe lewe 
in Christus selfbeheersing beoefen. Dit geld ook diegene wat met dieselfde-geslag aangetrokkenheid 

en ander vorme van psigo-seksuele gebrokenheid worstel (Spr. 5:23; Gal. 5:22). 

4. Die oortuiging, vanuit die waarheid van die evangelie dat die verlossingswerk van die Here Jesus 
Christus ons van die heerskappy van die sonde vrymaak. Daarmee word egter nie ’n vorm van 

teologies-morele perfeksionisme aangehang of verkondig nie.  

5. Die erkenning van die Christelike waardes van vryheid en grense. Die Christen vind sy vryheid en 
grense in Christus: “Julle is tot vryheid geroep. Moet net nie julle vryheid as verskoning misbruik om 
sonde te doen nie!” (Gal. 5:13). Die vryheid beteken egter nie bandeloosheid of optrede wat in stryd met 

die Skrif is nie. 

6. Die bewustheid dat hierdie Christelike getuienis in ´n sekulêre samelewing soms aanstoot gee.   

7. Die erkenning dat die Kerk ´n gemeenskap van gebrokenes is wat uit die genadige verlossing van 

Christus lewe. Christene is tegelykertyd geregverdig en sondig (Luk. 5:30-32; Rom. 1:17).   

8. In die gesprek met die gay persoon word van ´n omvattende benadering gebruik gemaak waarin die 
Skrif, die mens en die Christelike gemeenskap ter sprake kom.  

 
 

Hoewel die persepsie bestaan dat 
daar geen moontlikheid tot 
heroriëntasie by homoseksuele 
persone bestaan nie, is daar dus wel 
navorsing wat aandui dat daar by 
sommige homoseksuele persone wel 
heroriëntasie moontlik is. 

Ons glo dit is moontlik, en kan inderdaad met 
dankbaarheid getuig dat daar baie kerke en 
gemeentes is waar dieselfde geslag seksuele 
verhoudings afgewys word, maar waar gay 
mense dit ondervind dat hulleself as mense en 
as broers in susters in Christus inklusief 
aanvaar word - selfs in die gevalle waar 
sommige gay persone nie die grondoortuiging 
van die kerk deel nie. 
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Die Skrif (waardes en norme) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die indiwidu       Die groep 
 
9. Die erkenning dat homoseksualiteit as ’n komplekse psigo-seksuele  toestand met veelvuldige oorsake 

is. Homoseksualiteit kan nie noodwendig as ’n aangebore gegewenheid aanvaar word nie (Chambers 
2006:34-36; Potgieter 2005:25-26; SKLAS NGK Wes- en Suid-Kaapland 2004).   

 
Naas die teologiese begronding vir die pastoraat aan die homoseksuele persone, wil ons ook praktiese 
wenke gee. 
 
9.2 Praktiese riglyne  
 
Gegrond op bogenoemde tien basiese uitgangspunte, behoort die kerklike pastorale sorg aan homoseksuele 
persone binne die raamwerk van die volgende praktiese-teologiese uitgangspunte te geskied:   
 
Hier word nie slegs met die indiwidu gewerk nie. Daarom behoort die pastoraat op die volgende gerig te 

wees: 
A. Pastoraat aan die gay persoon. 
B. Pastoraat aan die familie van die gay persoon. 
C. Die kerk se sosiale getuienis in die samelewing.  
 
9.2.1 Pastoraat aan die gay persoon 
 
1. Niemand kan met homoseksuele persone op weg gaan met hul worsteling en pyn oor gaywees sonder 

´n wedersydse verhouding van respek, aanvaarding en liefde nie. Die pastorale sorg en pastorale 
berading aan homoseksuele persone behoort daarom gekenmerk te word deur die pastorale 
grondhouding van respek, onvoorwaardelike aanvaarding van die persoon, empatie en die bou van ’n 
pastorale vertrouensverhouding. So ´n persoon moet binne die kerk tuis voel; Gal. 6:1-2 (Thomas 
2006:96-97).  

 
2. Hoewel rekening gehou behoort te word dat alle homoseksuele persone ’n nie ’n heteroseksuele 

leefwyse sal kan aanneem of aanleer nie (Janse van Rensburg 2005:9), moet in die pastoraat ook 
rekening gehou word met die moontlikheid van verandering in ’n persoon se aangetrokkenheid tot 
mense van dieselfde geslag (Goeke 2006:59-70).  

 
3. Daar moet tussen drie sake onderskei word wanneer met die problematiek van homoseksualiteit gewerk 

word:  
 

 die realiteit van ongevraagde dieselfde geslag-aangetrokkenheid,  
 die betrokkenheid in homoseksuele fantasieë of verhoudings, en  
 die selfbeskrywing of -etikettering as ’n gay of homoseksuele persoon.  

 
4.  Die reis van herstel en genesing kan as ’n reis beskryf word. Op hierdie pad is daar vier belangrike take 

wat verrig moet word (www.peoplecanchange.com 2006):  
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o eerstens, die ontdekking, herstel en ontwikkeling van egte manlikheid of vroulikheid en 
die vorming van gesonde nie-seksuele verhoudinge met persone van dieselfde geslag;  

 
o tweedens, die aflegging en prysgawe van destruktiewe emosies soos skande, selfhaat, 

depressie, en reaksies soos geheimhouding; en die beweging na egtheid en outentisiteit 
van emosies, bv hartseer, woede en diep verborge trauma; asook die besluit om, nie-
afhanklike, outentieke verhoudinge na te streef;     

 
o derdens, die bewuswording van aanvaarbare, geldige behoeftes onderliggend aan 

dieselfde-geslag aangetrokkenheid, en doelbewuste optrede om hierdie behoeftes te vervul; 
 

o vierdens;  oorgawe aan God en die ”oorgawe” of aflegging van homoseksuele praktyke en 
kontakte, asook alle verdedigingsmeganismes wat dit versterk 

 
5. Die kerklike pastorale terapie behoort die beste insigte uit die hulpwetenskappe altyd met Bybelse 

 uitgangspunte te ïntegreer. 
 

6. Waar geen verandering in homoseksuele oriëntasie plaasvind nie, moet die homoseksuele persone 
geleer te word dat hulle identiteit nie deur hulle homoseksuele oriëntasie bepaal word nie. Hulle moet 
eerder streef om te leef in die lig van dit wat hulle in Christus sal wees en alreeds in Christus is (Colwell 
2004:96; Stanton & Maier 2005,151).   

 
7. Die persoon moet tot selfaanvaarding in sy/haar gebrokenheid gelei word. (Ons leef almal met die 

letsels van die sondeval in ons liggame saam Rom. 8:19-23; 2 Kor. 5:1-2). Dra die boodskap oor dat jy 
begrip het dat die homoseksuele persoon ´n behoefte het aan iemand wie hy/sy die lief en leed van die 
lewe wil deel. 

 
Daar is dikwels baie gay persone wat met skaamte, vrees en skuldgevoelens rondloop (Chambers 
2006:29; Thomas 2006: 97-98). Die volgende is daarom belangrik: 

 Oortuig persone dat hulle nie as gevolg van die feit dat hulle met dieselfde geslag-aangetrokkenheid 
worstel, met skuldgevoelens hoef rond te loop nie. Ons almal leef in ´n gebroke skepping. Help hulle 
om God se genade en vergifnis telkens opnuut vir hulself toe te eien en hulself te vergewe (Rom. 
3:23-24). 

 Herbevestig die boodskap dat God tussen ons en Hom deur Jesus Christus kom vrede maak het. 
Elkeen wat in Jesus as Here en Verlosser glo, sal gered word (Joh. 3:16; Hand. 4:12). 

 Oortuig en herhaal die goeie nuus dat wanneer gelowiges verkeerd doen, daar altyd vir ons in Jesus 
vergifnis en genade is. Almal moet dit aanvaar en vanuit ons verlossing uit dankbaarheid en 
blydskap leef (Rom. 3:23-26; 6:1-14; Heb. 12:28).  

 
7. Homoseksuele persone leef soos alle mense nie geïsoleerd nie, maar binne ´n groter gemeenskap. Gay 

Christene leef ook as indiwidue binne die groter gemeenskap van ander kinders van God. In die 
Bybel funksioneer die indiwidu in die reël binne die groter geloofsgemeenskap. Dit is binne hierdie 

       
MANLIKHEID / 
VROULIKHEID 

   
OUTENTISITEIT 

             
BEHOEFTE-
VERVULLING 

                
 
         OORGAWE 
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groepsverband dat God grense gee. Daarom kan indiwidu nie leef soos dit net vir hom/haar goed en reg 
voel nie (1 Kor. 6:12-13; 10:23-24).  

 
9.2.2 Die familie van die homoseksuele persoon 
 
1. Pastoraat aan die die ouers kan gedoen word slegs binne ´n wedersydse verhouding van vertroue en 

onvoorwaardelike aanvaarding (Gal. 6:2).  
 
2. Ouers ervaar dikwels selfverwyt en voel dat hulle as ouers misluk het. Begelei waar nodig tot vergifnis by 

God en selfvergifnis. Gebrokenheid raak sekere kinders op seksuele gebied en ander op ander gebiede. 
Ouers se optrede het nie noodwendig tot hulle kinders se keuses gelei nie. 

 
3. Ouers ervaar vrees en wonder wat mense van hulle sê. Openheid binne die geloofsgemeenskap bring 

aan die ouers genesing. Bring aan hulle Skriftuurlike perspektief dat ons almal in ´n gebroke bedeling 
leef en smag na die wederkoms wanneer alles weer herstel sal word (Rom. 8:19-23; 2 Kor. 5:1-2).  

 
4. Fasiliteer waar nodig ´n gesprek tussen ouer en kind waar vervreemding ingetree het met die oog op 

wedersydse vergifnis en versoening. 
 
5. Die gemeente moet aangemoedig word om ouers indiwidueel en in groepsverband te ondersteun.  
 
6. Dit is ´n verkeerde persepsie dat persone wat homoseksueel is nie Christene kan wees nie, en daarom 

verlore is. Herinner ouers aan die liefde wat God aan ons in ons gebrokenheid gewys het, deur ons 
onvoorwaardelik in Jesus te  aanvaar, al keur Hy nie ons verkeerde dade goed nie. 

 
7. Dit gebeur soms dat ouers hul gay kinders die huis belet. Dit behoort nooit te gebeur nie. Aanvaarding 

en liefde beteken nie dat hulle hulle kind se gedrag goedkeur nie. Dit is belangrik dat gay kinders presies 
sal weet dat hulle ouers nie met hulle optrede saamstem nie, maar dat hulle steeds die geborgenheid en 
onvoorwaardelike liefde by hulle ouers sal kry.  

 
8. Die ander uiterste is dat ouers soms onder emosionele druk hulle tradisionele standpunt laat vaar. Daar 

is begrip vir hierdie reaksie, want ouers wil nie hul kinders verwerp of verloor nie. Verduidelik aan die 
ouers dat dit nie nodig is om ´n nuwe standpunt rakende die lees en verstaan van die Skrif in te neem 
nie. Liefde is ´n lojaliteit en verantwoordelikheid teenoor mekaar, al verskil mense van mekaar.  

 
9.2.3 Appèl op groter gemeenskap (die sosiale getuienis van die kerk) 
 
1. Dit is noodsaaklik dat christengelowiges erns sal maak met ons getuienis in die wyse waarop ons met 

gay persone omgaan. Ons moet die lidmate leer dat gay persone nie groter sondaars as ander is nie.  
 
2. Hanteer die gay persoon met menswaardigheid soos enige mens graag hanteer wil word. Die getuienis 

van die kerk in die samelewing word juis gesien in die feit dat ons opkom vir die randfigure. Daarom 
behoort Christengelowiges altyd met menswaardigheid teenoor homoseksuele persone op te tree.  

 
3. By sommige homoseksuele persone het seksuele misbruik deur persone in ´n magsposisie ´n belangrike 

rol gespeel. Selfs in die kerk is daar lidmate (soms ook ampsdraers) wat mede-verantwoordelik is dat 
sommige persone ’n homoseksuele oriëntasie ontwikkel. Dit is die plig van die kerk om diesulkes tot 
verantwoording te roep en nie te beskerm nie.  

 
4. Laat die gemeentes en die gemeenskap weet dat die kerk van Christus nie ´n museum van heiliges is 

nie, maar ´n hospitaal vir mense wat gebroke is.  
 

9.2.4  Wat sal die konkrete gevolge van hierdie pastorale benadering wees vir gay persone wat in ’n 
vaste homoseksuele verhouding staan? 

Hieronder word, as deel van die pastorale merkers, moontlike riglyne vir praktiese hantering van sulke 
situasies in gemeentes gegee.  Dit moet geensins as voorskriftelik gesien word nie. Dit is net ’n poging 
om konkreet te dink oor presies wat die gevolg vir gay lidmate sou wees, sou die sinode die aanbevelings 
hierbo aanvaar. Die scenario wat hieronder geskets word, is hoofsaaklik om aan te toon dat bogenoemde 
aanbevelings wel prakties uitvoerbaar is.  

1. In ’n gesprek met gay lidmate is dit van groot belang dat twee sake duidelik en eerlik gekommunikeer 
word:  
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a) Wat die kerk se riglyn oor homoseksuele gedrag is, naamlik dat permanente homoseksuele 
verbintenisse en -huwelike nie naas die huwelik of as ‘n alternatief vir die huwelik aanvaar kan 
word nie (aanbeveling 3), maar  

b) dat die kerk die integriteit aanvaar van lidmate wat hierin van die kerk se amptelike standpunt 
verskil (aanbeveling 8.1) en dat nie die N G Kerk se begeerte is om nie die lidmate, wat van sy 
amptelike standpunt verskil, te vervreem nie (aanbeveling 8.2), maar binne die gemeenskap van 
die gelowiges te integreer. 

2.  Sonder om voorskriftelik te wil wees, meen ons dat in ’n situasie soos die volgende die leraar en 
kerkraad soos volg sou kon optree (elke situasie het sy eie dinamiek, wat natuurlik gerespekteer moet 
word):   

Die leraar besoek die nuwe intrekkers, twee gay persone. Gedurende die eerste besoek word die kerk 
se afwysing van homoseksuele gedrag (aanbeveling 3) in ’n gespreksituasie gekommunikeer. Die 
ideaal sou wees dat die twee persone die kerk se standpunt aanvaar, maar indien dit nie die geval is 
nie, sal die leraar met respek na die reaksie luister (aanbeveling 8.1), ook wanneer die antwoord 
negatief is. Die leraar sal die persone verseker dat, ten spyte van die ernstige verskille tussen hulle en 
die kerk se standpunt, dit die begeerte van die kerk is om hulle nie te vervreem nie, maar binne die 
gemeenskap van die gelowiges te integreer (aanbeveling 8.2). Die leraar sal verneem hoe die nuwe 
lidmate meen dit kan geskied, en self sy/haar eie voorstelle maak, byvooreeld gemeentelike aktiwiteite 
of huisgroepe waarby die persone kan inskakel. Die leraar sal die nuwe intrekkers versoek om ernstig 
oor die kerklike riglyn na te dink. 

Aan die kerkraad sal die leraar verslag doen van sy/haar besoek, en van die reaksie van die gay 
persone. Die kerkraad sal aangemoedig word om die persone in die gemeente te integreer en seker 
maak dat hierdie lidmate nie die belewing van die gemeenskap van die heiliges en die geleentheid tot 
diens in belang van die koninkryk ontsê word nie (aanbeveling 6). Intussen sal die leraar met die nuwe 
lidmate kontak hou. Besoeke sal plaasvind binne die raamwerk van die vermaning om die kerklike 
riglyn na te volg, sonder dat dit by elke kontakgeleentheid herhaal sal word. As die gay lidmate presies 
weet wat die kerk se standpunt is, is dit nie nodig om vermaning telkens te herhaal nie. 

3.  Die vraag ontstaan: Indien die gay lidmate oor ’n lang tydperk nie die vermaning gehoorsaam nie – 
moet daar tugstappe teen hulle geneem word? Elke situasie het sy eie dinamiek, maar ons meen die 
volgende optrede sou aanbeveel kan word: 

a)  Die vermanende gesprek is alreeds ’n vorm van tug. Ons meen dat met hierdie vorm van tug 
voortgegaan moet word, en dat die gay lidmate nie voor ’n ultimatum gestel moet word om aan die 
kerk se amptelike riglyn te konformeer nie. Die redes hiervoor is velerlei: 1) Hoewel die kerk ’n 
duidelike standpunt oor die saak het, is sy bewus daarvan dat sommige lidmate sterk hiervan verskil – 
dus moet hulle standpunt gerespekteer word (aanbeveling 8.1); 2) Die kerk moet wag op innerlike 
oortuiging in die persone wat vermaan is, en in hierdie saak enige dwang om te konformeer, vermy; 3) 
Daar is in die kerk teoloë en predikante is wat verkondig dat gay verhoudings in liefde en trou ’n 
Christelike alternatief is, en wat toegelaat word om dit te doen. Dit beteken dat daar oor hierdie saak 
nie ’n leerdwang uitgeoefen kan word nie. Derhalwe kan daar in hierdie saak, na ons mening, nie 
oorgegaan word tot verdere tugstappe as vermaning nie. 

b) Wat die gebruik van die Nagmaal betref (in gevalle waar gay persone in homoseksuele verhouings 
leef), moet dieselfde riglyn gevolg word: die gay lidmate moet vermaan word, maar die finale besluit of 
hulle Nagmaal gebruik, moet aan hulleself oorgelaat word. 

4. Die gay lidmate moet versoek word om die standpunt van die kerk te respekteer, al sou hulle nie 
daarmee saamstem nie. 

5. Vir solank die gay lidmate van dieselfde geslag in ’n seksuele verhouding staan, sal hulle nie tot die 
ampte gekies kan word nie (aanbeveling 5). Hulle sal wel geleentheid kry tot dienswerk in die 
gemeente (aanbeveling 6). 
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BELEIDSAGTERGROND:  A-Z HANDLEIDING AANGAANDE 
PREDIKANTE1 

VOORWOORD 

Wanneer ’n kerk oor predikante nadink, is twee gelyktydighede ter sake: hulle is kernbelangrik en aan die ander 

kant gaan dit nie oor hulle nie.  Dit gaan oor God, Sy wêreld en Sy gemeente as Sy verkore voertuig na die 
wêreld.  

Die Ned Geref Kerk het gekies om holisties oor predikante na te dink en beleid te vorm. In hierdie beleid word 
gefokus op die kernbelangrikheid van predikante binne die groter waarheid van die missionêre verstaan van die 

kerk waarbinne predikante hulle bediening vervul. Die N G Kerk het uit die aard van die saak al baie oor 
predikante nagedink en besluite geneem. Belangrike besluite het in die Kerkorde en in reglemente neerslag 

gevind. Na die beste van die wete van die Taakgroep
1
 wat aan hierdie beleid gewerk het, is daar nog nooit tevore 

probeer om in hierdie sin holisties te dink en beleid te skryf nie. Hierdie menslike hulpbron van God in sy 

gemeente is net te belangrik om dit langer uit te stel.  

Hierdie beleid is ’n poging om aan die erns van die N G Kerk oor predikante uitdrukking te gee. Daarom handel die 

beleid oor die belangrike momente, stasies in die lewensketting van die predikant soos in hierdie beleid uitgespel.  

In die beleid is uiteindelik gekies om die naam ‘predikant’ te behou. Daar is wye ooreenstemming dat dit nie die 

mees beskrywende naam vir hierdie bediening is nie. Die naam is histories te verstaan en te waardeer. Hierdie 
persone doen meer as preek. Die naam wat internasionaal die meeste gebruik word is dié van ‘pastor’. 

Waarskynlik is die mees aanduidende naam vir die tyd en behoeftes van die tyd dié van ‘publieke predikant’.  Die 
eis van leierskap is nie nuut nie, maar krities.  Die aard van hierdie leierskap word in besonder deur die begrip 

‘pastor’ vertolk.  Hierdie leierskap verskil van die van alle gelowiges in die gemeente daarin dat dit ’n bepaalde 
toegesegde publieke karakter dra. Onder andere in die lig van die feit dat die Kerkorde reeds verskeie name vir 

hierdie beroepsgroep gebruik, is besluit om voorlopig te volstaan met die naam ‘predikant’. 

Dit is die bede van die Taakgroep dat hierdie beleid minstens vir die voorsienbare tyd rigting sal gee in die 

nadenke en hantering van hierdie kernbelangrike beroepsgroep. 

 

 

 

  
 

 

 

                                                        
1
  Die Moderamen het die volgende persone aangewys om op die Taakgroep: Predikante A-Z  te dien:  prof M Nel (voorsitter), 

drr JH Bisschoff, PR du Toit, CJP Niemandt, MDJ Smith, GJ Cloete (gekoöpteer) en ds HJ Kleynhans (skriba). 
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HOOFSTUK 1 
 

1.  ONS GEREFORMEERDE AMPSBESKOUING / -BEGRIP AARD VAN AMP VAN 
PREDIKANT 
 

1.1 VOORTSETTING VAN DIENSWERK VAN JESUS 
Die ampsgedagte veronderstel steeds dat God uiters belangrike bedieningsverantwoordelikhede aan sy volk of 

kerk toevertrou het, waarvoor die ampte as bedieningskanaal moet dien.  In die kerk van Jesus Christus is daar 
net een dienswerk, die dienswerk van Jesus Christus.   Alle ander dienswerk is deelname aan die werk wat 

Christus deur sy Gees doen.   Daarom sê die formulier vir die bevestiging van ouderlinge en diakens: “Van die 
begin af het die Here Jesus mense geroep om sy werk op aarde voort te sit.” 

2
 Hoewel die woord “amp” en begrip 

“predikante-amp” mettertyd ingeburger geraak het in die woordeskat en begrip van die NG Kerk, is dit meer korrek 
om van dienswerk en bediening te praat.    

 
1.2 GESTUUR NA WÊRELD – MISSIONÊRE KERKWEES 
Die kerk se roeping is om opgeneem te word en deel te wees van God se sending na die wêreld.  Die kerk se 

wesenlike roeping is dus om self gestuurde te wees. “It is abundantly clear from a study of all levels of the New 
Testament that these communities understood  themselves to be sent out as representatives of Christ, as his 

Body, and thus to represent him in his self-giving love to the world.”
3
 Die Algemene Sinode (2004) het reeds 

hierdie belangrike teologiese verskuiwing gemaak. Daar word van gestuurde gemeentes gepraat en die roeping 

en rol van die predikant kry ook 'n heel nuwe inkleding.  Teologiese opleiding kry ewe eens 'n nuwe gerigtheid.  
Die "teologie van die sending en die sending van die teologie" skuif weer in die sentrum.

4
 

Die groeiende besef van die belang van missionêre kerkwees het ingrypende gevolge vir die verstaan en 
verruiming van die rol van ampte en in die besonder die rol van die predikant. Predikante word nie net opgelei om 

bestaande gemeentes in stand te hou nie, maar ook om as gestuurdes deel te neem aan God se sending na die 
wêreld.   Die apostoliese karakter van die kerk en ook die taak van die predikant word sterk beklemtoon.  Dit 

beteken onder meer dat die tradisionele verstaan van die bevoegdheid van 'n predikant wat slegs binne 
gemeentelike verband kan funksioneer nie langer gehandhaaf kan word nie; en dat die verlening van bevoegdheid 

om uitdrukking te gee aan die missionêre karakter van die kerk, wat kerkverband insluit, dringend noodsaaklik is.   

In dié verband beskryf die Church of Scotland die bediening van predikante as "...committed to mission.  It is not 

simply concerned with the internal life of the Church.  Rather it shows the world the possibility of transformation, of 
community and of unity within diversity."

5
  

Die Reformed Church in America praat van “The vision will be lived out...  by congregations focused for ministry – 

creative, confident, healing, and radically attentive to the world outside their doors.”  “We will no longer do 
business as usual, nor our usual business.”   (Wesley G M 2004. Leadership from the inside out. New York 

Crossroad Publishing, New York: 2004:100-101) 

 
1.3  BYBELSE BEGRONDING VAN DIE DIENS VAN DIE BEDIENAAR VAN DIE WOORD 
1 Die amp of bediening van die bedienaar van die Woord groei uit die amp en roeping van alle gelowiges. Net 

soos al die ander kerklike dienste, is die Woordbediening 'n besondere toespitsing en gestaltegewing van die amp 
van die gelowige met die oog op spesifieke bedieningsbehoeftes in die kerk.  

2 Die amp van die gelowige  besit 'n dubbele karakter: Aan die een kant deel gelowiges ten volle en in alle 

opsigte in menswees en alles wat daarmee saamhang; aan die ander kant het God in Christus sy hand op hulle 
gelê en hulle geroep en afgesonder om s  mense in hierdie wêreld te wees. Hulle totale identiteit word voortaan 

daardeur bepaal dat hulle nou Gód se mense is, dat hulle nou “in Christus” is, dat Gód  hulle deur sy Heilige Gees 
in sy diens gestel het om, soos ons Gereformeerde tradisie dit so treffend stel, sy profete, priesters en konings in 

hierdie wêreld te wees. Met die in-diens-stelling van ampsdraers verklaar die gemeente dus dat hy glo dat God in 
en deur hierdie handeling mense afsonder om op 'n heel gefokusde wyse mee te werk aan die roeping van die 

hele kerk, en dat Hy hulle deur die Heilige Gees en die instrumente wat die Heilige Gees daartoe gebruik, op 
besondere wyse daartoe toegerus het. Daarom staan die ampte nie los van of teenoor die gemeente nie, maar in 

die hart van die kerk self. Die ampte vorm in besondere sin die enjinkamer van die kerk en as dit daar verkeerd 
gaan, word die hele roeping en bestaan van die kerk bedreig. Dit is dus essensieel dat die gemeente en die kerk 

as geheel die ampte, en daarom ook die bediening van die predikant, voortdurend sal koester en noulettend 

                                                        
2
 Agenda Algemene Sinode 1998, p 217-221 

3
 Guder, D: The continuing conversion of the church p.186 

4
 Agenda Algemene Sinode 2004 p.35-36 

5
 Church of Scotland: Reports to the General Assembly 2000 p.17/22 
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daaroor sal waak. Omgekeerd is die ampte nie daar vir hulleself nie, maar om die gelowiges toe te rus vir hulle 

dienswerk en om die liggaam van Christus op te bou (Efes 4:12). 

3 Die diens van bedienaar van die Woord soos ons dit vandag ken, kan nie direk na die Nuwe Testament 

teruggevoer word nie. Die apostels, profete, leraars, evangeliste, herders en leraars wat in Efesiërs 4:11 genoem 

word, het almal vorms van Woordbediening beoefen, maar in die predikanteamp soos dit onder leiding van die 
Gees en volgens kerklike bedieningsbehoeftes deur baie eeue ontwikkel en veral in die Protestantse tradisie 

beslag gekry het, vloei aspekte van verskillende Bybelse bedieninge ineen. 

4 Die Nuwe Testament beskou alle gelowiges as geroepenes (Rom 1:6-7; 8:30 ens). Uit hierdie korps van 

geroepenes roep God egter ook sekere persone tot 'n besonder toegespitste bediening. Uit die Bybel weet ons 

onder meer van die roeping van Moses, Jesaja, Jeremia, die apostels en Paulus. Net so is dit noodsaaklik dat 
bedienaars van die Woord sal leef en werk in die besef dat God hulle vir hierdie taak geroep het. Daarsonder sal 

hulle nie die uitdagings, versoekings en hoë eise van die bediening kan hanteer nie.    

5 Soos die amp van gelowige, besit ook die predikanteamp 'n dubbele karakter. As mens onder mense is die 

predikant solidêr met alle aspekte van menswees en verstaan hy of sy die behoeftes, nood, vrese, versoekings, 

vreugdes van hulle mense. Hulle besef in alle ootmoed dat die woord wat hulle spreek en die sakramente wat 
hulle bedien, allereers op hulleself van toepassing is. Maar as afgesonderdes van God met 'n spesifieke opdrag 

om die Woord te bedien, is hulle terselfdertyd  boodskappers van God wat met s  gesag optree. Daarom staan 
daar in 1 Petrus 4:11: “As iemand die gawe ontvang het om te preek, moet God deur hom aan die woord kom” (vgl 

2 Kor 5:20). Hulle is “knegte met koningsgesag”! Wanneer iemand in God se Naam optree en sy boodskap oordra, 
word Christus in  sekere sin Self teenwoordig gestel. Vandaar Jesus se versekering aan sy dissipels: “Wie julle 

ontvang, ontvang My; en wie My ontvang, ontvang Hom wat My gestuur het” (Mat 10:40).  Hierdie gesag gaan 
egter nooit oor na die persoon van die predikant sodat hy of sy hulleself kan verhef en dink dat hulle iets 

besonders is nie.  Dit bly die koningsgesag van Jesus Christus wat sy kerk deur sy Woord en Gees regeer.  Hoe 

meer die boodskappers “wegraak” agter die boodskap en hoe belangriker en gesagvoller die Sender deurkom, 
hoe beter doen die boodskappers hulle werk. Die oortuigingskrag van hierdie bediening lê ook nie in imponerende 

retoriek of menslike wysheid nie, maar in die kragtige liefdesboodskap wat van Jesus die Gekruisigde uitgaan (1 
Kor 1:17-2:5).  Dit is nie allerlei kunstige tegnieke of indrukwekkende “bemarkingsfoefies” wat mense tot bekering 

lei, die geestelike lewe van gelowiges verdiep en die gemeente opbou en uitbou nie, maar alleen die innerlike 
dinamiek van die suiwer Skrifboodskap onder die werking van die Heilige Gees. Hierdie volgehoue konsentrasie 

op God en sy Woord maak die spesifiek eie en wese van die Woordbediening uit en onderskei dit van alle ander 
beroepe. Daarom moet bedienaars van die Woord voortdurend waak om nie hierdie konsentrasie prys te gee en 

hulle tyd en kragte aan sekondêre aktiwiteite te wy nie. Gemeentes, kommissies en sinodes moet ook noulettend 
toesien dat dit nie met bedienaars van die Woord gebeur nie.  

6 Die amp van die predikant word gekenmerk, nie deur posisie of belangrikheid nie, maar deur selfopofferende, 

dienende liefde. Jesus Christus het Self hierdie voorbeeld gestel en verwag dit van sy ampsdraers (Mark 10:42-
45; Joh 13:14; Filip 2:5-8). Dit blyk ook daaruit dat die tipiese Bybelse term vir die amp juis diakonia (diens) is.  

Daarom is geen predikant belangriker as 'n ander een, net soos geen gemeente meer besonders of belangriker as 
'n ander gemeente is nie.   

7 Onder die besef dat hulle met koningsgesag optree, mag  bedienaars van die Woord nie die Woord bedien 

met 'n halfhartige, verskonende, ekskuus-dat-ek-leef houding nie (vgl  2 Tim 1:8) . Vir die Woordbediening word in 
die Nuwe Testament by voorkeur die Griekse woord kerussein gebruik. Dit gaan sentraal om die gesagvolle, 

vrymoedige aankondiging en verkondiging van die blye boodskap van God se genade en die omvattende beslag 
wat dit op ons lewe lê. Soos blyk uit talle Bybelse voorbeelde, is daar is ook ruim plek vir onderrig (byvoorbeeld in 

verhalende, illustratiewe en dialogiese styl), bemoediging en aanspreke, maar dan nie ten koste van die 
verkondigingskarakter van die boodskap nie.    

8 Vir die bogenoemde teenwoordigstelling van God deur sy Woord en sy Gees is dit noodsaaklik dat die 

predikant self in God se teenwoordigheid sal leef en hom/haar sal verdiep in die gebed en die studie van die 
Woord. In die Bybel vind ons God se ampsdraers, ook Jesus Self, steeds weer besig met die Skrif en biddend op 

hulle knieë. Omdat woord en lewe nooit geskei mag word nie, moet die bedienaar verder deur sy/haar menswees 
en optrede rolmodelle wees van wat dit beteken om naby God te leef, Jesus Christus persoonlik te ken (Filip 

3:8,10) en  deur die Gees van God beheers te word (Gal 5:16). Die gemeente en die mense “daarbuite” moet deur 
die predikant se optrede iets van die teenwoordigheid van Christus ervaar. Deur hulle voorbeeldige lewe moet 

God verheerlik en die skindertonge en kritici beskaam word (Mat 5 :16 ; 1 Petr 2:12 ; 3:16). Daarteenoor  waarsku 
die Nuwe Testament dikwels dat die nie-voorbeeldige lewe van Christene nie net die verkondiging van die Woord 

ongedaan kan maak nie, maar selfs die goeie Naam van God in gedrang bring (1 Tim 6:1; Tit 2:5; vgl Mat 5:13). 
As dít van gelowiges waar is, is dit sekerlik in besondere mate waar van die lewe van ampsdraers.      

9 Die woord “dissipel” beteken leerling of student en nie sonder rede nie het Jesus sy volgelinge ter 

voorbereiding van hulle latere missie vir geruime tyd intensief onderrig nie. Om die Woord in al sy 
bedieningsvorme met gesag en oortuiging te kan bedien, moet bedienaars van die Woord dus nie net deur God 

geroep wees tot hierdie diens en beskik oor die nodige gawes van die Gees nie; hulle moet ook deeglik opgelei 
word om die Woord van God suiwer uit te lê en binne die raamwerk van die kerklike belydenis effektief en eietyds 

oor te dra. Hulle moet ook steeds studente bly en hulleself voortdurend opnuut toerus en laat toerus vir hulle taak. 
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Hierdie opleiding en voortgaande opleiding staan nie teenoor die gawes van die Gees nie, maar vorm deel van die 

toerusting deur die Gees en versterk en bou die geestesgawes verder uit.  Dit sluit ook 
persoonlikheidsontwikkeling en lewenslange geestelike groei. Die Pastorale Briewe byvoorbeeld beklemtoon die 

noodsaaklikheid van groei in en selfdissipline in die persoonlike geloofslewe van evangeliedienaars baie sterk (vgl 
veral 1 Tim 4:6-9,11-16; 6:11-14; 2 Tim 1:6-9,13-14; 2:15,22-24; 3:14-16).     

10 Woordbedienaars pendel tussen God en die mense. Hulle bring nie net profeties God se boodskap na die 

mense toe nie, maar stel ook priesterlik hulle mense voor die Aangesig van God.  Vir Bybelfigure soos Moses, 
Samuel, Daniël, Nehemia en Paulus, maar veral ook Jesus Christus Self,  was die diens van voorbidding een van 

hulle belangrikste verantwoordelikhede.  Bedienaars van die Woord is dus ook bedienaars van die gebed, en dit is 
hulle voorreg en plig om in hulle binnekamers, maar ook in die erediens, sowel as in die groot verskeidenheid van 

ander bedieningsituasies waarin hulle geplaas word, vir hulle mense, vir die gemeenskap, vir hulle land, vir die 
wêreld in te tree. Hulle priesterskap (ons kan ook praat van hulle pastorale verantwoordelikheid) kom verder 

daarin tot uiting dat hulle die geestelike en fisiese nood van mense raaksien soos Christus dit gedoen het, en hulle 
nie net ondersteun en bystaan nie, maar ook hulle gemeentes begelei om dieselfde priesterlike diens aan mekaar 

en aan alle noodlydendes te lewer. Hulle koninklike verantwoordelikheid tree nie net na vore in die Christusgesag 
waarmee hulle optree nie, maar ook in die wyse waarop hulle mense lei, oproep en vermaan om as 

koninkryksburgers hulle lewe steeds meer gehoorsaam onder die gesag van God te stel – wat niks anders is as 
die heiligmaking waartoe God sy volk oproep nie.  

11 Mense kom kerk toe omdat hulle ten diepste 'n behoefte aan 'n ontmoeting met die lewende God het – nie om 

op allerlei oppervlakkige maniere beïndruk, gemoraliseer of geamuseer te word nie. Deel van die predikant se taak 
as boodskapper van God deur wie God Self aan die woord moet kom, is om die liturgie, insluitend die 

Woordverkondiging, die sakramentbediening en die gebede, so te behartig dat die gemeente daadwerklik sal 

beleef dat hulle voor die Aangesig van God staan en in 'n tweegesprek met Hom verkeer. Hy is die heilige God 
wat aanbid moet word, maar ook die genadige en liefdevolle Vader van sy huisgesin. Daarom moet die gemeente  

in die erediens gelei word om nie net die heilige teenwoordigheid van God nie, maar ook die warmte van hulle 
Vader se  omarming en hulle onderlinge liefde vir mekaar te beleef – 'n belewenis wat moet uitstraal na alle fasette 

van hulle daaglikse lewe.  

12 Predikante het die onvervreemdbare verantwoordelikheid om gemeentes te begelei, motiveer en mobiliseer 

om hulle koninkryksroeping teenoor die wêreld uit te voer (Mat 28:18; Joh 20:21). 'n Kerk wat net op homself gerig 

is en na binne toe leef,  kwyn weg. God gee sy Gees nie aan stoepsitters en dagdromers nie, maar aan dié wat 
bereid is om gehoorsaam te wees (Hand 5:32), met ander woorde wat bereid is om hulle Godgegewe roeping met 

woord en voorbeeld, maar ook met konkrete betrokkenheid en dade van liefde en deernis uit te voer.     

13 Omdat koninkrykswerk die taak van die ganse kerk is, is mede-verantwoordelikheid tussen gelowiges, leraars 

en gemeentes ononderhandelbaar. Die Bybelse beeld van die kerk as die liggaam van Christus beklemtoon dit op 

besondere wyse. Daarom word gelowiges opgeroep  om mekaar se laste dra (Gal 6:2), te bemoedig en aan te 
spoor (Kol 1 :28 ; 1 Tess 5 :11,14 ; Hebr 3 :13 ; 10 :25). Paulus versoek die gelowiges van Rome om in die gebed 

saam met hom vir sy missie na Jerusalem te stry (Rom 15:30-31); in die Efesebrief vra hy sy lesers om te bid dat 
hy die toepaslike woorde en die vrymoedigheid sal ontvang om die evangelie reg te verkondig (Efes 6:19-20). 

Gelowiges word opgeroep om dié wat onder hulle werk, in liefde te erken, agting te bewys, hulle voorbeeld na te 
volg en hulle te gehoorsaam (1 Tess 5:12-13 ; Hebr 13 :7,17). Op hulle beurt dra die ampsdraers  'n sware 

verantwoordelikheid teenoor die gemeente (Hand 20:28; 2 Kor 11:28). Kollegiale samewerking en wedersydse 
erkenning tussen evangeliedienaars is ook noodsaaklik. Al is Paulus 'n apostel, vermeld hy telkens sy 

medewerkers as medeskrywers (1 Kor 1:1; 2 Kor 2:1 ens). Hy verwys met waardering na die werk van Apollos (1 
Kor 3:6; vgl 16:12) ten spyte van diegene in die Korintiese gemeente wat hulle teen mekaar probeer uitspeel (1 

Kor 1:10-4:21).  Evangeliedienaars moet ook pastorale verantwoordelikheid vir mekaar aanvaar. Die Pastorale 
Briewe is 'n uitstekende voorbeeld van sodanige “sielesorg aan 'n sielesorger”. Timoteus word aangespoor om 

voortdurend aandag aan sy geloofslewe te gee; om sy genadegawe nie te verwaarloos nie; om die Woord 
gesagvol, onbevrees, suiwer en met 'n goeie gewete te bedien; om deur woord en gedrag vir almal 'n voorbeeld te 

wees; om al sy kragte in te span; om so toegewyd en getrou te werk dat hy hom nie voor God sal hoef te skaam 
nie ( 1 Tim 1:18-19; 4:6-16; 6:11-14; 2 Tim 1:8-14; 2:15; 3:14-16; 4:2; vgl ook Tit 2:14; 3:8).      

 
1.4  BEDIENING VAN DIE PREDIKANT: ARTIKEL 9 
Die predikant se dienswerk word in Artikel 9 van Die Kerkorde omskryf as: 
Artikel 9 

Die amp of bediening van die bedienaar van die Woord is gerig op die Woordbediening in sy verskillende gestaltes 

en omvat: 
9.1 die prediking; 

9.2 die bediening van die sakramente; 
9.3 die diens van gebede; 

9.4 die leiding van die eredienste; 
9.5 die kerklike onderrig, in samewerking met die ander ampte en die gelowiges; 

9.6 die behartiging van die herderlike sorg, veral in die vorm van huisbesoek, saam met die kerkraadslede; 
9.7 die ywer vir die uitbreiding van die koninkryk van God; 
9.8 die regering, organisasie, leiding en bestuur van die gemeente saam met die ouderlinge en diakens; 
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9.9 die uitoefening, saam met die ouderlinge en diakens, van die opsig en tug oor die gemeente; 
9.10 die gee van leiding aan kerkraads- en ander kerkvergaderinge. 
9.11 verantwoordelikhede ten opsigte van die kerkverband. 
Die dienswerk fokus op die bediening van die Woord en die sakramente en word verruim met die beskrywing van 

die verskillende gestaltes van sodanige dienswerk.   Hierdie dienswerk is ’n gawe van die Gees aan die kerk van 
Christus

6
.  In die ondersoek na ’n Nuwe- Testamentiese basis vir die heraanpassing van die bedieningstruktuur in 

die NG Kerk word gesê: “In die geval van die bedienaar van die Woord word dikwels geoordeel dat hierdie amp te 
omvattend geword het. Hier moet natuurlik onderskei word tussen die teorie van die Woordbediening soos dit in 

die ampsformulier en beroepsbrief geformuleer word, en wat in die praktyk daarvan geword het. Tog mag dit nodig 
wees om die spektrum van hierdie amp en sy sinvolle funksionering te heroorweeg met besondere inagneming 

van sy fokus op die Woordbediening.”
7
 

Gereformeerde kerke hou baie sterk vas aan die koppeling van Woord en Sakramentsbediening.
8
  Tereg beskryf 

die Church of Scotland die predikantskap as “The ministry of Word and Sacrament”.
9
  So ook verwys die 

Presbyterian Church in the USA na “Ministry of Word and Sacrament “
10

  

 
1.5  TOERUSTING VAN DIE GEMEENTE 
Die predikant is een van God se “gawes” aan die gemeente om die gemeente en die lidmate toe te rus vir hulle 
bediening. In aansluiting by die “Woord en sakrament”-karakter waarna reeds verwys is, is toerusting ’n tweede 

fokuspunt van die predikantsbediening.  Predikante is geroep om die gemeente tot hulle bediening te bevry en te 

bemagtig. Die bediening van “Woord en sakramente” is in die eerste plek die gemeente se bediening, net soos 
wat die erediens die gemeente se erediens is.  

                                                        
6
 Vergelyk die Formulier vir die bevestiging van Bedienaars van die Woord. 

7
 Agenda Algemene Sinode 1998. p. 217-221 

8
 Vgl. bv.  Vraag en antwoord 67 van die Heidelbergse Kategismus; Artikel 30,33 van die NGB 

9
 Vgl. Church of Scotland: Reports to the General Assembly 2000 p.17/7 

10
 Preparation for Ministry in the Presbyterian Church (USA)  - Manual. p. 20 
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HOOFSTUK 2 
2.  ROEPING 
 
2.1  INLEIDEND 
Binne die Gereformeerde tradisie staan en val die lewe van ’n navolger van Christus met ons verstaan van 

roeping. Christene bely dat hulle tot navolging van Christus geroep is. Dit op sigself gryp terug na die 

roeping/opdrag van die mens as geskape as verteenwordiger van God op aarde. Wat ons in navolging van 
Christus leer is hoe hierdie verteenwoordiging binne ’n gebroke wêreld gestalte kry. 

 
Elke mens is in hierdie opsig, kragtens ons geskapenheid as mense, geroep. Juis hierin leer ons dat roeping en 

taak of opdrag direk met mekaar in verband staan. Die versorging van en toesig oor die skepping is aan die 
geroepte mens toevertrou. Die soek van en ywer vir die Koninkryk van God sluit direk hierby aan.  

 
Die kerk handhaaf hierdie geroepenheid van die mens en moet langs die weg van gesonde reformasie gelowiges 

hiertoe begelei en teenoor alle mense hiervan getuig.  
 

2.2  BESONDERE ROEPING 
2.2.1 Roeping is besonders 
Die Skrif is vol getuienis dat God uit mense (met hulle onvervreembare primêre roeping) ook mense tot besondere 
take roep.  Hierdie waarheid word in die Kerkorde en belydenisskrifte en bevestigingsformuliere erken en bely. 

 
Daar is geen hiërargie in die belangrikheid van die roeping van mense tot besondere take nie. Dat God tot ’n 

bepaalde diens roep, ’n bepaalde opdrag gee, is vir alle mense ewe belangrik. As gelowiges is die verskil tussen 
ons en ander mense met sodanige roepings, die feit dat ons deur geskenkte insig bely dat dit God is wat roep en 

taak gee.  ‘Ongelowiges’ erken dit nie en dit maak gewoonlik nie deel uit van hulle insig en woordeskat nie. 
Gelowiges erken dat dit ook in die geval van ongelowiges (wat in belang van die primêre roeping/taak van die 

mens besig is) God is wat roep en opdrag gee. 
 

Die “roeping tot die bediening” moet teen hierdie agtergrond gesien word. Die onderskeid lê nie in ons ‘roeping tot 
die bediening’ nie.  In prinsipe is alle roepinge ’n roeping tot betrokkenheid by die saak van God, in die Naam van 

God – en juis dit is ’n bediening.  Wat die ‘dominee’ onderskei is nie eens sy ‘voltydse karakter’ nie.  Alle mense is 
voltyds by die primêre roeping betrokke.  Alle beroepe (wat in prinsipe roeping tot ’n spesifieke betrokkenheid is) is 

ook voltyds besig.  Wat by gelowiges anders is (bykom), is die geloofsinsig dat wat ons doen ‘vir die Here’ is (Kol 
3:23).  Ons ‘sê en doen’ “in die Naam van Christus en dank God die Vader deur Hom” (Kol 3:17). 

 

Wat wel anders is in die roeping van ’n predikant is die goedkeuring en legitimering van die geloofsgemeenskap 
dat hierdie persoon ’n spesifieke taak in die publieke ruimte van die betrokke geloofsgemeenskap vervul. Die 

bepaalde teologiese verband en uiteindelik die gemeente binne daardie verband gee legitieme status aan die 
vervulling van hierdie spesifieke taak (pastorale leierskap) binne die  of breër geloofsgemeenskap.

11
 

“It all begins with a heartburst.  If your heart does not burst for somebody, then there is no call in it to persue.  And 
the hearts do not burst for institutions, or programs, or tasks.  Hearts burst for people: flesh and blood, hurt and 

happy, culturally embedded people.  The problem with traditional pastors educated for church leadership today is 
that they love the church but hate people  - or are al least indifferent to the people...”  (Bandy, T 2004. Mission 

mover beyond education for church leadership. Nashville: Abingdon:.35).   Miskien is dit wat die Reformed Church 
in America bedoel as hulle droom van “laity and pastors, unleashed, hungry for ministry....”.   (Granberg-

Michaelson, W 2004: Leadership from the inside out: New York Crossroad Publishing:100-101). 

2.2.2 Die besondersheid van roeping 
Teologies kenmerkend en onderskeidend van ’n roeping tot ’n besondere taak is minstens onderstaande: 

* ’n Opvallende ontmoeting van God met die persoon vir wie Hy tot ’n besondere taak roep. Hierdie ontmoeting 
lei dikwels tot ’n onmiddellike verandering in die lewenskoers van die betrokkene tot op daardie stadium. In 

meer as een geval gaan hierdie ontmoeting gepaard met ’n gesprek waarin onbekwaamheid, onwilligheid, 
vrees en ander emosies en argumente genoem word. 

* Hoewel die Bybelse verhale van roeping gewoonlik ’n direkte (onbemiddelde) ontmoeting met God voorhou, is 
dit ook duidelik dat God mense inskakel in die deurgee van die roeping.  Dit is veral waar binne ons verstaan 

van die werk van die Heilige Gees.    
* ’n Duidelike opdrag van wat die roeping inhou. 

* ’n Versekering van die hulp van God in die uitvoering van die opdrag. 
* ’n Herhaling of herhalings van die ontmoeting en bevestiging van die roeping/opdrag. 

* ’n Erkenning van die persone in wie se belang die roeping/opdrag plaasgevind het, dat hulle die roeping 
erken.  Hierdie ‘erkenning’ is soms ook negatief van aard. 

                                                        
11

Vir ‘n meer volledige bespreking van name vir hierdie beroep vgl Nel, M. 2004.  
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* In die geval van die funksie van ’n predikant gaan hiermee saam die vestiging van ’n bewussyn van sy/haar 

geskenktheid  aan die geloofsgemeenskap aan die een kant en ’n bewussyn van die belangrikheid van die 
geloofsgemeenskap aan die ander kant. 

* ’n Voortdurende herinnering aan die verantwoordelikheid van die draers van die funksie waarvoor hulle 
geskenk is.  Roeping verplig tot aanspreeklikheid (“accountability”). 

 
2.3 ONDERHOUDING VAN ROEPING 
2.3.1 Geroepenes onderhou die nabyheidsverhouding met die Een wat roep en met diegene ten opsigte van 

wie die roeping/opdrag is. 

2.3.2 Ander geroepenes neem aktief deel aan die onderhouding van die roeping en selfs aan die verstellings 
van die verstaan van die roeping. 

2.3.3 Die korporatiewe verstaan van roeping in die Gereformeerde tradisie verplig die geroepene en die 
verband waarbinne die roeping vervul word tot wedersydse mede-verantwoordelikheid in die 

onderhouding van die roeping. 
2.3.4 Dit impliseer dat die verbondsgesin, die basiese geloofsgemeenskap waarbinne die roeping plaasgevind 

het, die ring, sinode en algemene sinode in oorleg met die geroepene verantwoordelik is vir die 

onderhouding van die roeping en begeleiding van die geroepene. 
2.3.5 Die ring voer, binne die beleid vir mentoraat en predikanteversorging, op ’n gereelde basis gesprekke oor 

die verstaan van roeping en die onderhouding daarvan met elke geroepene. Langs hierdie weg word ’n 
verlies aan roepingsbewussyn waargeneem en voorsiening gemaak vir tydige begeleiding tot 

roepingsvernuwing. 
2.3.6 Die kerkverband en meer spesifiek die sinodes maak (oa dmv voortgesette bediening- en teologiese 

opleidingsinstansies) voorsiening vir gereelde deelname van predikante aan retreats waar aan 
roepingsvernuwing en -onderhouding van ’n bewussyn van roeping aandag geskenk word. 
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HOOFSTUK 3 
3.  WERWING 
 
3.1  INLEIDEND 
Binne die Gereformeerde tradisie is daar nie teenspraak tussen die middellike en onmiddellike werking van God 
nie.  Die belydenis van God wat deur die Gees in mense woon sluit hierdie teenspraak uit.  Waar daar wel ’n 

spanning is, is dit gewoonlik ’n kreatiewe spanning.  Die belydenis is tegelyk dat God mag het en vrymagtig is om 
te handel soos dit sy eer en sy saak dien. Hierdie handeling van God geskied na die beste van ons verstaan van 

die Skrif in en deur mense.  
 

Roeping val binne hierdie verstaan van die handelinge van God. 
 

3.2 WERWING 
3.2.1 Vanweë die ‘gesins’-karakter van die verbond is dit logies dat God mense vir hulle primêre roeping, as 

mense wat namens die Skepper die aarde versorg, beskerm en beheer, binne gesinsverband vir hierdie 
roeping voorberei. God roep binne verhoudings tot diens in hierdie wêreld.  God vorm binne hierdie 

verhoudings, selfs al is dit binne vreemde verband soos in die geval van Moses.  Binne verhoudings is dit 
moontlik om gevorm/voorberei te word. 

3.2.2 Gesinne (enkel of tradisioneel) kan gevorm word, begelei word om aan die werwing van mense vir die 
besondere roeping van predikante, binne die geloofsgemeenskap, deel te neem.  In hierdie opsig geld dit 

dan dat God, deur middel van sy primêre ruimte van die vorming van ’n mens, tot besondere diens roep. 
3.2.3 Dieselfde geld vir die gemeente as verband van verbondsgesinne (ongeag hoe die verhoudings binne 

enkel, geskeide of sogenaamde tradisionele gesinne gestruktureer is).  Binne die gemeente word mense 
tot ‘dienst am Welt’ voorberei.  Hier is dit byna vanselfsprekend dat soos wat God mense vanuit die 

gemeente tot allerlei besondere diens roep, Hy ook mense tot die besondere diens van predikant roep. 
3.2.4 Die kerkverband het tot verantwoordelikheid om hierdie basiese ruimtes vir die fasilitering van roeping 

(werwing) te begelei tot stylvolle deelname aan die roeping van predikante (soos trouens ook van alle 
ander besondere roepings). 

3.2.5 Die verband het ook tot verantwoordelikheid om die basiese ‘ruimte’ vir roeping te voorsien van goeie 
informasie oor behoeftes en uitdagings binne die ‘beroep’ van predikant.  Hierdie inligting bepaal nie 

roeping nie, maar speel so dikwels in die handelinge van God ’n deurslaggewende rol.  God roep ook 

deur die bewuswording van die nood, uitdagings en geleenthede in hierdie wêreld. 
3.2.6 Die verband het ook tot verantwoordelikheid om beide basiese ruimtes vir roeping/werwing (gesin en 

gemeente) te begelei om te kan help met die onderskeiding van roeping.  Omdat roeping altyd saam gaan 
met die ontvang van gawes, kan juis die primêre ruimtes beter as enige ander help om te onderskei of die 

gawes vir die besondere roeping teenwoordig en operasioneel is. 
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HOOFSTUK 4 
 

4.  AANMELDING EN KEURING 
 

4.1  AANMELDING VIR OPLEIDING 
4.1.1  Rol van die sturende (tuis-)gemeente 
Met die betrokkenheid van die geloofsgemeenskap by die onderskeiding van inwendige roeping begin ’n 
keuringsproses wat die "Begeleiding oor die onderskeiding van roeping" genoem kan word.  

Die beleid veronderstel ’n betekenisvolle verband tussen die sturende gemeente en die betrokke student.  Groter 
praktykblootstelling (moontlik ’n volle jaar), en die gemeente se rol in die uitklaring van roeping en die 

keuringsproses, is hier ter sake. 
 

“The call to the Ministry of Word and Sacrament must normally begin in the local context of the congregation as 
members participate fully in the worship and witness of the church and as others recognise their gifts and potential 

for this particular ministry.   Since ordination is a church-wide recognition of this call, the whole church is involved 
in discerning from among its membership people whom she feels have the necessary gifts and the potential for 

growth to contribute to the common life in varied settings.” (Church of Scotland, Reports to the General Assembly, 
2000, 17/17). 

 
Op grond van bogenoemde uitgangspunte spreek dit vanself dat die gemeente ’n besondere rol speel by die 

student se aanmelding vir en toelating tot opleiding.  Verteenwoordigers van die sturende gemeente en/of ring 
“oorhandig” die kandidate by ’n spesiale geleentheid op ’n gepaste manier aan die kuratorium.  By so ’n 

geleentheid kan die onderskeie rolspelers die aard van elkeen se voortgesette betrokkenheid by die student 
uitklaar.    

 
Die waarde van ’n ontmoeting van die kerk met eerstejaarstudente, in watter vorm ook al,  moet nie onderskat 

word nie. 
4.1.2  Rol van die ring 
Die rol van die ring in die aanmelding, keuring en voorbereiding van voornemende studente is krities belangrik.  

Hiervoor wys die ring ’n bepaalde taakgroep aan wat gereeld aan die ring verslag doen.   
Sodra die ring kennis ontvang van ’n voornemende student, vervul die ring ’n keuringsfunksie.  Indien hierdie 

verslag positief is, meld die ring die goedgekeurde voornemende student met ’n gemotiveerde verslag as 
teologiese kandidaat by die betrokke kuratorium aan. 

4.1.3  Rol van kuratorium  
Kuratoria/begeleidingskommissies ontmoet die teologiese kandidate wat deur ringe vir teologiese opleiding 

aanbeveel word.  Dit kan die vorm aan van ’n gewyde seremonie, gevolg deur ’n inligtingsessie en ’n geselligheid, 
aanneem.  Kuratoria oordeel self op welke wyse die sturende gemeente en/of ring by hierdie geleentheid 

funksioneer. 
Praktiese aspekte en haalbaarheidsfaktore waaraan voortdurend aandag gegee behoort te word, is:  

 Identifisering van die sturende gemeente (die tuisgemeente [ouerhuis], of die gemeente waar die student in 
die aanmeldfase hom/haar tydelik bevind [bv tydelike betrekking in die stad],  of dalk ’n ander gemeente 

waar die student ’n jaar praktykblootstelling gekry het [indien laasgenoemde ’n vereiste sou word]). 
 Bepaling van die aard van die sturende gemeente se voortgesette betrokkenheid by begeleiding.    

 Bevordering en ontwikkeling van die “nuwe kultuur” van gemeentelike betrokkenheid. 
4.1.4 Rol van die fakulteit 
Dit is gebruiklik dat die fakulteite die nuwe studente by bepaalde geleenthede ontmoet as deel van die universiteite 
se oriënteringsprogram.  Die doel hiervan is om die nuwe studente by te staan tydens die formele inskrywing, waar 

nodig advies te gee oor alle kursusaangeleenthede soos onder meer vakkeuses, en hulle vertroud te maak met 
die fakulteit. 

Hierdie rol van die teologiese fakulteite hoef nie teenoor die rol van die kerke by aanmelding te staan nie. 
 

4.2  KEURING  
Naas die persoonlike roeping tot die evangeliebediening, is die volgende belangrike stap die keuring van ’n 

student met die oog op opleiding vir hierdie bediening.  Keuring geskied in verskillende fases en namate die 
student vorder word dit gereeld herhaal. 

4.2.1 Rol van die voornemende student 
Tot die verantwoordelikheid van die voornemende student behoort: 

4.2.1.1 Voor aanmelding, aktiewe deelname vir ten minste ses maande, aan die lewe en werk in en van die 
gemeente. 

4.2.1.2 Deelname aan of betrokkenheid by ’n missionêre aktiwiteit van enige soort. 

4.2.1.3 Bespreek van die roepingsbewussyn met ’n predikant van die NG Kerk. 
4.2.1.4 Aanmelding by die kerkraad en kennisgewing van die begeerte om die implikasies van die roeping tot die 

evangeliebediening te bespreek. 
4.2.1.5 Verkryging van die nodige inligting oor wat die roeping en beroep behels. 
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4.2.1.6 Versoek aan die kerkraad om, na goedkeuring, die aansoek by die ring aan te beveel. 

4.2.2 Rol van die gemeente 
Die eerste plek van formele aanmelding is die  gemeente.  Wanneer roeping ervaar word, begin die voornemende 

student op ’n bepaalde wyse ’n pad met die  gemeente stap, en andersom.  Die doel is meer formele blootstelling 
aan die gemeente-aktiwiteite. 

In belang van die keuring van die voornemende student, moet die gemeente op die hoogte wees vant die profiel 
van ’n predikant en die beleid van die NG Kerk soos in die A-Z beleid verwoord.  

Gemeentelike keuring van voornemende studente hou rekening met die volgende: 
4.2.2.1 Die karakter van die leier (dit wat vertroue skep by volgelinge).  Hier word gedink aan morele sake wat 

belangrik is soos eerlikheid, integriteit, billikheid, empatie, diensgerigtheid, gebedslewe, vertroue op 
God, emosionele intelligensie. 

4.2.2.2 Die oortuiging van die leier (dit wat ’n gemeente kan help om doel en visie te onderskei).  Reflektiewe 
leierskap is belangrik. 

4.2.2.3 Kompetensie van die leier (dit wat ’n gemeente kan help om normale vrese te hanteer en konflikte te kan 
help oplos). 

4.2.2.4 Onderskeiding van roeping tot die bediening in gesprek met die voornemende student. 

4.2.2.5 Instemming met die NG Kerk se verstaan van die beroep van die predikant soos in die beleid van die 
Algemene Sinode uitgedruk. 

4.2.2.6 ’n Skriftelike getuienis van die voornemende student wat ’n inwendige roeping onderskei.  Hierdie 
getuienis bevat: 

4.2.2.6.1 ’n Verduideliking van sy/haar verstaan van sy/haar roeping 
4.2.2.6.2 ’n Persoonlike getuienis oor persoonlike geloofsekerheid en persoonlike ervaring van die genade van 

God 
4.2.2.6.3 ’n Verduideliking van die persoon se oortuiging oor wat dit beteken om teologiese opleiding in die 

Gereformeerde leer te ontvang 
4.2.2.6.4 ’n Getuienis oor die persoon se persoonlike lewensverhaal, wat insluit sy/haar  sorg vir geestelike, 

fisiese en emosionele gesondheid 
4.2.2.6.5 ’n Getuienis oor sy/haar verstaan van die inhoud van ’n predikant se dienswerk, wat insluit sy/haar  

bewussyn van sy/haar gawes en groeigeleenthede en ook sy/haar bewussyn van die kerk se 
taak in die wêreld 

4.2.2.6.6 ’n Onderneming om hom/haar neer te lê by die toesighoudingsproses wat die kerkverband daarstel  
       Indien die  gemeente oortuig is dat die betrokke voornemende student nie vir teologiese opleiding   

       met die oog op die bediening aanbeveel kan word nie, is dit hulle verantwoordelikheid om sodanige  
       student dien- ooreenkomstig in te lig.   

Die belangrikste taak van tuisgemeentes is om kollektief as gemeente as mentor vir die student op te tree, maar 
ook ’n proses te begelei waar ’n lid van die gemeente as mentor vir die student kan optree.  In dié verband is 

Thomas Bandy se omskrywing baie behulpsaam: “A mentor is someone who speaks from his or her own 
experience of life struggle, spiritual victory, and constant growth to help you overcome adversity, discern hope, 

and customize a learning path”.  (Bandy, T. 2004: Mission mover- beyond education for church leadership. 
Nashville Abingdon: 77) 

Tuisgemeentes voer gereelde gesprek met voornemende studente ten einde hulle, na identifisering van die 
roeping, te begelei en ook te help met die vind van finansiële ondersteuning.  Sover moontlik aanvaar die 

tuisgemeente mede-verantwoordelikheid vir die ondersteuning van die studiekoste, verblyf en algemene welsyn 
van die voornemende student.   

In belang van hierdie keuring en begeleiding voer kerkrade so gereeld as nodig onderhoude  met voornemende 

studente.  Die gemeente meld ’n persoon wat ’n inwendige roeping onderskei het, by die  ring aan.   

Op grond van sodanige onderhoude word ’n goedgemotiveerde verslag en aanbeveling aan die betrokke ring 

voorsien.  
4.2.3 Rol van die ring 
Sodra die ring van ’n kerkraad kennisgewing en aanbeveling aangaande ’n voornemende student ontvang, tree 
die ring met sodanige student in gesprek.  In die gesprek word aandag aan die volgende geskenk:  

4.2.3.1 Die inhoud van die kerkraadsverslag en alle dokumentasie deur die voornemende student voorsien 
4.2.3.2 Voortgaande gesprek oor roepingsonderskeiding en roepingsinhoud 

4.2.3.3 Persoons- en roepingsontwikkeling 
4.2.3.4 Moontlike gespesialiseerde roepingsbegeleiding en psigologiese evaluering 

4.2.3.5 Beroepsgeleenthede  
4.2.3.6 Instemming met die NG Kerk se verstaan van die beroep van die predikant soos in die beleid van die 

Algemene Sinode uitgedruk. 
 

Op grond van sodanige onderhoude word ’n goedgemotiveerde verslag en aanbeveling aan die betrokke 
kuratorium voorsien. 

4.2.4 Rol van die kuratorium  
Sodra die kuratorium van ’n ring kennisgewing en aanbeveling aangaande ’n voornemende student ontvang, 
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neem die kuratorium sodanige student in ontvangs as kandidaat vir teologiese opleiding.  Die kuratorium kan ook 

’n student voorlopig toelaat in afwagting van die kennisgewing en verslag.  Tot die keuringstaak van die kuratorium 
behoort die volgende: 

4.2.4.1 Die beoordeling van die verslag van die ring 
4.2.4.2 Indien die ring nie die aanvanklike psigologiese evaluering gedoen het nie, behoort dit tot die 

verantwoordelikheid van die kuratorium voor die aanvang van teologiese studies.  Hierdie en 
toekomstige psigologiese evaluering van die kandidaat gee aandag aan sake soos: 

4.2.4.2.1 Persoonlikheid  
4.2.4.2.2 Emosionele en spirituele intelligensie 

4.2.4.2.3 Verstandelike vermoë  
4.2.4.2.4 Kennis 

4.2.4.2.5 Insig 
4.2.4.2.6 Vaardigheid 

4.2.4.2.7 Houding (“attitude”) 
4.2.4.3 Verdere psigologiese evaluering word twee keer tydens die student se akademiese loopbaan herhaal – 

die eerste voor die verstryking van die eerste semester van studie, en die tweede in die voorlaaste 

studiejaar.  Die resultate van elke evaluering word tydens ’n sessie tussen die betrokke sielkundige 
en ’n lid van die begeleidingskommissie van die betrokke kuratorium met die kandidaat bespreek. 

4.2.4.4 Instemming met die NG Kerk se verstaan van die beroep van die predikant soos in die beleid van die 
Algemene Sinode uitgedruk. 

4.2.4.5 Evaluering van klasbywoning en -meelewing 
4.2.4.6 Aan die einde van Maart van elke jaar gee die kuratorium die besonderhede van elke kandidaat deur aan 

die Algemene Kuratorium. 
4.2.4.7 Aan die einde van die eerste graadkursus word ’n volledige verslag opgestel deur die kuratorium en aan 

die student sowel as die betrokke gemeente(s) [tuisgemeente asook die gemeente waarby ingeskakel 
word tydens studie] en ring(e) gestuur.  Sou daar bepaalde probleme wees, word dit aangedui. 

4.2.4.8 Finale keuring en eksaminering vind voor legitimasie plaas, ongeag alles wat voorafgegaan het.  Daar is 
steeds die moontlikheid dat ’n kandidaat op hierdie stadium afgewys kan word.   

4.2.4.9 Suksesvolle kandidate word deur die kuratorium by die Algemene Kuratorium vir legitimasie aanbeveel. 
4.2.5 Rol van die Algemene Kuratorium (Algemene Sinode) 

Tot die keuringstaak van die Algemene Kuratorium behoort die volgende: 
4.2.5.1 By ontvangs van die name van die kandidate (sien 1.4.6) word ’n studentenommer (aangedui deur ’n S 

aan die begin - vir student) aan die betrokkene gegee.  Hierdie S-nommer bly van krag totdat die 
persoon gelegitimeer word waarna die predikant ’n P-nommer ontvang (aanduiding van predikant). 

4.2.5.2 Op aanbeveling van die kuratorium word suksesvolle kandidate vir legitimasie ontvang en aan die 
Algemene Sinode vir legitimasie oorhandig. 

4.2.5.3 Die Algemene Kuratorium:  
4.2.5.3.1 koördineer die werksaamhede van die onderskeie fakulteitskuratoria  

4.2.5.3.2 tree namens die Algemene Sinode in gesprek met teologiese fakulteite rakende teologiese opleiding 
in belang van die bediening 

4.2.5.3.3 werk mee aan kurrikulering en eksaminering 
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HOOFSTUK 5 
5.  TEOLOGIESE OPLEIDING 
 

5.1 INLEIDEND 
Daar bestaan konsensus daaroor dat die kerk ’n veel groter rol in die opleiding van predikante behoort te speel as 

wat tans die geval is.  Dit geld die hele spektrum vanaf toelating tot opleiding tot by legitimasie. 

Dit is om goeie redes dat die NG Kerk in 2004 besluit het om teologiese opleiding en die vorming van toekomstige 

predikante indringend te herevalueer. 
Die aktualiteit van hierdie saak vir die kerk kan aan verskeie faktore toegeskryf word: 

 Daar vind vandag wêreldwyd groot verskuiwinge plaas op die gebied van Hoër Onderwys, met belangrike 
implikasies ook vir teologiese opleiding.  In Suid-Afrika is hierdie veranderinge nog meer ingrypend, gegewe 

die politieke omwenteling na 1994 en ’n geheel nuwe Hoër Onderwysbedeling: 
 In die meeste lande met ’n sterk christelike tradisie is kerke tans besig met ’n proses van herbesinning 

(“rethinking”) oor teologiese opleiding: 
 Die aanbreek van die nuwe millenium met die ingrypende ontwikkelinge op gebied van wetenskap en 

tegnologie, die impak daarvan op die leefwêreld en tydgees, en die marginalisering van die kerk in die 
postmoderne samelewing vereis herbesinning oor bedienings-effektiwiteit: 

 Ontwikkelinge op die gebied van informasie-tegnologie en spesifiek die moontlikhede en geleenthede wat 
afstandsonderrig ontsluit, noop die kerk om nuut te dink oor die toeganklikheid en praktiese aanbod van 

teologiese opleiding: 
 Die realiteite van die Afrika- en spesifiek Suid-Afrikaanse konteks, soos onder meer die huidige nasionale 

fokus op gemeenskapsontwikkeling, armoedeverligting en die bekamping HIV-vigs, en die impak daarvan op 
die kerk se eie roepingsverstaan in die volgende dekades, het implikasies vir teologiese opleiding:  

 Verskuiwinge binne die kerk self met betrekking tot onder meer spiritualiteitsbelewing en bedieningsbehoeftes 
vra op belangrike punte aanpassing in die opleiding, asook helderheid oor die rolverwagting van die predikant: 

 Veranderinge by die plekke van opleiding die afgelope paar jaar, veral die skuif van oorwegend enkel-
denominasionele na ekumeniese fakulteite, vereis dat die kerk duidelikheid sal hê oor eie opleidingsbehoeftes 

asook oor die wyse van inspraak in kurrikulering.   
Dit is belangrik om rekening te hou met die invalshoek wat in hierdie verslag funksioneer. Teologiese opleiding 

word deurgaans beoordeel spesifiek uit die perspektief van die kerk.  Die roepingsverstaan en 

bedieningsbehoeftes van die NG Kerk nou en in die volgende dekade(s) in ons land en kontinent word as 
vertrekpunt geneem, en die fokus val op wat nodig is vir predikantsopleiding met die oog op ’n effektiewe 

bediening in kerk en samelewing. 
 
5.2    AANMELDING VIR OPLEIDING 
Aanmelding vir opleiding geskied soos in hoofstuk 4 hierbo aangedui. 

5.2.1  Die rol van die kuratorium 
5.2.1.1 Die kuratorium ontvang studente vir opleiding na aanmelding en keuring soos in Hoofstuk 4  

hierbouiteengesit.  Vir ’n oorgangsperiode hanteer die kuratorium ’n student wat nie deur die proses, soos in die 
beleid beskryf, gekom het nie, met inagneming van die beginsels van die beleid. 

5.2.1.2 Die kuratorium ontmoet die nuwe studente by ’n gepaste geleentheid voor die aanvang van die  
akademiese jaar.  Die ontmoeting word benut vir ’n verdere gesprek oor onder meer roepingsverstaan, die student 

se geestelike groei en kerklike betrokkenheid asook kursusaangeleenthede. 
5.2.2 Die rol van die teologiese fakulteit 
Dit is gebruiklik dat die fakulteite die nuwe studente by bepaalde geleenthede ontmoet as deel van die universiteite 
se oriënteringsprogram.  Die doel hiervan is om die nuwe studente by te staan tydens die formele inskrywing, waar 

nodig advies te gee oor alle kursusaangeleenthede soos onder meer vakkeuses, en hulle vertroud te maak met 
die fakulteit. 

 
5.3 DIE PASTORALE BEGELEIDING VAN STUDENTE 
Verskeie faktore beklemtoon die behoefte aan geslaagde begeleiding spesifiek vir NG Kerk-studente vandag.  
Persone wat hulle vir die bediening geroepe voel studeer tans in ’n tyd van onsekerheid.   Dit behels onder meer 

onsekerhede wat saamhang met:  
 die oorgang/transformasie in die land 

 beperkinge ten opsigte van loopbaankeuse en werkgeleenthede 
 verskuiwinge ten opsigte van kerklike lojaliteit, verbintenis en meelewing 

 negatiewe persepsies rakende die geloofwaardigheid van die NG Kerk 
 aanpassings by plekke van opleiding 

 die hedendaagse bevraagtekening van die gesag van die Bybel en die grondslae van die Christelike geloof 
 persoonlike krisisse, waaronder ’n oënskynlike toename in die verskynsel van depressiwiteit by studente die 

afgelope dekade of wat 

 die uitdagings van ’n missionêre bediening, wat geroepenes en gestuurdes verg wat alles sal opoffer, 
enigiets sal doen, alles sal aanpak om mense te help om die lewensveranderende krag van God te ervaar. 

 
Uit persoonlike gesprekke en opnames blyk dit dat studente begeleiding verlang en verwelkom, en dat die  
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waarde daarvan vir hulle veral saamhang met die behoefte aan persoonlike versorging en ’n onsekerheid  

in hulle belewing van identiteit.  Studente het wel ’n probleem met begeleiding wanneer dit oppervlakkig  
gebeur, of wanneer begeleiers aanbevelings oor hulle keuring en legitimasie doen sonder dat daar ’n  

pastorale  gesprek of noemenswaardige kontak plaasgevind het. 

Uit die oogpunt van die kerk is die persoonlike en pastorale begeleiding van studente wat vir die bediening opgelei 

word nog altyd as noodsaaklik beskou.  Die groot belang hiervan vir die kerk blyk uit ’n baie ou bepaling van die 
Kerkorde (Reglement 14) dat elke kuratorium ’n kommissie benoem met die uitsluitlike doel om studente te 

begelei.  Kuratoria verleen op grond hiervan jaarliks toestemming aan ’n student om met sy/haar opleiding voort te 
gaan met die oog op legitimasie.  

Dit moet bygevoeg word dat die begeleiding deur die jare nie bloot aan een bepaalde lid van die 
Begeleidingskommissie oorgelaat is nie.  Daar is baie voorbeelde waar daarin geslaag is om ’n 

ondersteuningsnetwerk rondom bepaalde studente te vorm, veral ten tye van ’n persoonlike krisissituasie, en 
waar dosente, predikante vir teologiese opleiding, gemeenteleraars en pastorale beraders ’n besondere rol in 

studente se lewens gespeel het. Ongelukkig het dit om verskeie redes by waarskynlik die meerderheid studente 
nie gebeur nie. 

Die belangrike punt is dat daar min of meer konsensus bestaan dat die huidige vorm van begeleiding, in die 

geheel beoordeel, nie geslaagd is nie.  Dit laat ’n leemte wat die kerk nie kan bekostig nie, en wat dringend 
verbeter sal moet word.  

 
5.3.1 Die rol van die sturende en/of sorgende gemeente in begeleiding 
Een manier om die proses van voornemende studente se versorging te verbeter, is om aan die sturende en/of 
sorgende gemeente ’n groter rol toe te vertrou. 
 
Tot op hede het die tuisgemeente oorwegend ’n onbeduidende rol gespeel in die begeleiding van teologie 

studente uit eie geledere. Die betrokkenheid was gewoonlik beperk tot ’n aanbeveling van die kerkraad/leraar met 
die oog op toelating tot opleiding.   ’n Minderheid van  gemeentes het wel op ’n manier deurlopend in voeling met 

die student gebly, en ook waardevolle finansiële ondersteuning gebied.  Van begeleiding het egter weinig tereg 
gekom, hoofsaaklik omdat daar wedersyds nie so ’n verwagting was nie. 

 
Die bedoeling is nou dat in ’n nuwe bedeling ’n hegte band tussen sturende gemeente en student reg van die 

begin af gelê word, met inbegrip van die gemeente se betrokkenheid by roepingsuitklaring, keuring en aanbeveling 
vir opleiding.  Indien hierdie proses sinvol en geloofwaardig verloop, is daarmee ook die grondslag gelê vir die 

voortgaande betrokkenheid van die gemeente by die student se verdere ontwikkeling en opleiding. 
Soos reeds aangedui kan prinsipieël ’n goeie saak uitgemaak word vir die betrokkenheid van die kerk via die 

sturende gemeente by die keuring en toelating van kandidate vir die bediening. By die meeste kerke wêreldwyd 
gebeur dit op die een of ander manier, en dit is duidelik dat die NG Kerk ’n sterker reëling in dié verband sal moet 

vestig.  Sou die verantwoordelikheid van die sturende gemeente nog verder uitgebrei word om ook die persoonlike 
begeleiding tydens ’n student se studiejare in te sluit, sal ’n hele paar aspekte hiervan eers uitgeklaar moet word. 

 
Belangrik in hierdie verband is dat die voortgesette betrokkenheid van die gemeente sinvol, prakties haalbaar en 

deurlopend uitvoerbaar moet wees.  Daarby sal ’n heel nuwe praktyk en spesifiek ook eienaarskap daarvoor in die 
kerk gevestig moet word.   Hieroor moet met realisme en nugterheid nagedink word. 

 
Praktiese aspekte en haalbaarheidsfaktore waaraan voortdurend aandag gegee behoort te word, is:  

 Identifisering van die sturende gemeente (die tuisgemeente [ouerhuis], of die gemeente waar die student in 

die aanmeldfase hom/haar tydelik bevind [bv tydelike betrekking in die stad],  of dalk ’n ander gemeente 
waar die student ’n jaar praktykblootstelling gekry het [indien laasgenoemde ’n vereiste sou word]). 

 Bepaling van die aard van die sturende gemeente se voortgesette betrokkenheid by begeleiding.    
 Bevordering en ontwikkeling van die “nuwe kultuur” van gemeentelike betrokkenheid. 

 
Oor die ideaal van mentorskap sal daar nog heelwat dinkwerk gedoen moet word, beide wat die inhoud en die 

vestiging daarvan betref.  In ’n opname onder studente het die meeste van hulle aangedui dat hulle nie ’n mentor 
het nie.   Die vraag is hoe so ’n verhouding tot stand kom, en of die lukraak indeling van ’n student by ’n bepaalde 

begeleidingskommissielid die beste manier is om dit te probeer vestig.  
 

Dit blyk dat so ’n verhouding in die meeste gevalle eerder ’n spontane as gestruktureerde oorsprong het.  Hoewel 
sommige studente wel tydens hulle studiejare op die een of ander manier in ’n nuwe mentor-verhouding tereg 

kom,  is die tyd en geleenthede vir die spontane groei van so ’n verhouding in die meeste gevalle dan waarskynlik 
te beperk. 

 
Die sturende gemeente se beoogde uitgebreide, aanvullende begeleidingsverantwoordelikheid kan nuwe 

moontlikhede vir sinvolle mentorskap open.  Studente behoort die geleentheid te hê om self ’n persoon uit die 
gemeente as mentor aan te beveel met wie reeds ’n vertrouensverhouding gevestig is.  Dit hoef nie noodwendig 

die predikant te wees nie.  So ’n mentor sou saam met n ondersteuningsgroep/begeleidingskomitee die 
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verantwoordelikheid kon neem vir die gemeente se voortgesette pastorale betrokkenheid by die student. 

 
5.3.2 Die rol van die kuratorium in begeleiding 

Die verantwoordelikheid van die kuratoria ten opsigte van studente se pastorale begeleiding word in die reglement 
vir teologiese opleiding uitgespel [BYLAE 1]. 

 
Die kuratoria het deur die jare hierdie taak verrig deur die onderskeie begeleidingskommissies, wat bestaan het uit 

’n aantal predikante van gemeentes in die omtrek van die bepaalde opleidingsplek.  ’n Paar studente is dan aan 
elke begeleier toegewys vir begeleiding. 

 
Die ideaal was dat die begeleier ’n soort mentor vir die student sal wees, of dan ten minste kontak met die student 

sal behou, en elke jaar een of twee goeie pastorale gesprekke met hom/haar voer.  Oor elke student is gewoonlik 
jaarliks ’n skriftelike verslag ingedien, aan die hand waarvan besluit is oor sy/haar voortgesette keuring met die 

oog op opleiding vir die bediening.  
 

Hierdie metode van begeleiding was in bepaalde gevalle geslaagd.  Sommige begeleiers het daarin geslaag om ’n 

persoonlike en pastorale verhouding met studente te smee, wat in die reël deur die studente verwelkom en 
gewaardeer is.   Dit het meermale gebeur dat studente in tye van persoonlike krisisse baie baat gevind het by die 

ondersteuning van hulle begeleiers. 
 

Ongelukkig het die meerderheid studente die afgelope jare nie ’n positiewe ervaring van begeleiding gehad nie.  
Vanweë ’n verskeidenheid faktore het ’n persoonlike band tussen begeleier en student dikwels nie gerealiseer nie, 

en in sommige gevalle was daar weinig of geen kontak nie. 
 

Benewens die insette van die Begeleidingskommissielede, maak kuratoria ook gebruik van die dienste van ’n 
kliniese sielkundige.  Die aard en omvang van hierdie diens verskil by die drie opleidingsplekke. 

 
5.3.3 Die rol van die fakulteite/opleidingsentra in begeleiding 
Die rol wat dosente by teologiese fakulteite en seminaria in die pastorale begeleiding van studente speel, verskil 
van een denominasie en tradisie tot die volgende, en wissel van volwaardige tot weinig of geen 

verantwoordelikheid. 
 

Ook tussen en selfs binne die drie opleidingsplekke van die NG Kerk is daar wisselende dosente-betrokkenheid.   
Verskeie voorbeelde sou genoem kon word van dosente wat ’n geslaagde begeleidingsrol vervul, soms in 

gestruktureerde verband soos byvoorbeeld in dissipelskapgroepe,  maar meestal in spontane verhoudinge met 
bepaalde studente. 

 
Soms neem fakulteite inisiatief met die oog op die pastorale versorging  van studente. Voorbeelde hiervan is 

fakulteitskampe en die vestiging van omgee-groepe waarin senior studente verantwoordelikheid neem vir 
nuwelinge.    

Hoewel begeleiding tans nie ’n omskrewe opdrag aan dosente is nie, en in die praktyk waarskynlik eerder by 
uitsondering as in die reël gebeur, is dit ’n vraag of hieroor nie nuut gedink moet word nie.  

   
5.3.4  Die rol van begeleiding in jaarlikse keuring 
Die persoonlike begeleiding van studente het naas die versorgingswaarde ook ’n keuringsfunksie.   In die praktyk 

beteken dit dat die begeleier jaarliks op grond van goeie persoonlike kontak met die student en aan die hand van 
’n skriftelike verslag ’n aanbeveling doen met die oog op die voortsetting van sy/haar opleiding.   Faktore wat in die 

evaluering ’n rol speel is die verstaan van roeping, geloofsgroei en geestelike volwassenheid,  
persoonlikheidstoerusting, bedieningsvaardighede en akademiese vordering.  

 
Hierdie jaarlikse keuring van studente is om minstens twee redes belangrik:   eerstens help dit die kuratorium om 

betyds vas te stel of daar bepaalde aspekte van die student se persoon en toerusting is waaraan spesiale aandag 
gegee moet word.   Tweedens voorkom dit ’n situasie dat ’n besluit oor keuring al dan nie eers aan die einde van 

’n student se opleiding geneem word.   
 

Indien die ideaal verwesenlik word van ’n geïntegreerde begeleidingsproses waarin gemeente, kuratorium en 
dosenteraad elk ’n eie bydrae lewer, sal dit ook beteken dat elkeen van hierdie rolspelers jaarliks inspraak in die 

keuringsproses sal hê.  Sommige dosenterade is reeds hierby betrek deurdat hulle jaarliks aanbevelings oor 
studente doen.   

 
In die oorweging van keuring behoort twee sleutelbegrippe ’n deurslaggewende rol te speel, naamlik 

bedieningsgeskiktheid en bedieningsgereedheid.  By die oorweging van bedieningsgeskiktheid word die vraag 
gevra of die betrokke kandidaat oor die nodige persoons- en persoonlikheidstoerusting beskik om opgelei te word 

met die oog op die bediening, of nie. Bedieningsgereedheid beteken dat die kandidaat nie net oor die potensiaal 
beskik nie, maar ook in sy/haar opleiding en groei die punt bereik het waar hy/sy tot die bediening toegelaat kan 

word.  
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In sommige gevalle kan dit beteken dat ’n kandidaat glad nie vir opleiding aanvaar word nie, of dat sy/haar keuring 
in ’n vroeë stadium opgehef word op grond daarvan dat hy/sy nie vir die bediening geskik is nie.    In ander gevalle 

mag dit gebeur dat die kuratorium tydens of selfs aan die einde van die opleiding aanvullende begeleiding of 
opleiding vereis om te verseker dat ’n kandidaat bedieningsgereed is. 

 
5.4 SPIRITUALITEITSVORMING 
Spiritualiteitsontwikkeling hou wel met persoonlike begeleiding verband, maar moet ook daarvan onderskei word.  
By eersgenoemde gaan dit spesifiek oor studente se belewing van hulle persoonlike verhouding met die Here, 

insluitend die geestelike dissiplines van gebed en die omgang met die Bybel.  Dit hou ook verband met die styl van 

aanbidding waarin ’n student hom/haar tuisvoel.    
5.4.1 Rol van die gemeente 
In die profiel word dit as eerste vereiste gestel dat die student in afhanklikheid van en in verbondenheid aan God 

sal lewe, wat persoonlike omgang met die Woord en ’n gesonde gebedslewe insluit. 

 
Naas die teologiestudent se eie verantwoordelikheid vir ’n persoonlike lewe met die Here, behoort ’n belangrike 

deel van geestelike groei in die gemeente plaas te vind.  Dit was lank in die NG Kerk aanvaar dat die bydrae van 
die kerk tot die geestelike vorming primêr plaasvind in die gemeente waar hy/sy behoort. 

 
In beginsel behoort dit steeds so te geld.  Betrokkenheid by die eredienste en aktiwiteite van die gemeente vorm 

die student immers in die spiritualiteit van die kerk waarin hy/sy gaan dien. Bybelstudiegroepe en uitreik-aksies 
van studentegemeentes en organisasies soos die VCSV het in die verlede hierin ’n belangrike rol gespeel. 

 
Verskeie faktore bring mee dat daar vandag nie meer sonder meer aangeneem kan word dat dit steeds so gebeur 

nie.  Baie studente het nie soos twee of drie dekades gelede ’n verbintenis aan een bepaalde NG Kerk-gemeente 
nie. Studente beweeg dikwels tussen verskillende geloofsgemeenskappe, soms met uiteenlopende spiritualiteit.  

In sommige gevalle kan dit gebeur dat ’n student vir ’n aansienlike deel van die opleidingstyd nie by ’n NG Kerk-
gemeente of enige ander geloofsgemeenskap aktief betrokke is nie. 

5.4.2 Die kuratorium se rol in spiritualiteitsvorming 
Die kuratoria se praktiese betrokkenheid by die spiritualiteitsvorming van studente was grotendeels beperk tot die 

persoonlike gesprekke van begeleiers.  Geestelike groei het deel van hierdie gesprekke gevorm.  
5.4.3 Plekke van opleiding se rol in spiritualiteitsvorming 
Alhoewel die kerklike en teologiese tradisies asook die etos, konteks en  opleidingsprogramme kan verskil, is dit 
opvallend dat instellings waar predikante wêreldwyd opgelei word, naas die strewe na akademiese uitnemendheid, 

deurgaans aan spiritualiteit en geestelike vorming ’n sentrale plek toeken.     

 
Die volgende verwysings illustreer hoe plekke van opleiding op hierdie doelwit fokus. 

 
PRINCETON, VSA (MISSION STATEMENT & HISTORY)  

 
“  Princeton Theological Seminary prepares men and women to serve Jesus Christ in ministries marked by faith, 

integrity, scholarship, competence, compassion, and joy, equipping them for leadership worldwide in 
congregations and the larger church, in classrooms and the academy, and in the public arena. 

 
To these ends, the Seminary provides a residential community of worship and learning where a sense of calling is 

tested and defined, where Scripture and the Christian tradition are appropriated critically, where faith and intellect 
mature and life-long friendships begin, and where habits of discipleship are so nourished that members of the 

community may learn to proclaim with conviction, courage, wisdom, and love the good news that Jesus Christ is 
Lord. 

 
Miller Chapel was moved in 1933 toward the center of the campus and its excistence from the early decades of 

the seminary testifies to the centrality of worship to life at this institution.” 
 

LOUISVILLE SEMINARY,VSA 
 

“We offer our students a creative curriculum integrating academic and practical preparation for congregational and 
counseling ministries, and post-graduated studies. We also offers a life of worship, spiritual development, and 

mutual Christian care which leads us to respond to God in Jesus Christ, and in faithful discipleship to participate in 
the significant social struggles and critical ethical issues of our time. 

 
Worship is central to community life at the Seminary.  The community gathers in Caldwell Chapel, Tuesday 

through Friday, to encounter God, individually and corporately, trough Word and Sacrament.” 
 

AUSTIN PRESBYTERIAN THEOLOGICAL SEMINARY, VSA 

 
“The church has the right to expect that those who graduate from theological seminaries with professional degrees 



 

A-Z Handleiding 247 

will be prepared to practice Christian ministry consistently and with integrity.   The seminary therefore intends to 

foster the integration of self-understanding, knowledge and skills, and the faculty has committed itself to achieve a 
style of education appropriate to this intention… 

 
This occurs not only by devotion to study, but also by responsible participation in the whole of the community’s 

varied life of worship and work, as well as by the exercise of personal prayer.”  
 

TRINITY LUTHERAN SEMINARY, COLUMBUS, VSA:   
 

“A theological seminary is more than an educational institution.  It is also a community of Christians gathering to be 
empowered for mission.   Worship, therefore, stands at the center of the day’s activities.”    

 
PITTSBURG THEOLOGICAL SEMINARY,VSA 

 
“Dedicated to excellence in theological education, the faculty strives to prepare graduates who will demonstrate 

personal peity and the keenest possible intellectual ubderstanding of the Gospel and its implications for individual 

and social living.   
 

The seminary is rooted in the Reformed history of faithfulness to Scripture and commitment to the Gospel of Jesus 
Christ.   In keeping with our tradition, we continue our mission to be a caring and ecumenical community, to 

nurture personal faith and corporate worship, to promote global consciousness and service, and to encourage 
students and faculty to relate their studies to the numerous styles of ministry emerging today”  

Sien ook die publikasie: “THE IDEAL SEMINARY”, CS Calian (President, Pittsburg Seminary), bl 96-97   
 

“The seminary ought to function as a faith-shaping community.   That is to say, we need to pay greater attention to 
the ungraded curriculum, sometimes referred to as a “hidden curriculum”.   This “hidden curriculum” influences for 

good or ill our life together and can be a formative force, outweighing at times the academic curriculum”   
 

TRINITY COLLEGE, BRISTOL, (“CHURCH OF ENGLAND”)   
 

“Training for Christian service at Trinity will mean far more than gaining theological knowledge and practical 
equipping, vital though these are.   Alongside the development of strategic and practical skills there is the 

complementary and demanding task of growing into a costly personal integration at all levels of human identity and 
flourishing – emotional, theological, prychological, spiritual and relational.   This is an essential part of preparation 

for the demands of ministry in today’s world. 
 

Worship is central to our life together at Trinity.   The day begins with an act of worship.   On four days a week this 
is with the whole community.   On Fridays, students meet for worship and prayer in predikantal groups…”   

 
CAMBRIDGE THEOLOGICAL FEDERATION, ENGLAND 

 
Selfs in teologiese programme via afstandsonderrig vind ’n mens dieselfde klem: (Southern Theological Education 

& Training Scheme-STETS, ekumeniese sentrum geakkrediteer deur die University of Surrey, England) 
 

“Work on personal prayer and spirituality is a constituent part of the course.   Before you begin your supervised 

reflective practice you will be introduced to the spiritual traditions of the churches to help you to discern your 
vocation and to find resources for prayer for the course…You are also strongly encouraged to have a spiritual 

director/companion/advisor”  
 

Verskeie kerke wat in ’n proses is of onlangs was om hulle teologiese opleiding te hersien, kom tot die oortuiging 
van die belangrikheid van ’n toegespitste program vir geestelike vorming en persoonlikheidsontwikkeling.   

 
UNITED CHURCH OF SCOTLAND: REPORT TO THE GENERAL ASSEMBLY, 1998, BL 1,6: 

 
“Being equipped is not simply a matter of knowledge and skills, it has to do also with spiritual awareness, the 

grounding and depth of faith, gratitude to and confidence in the one God of the one household.    
 

A high priority should be given to fostering ordinands’ spiritual growth both individually and in community, through 
regular discussions with tudors.   We also encourage the College to continue to offer a wide range of spiritual 

resources and methods.” 
 

Dit behoort duidelik te wees dat die opleiding van predikante vir die NG Kerk  dieselfde prioriteit vereis, en dat baie 
meer in eie konteks gedoen behoort te word in belang van die geestelike vorming van studente.   Die feit dat die 

opleiding by fakulteite plaasvind en nie by seminaria nie, behoort geen afbreuk aan hierdie prioriteit te doen nie en 
beklemtoon die feit dat die kerkverband die heel hoogste prioriteit hieraan sal moet verleen, anders kan die 

voorstetting van opleiding aan fakulteite self in die gedrang kom.    
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5.4.4 ’n Geïntegreerde program van spiritualiteitsvorming:  die opleidingsplek as eiesoortige  
geloofsgemeenskap 
Uit die voorafgaande opmerkings blyk reeds dat die plek van opleiding ’n kardinale rol in spiritualiteitvorming 

behoort te speel.  Met geïntegreerdheid word nie net bedoel dat kerk en fakulteit hiervoor 
medeverantwoordelikheid behoort te neem nie, maar ook dat die insette van die verskillende rolspelers bewustelik 

deel moet wees van ’n goeddeurdagte uitkomsgerigte program van spiritualiteitsontwikkeling. 
 

Opleidingsentra kan op minstens drie maniere ’n belangrike bydrae tot studente se geestelike groei lewer: 
 

Eerstens behoort komponente van spiritualiteit op ’n manier deel van die formele kurrikulum te vorm.  Waar nodig 
sou die kerk met die fakulteite kon onderhandel met die oog daarop dat kundiges uit die kerk geakkrediteer word 

om hierdie aanvullende opleiding te behartig.   Kuratoria sou ook geleenthede wat reeds vir die kerk beskikbaar is 
met die oog op aanvullende toerusting  hiervoor kon benut.       

Tweedens, waar spiritualiteitsvorming deel vorm van die fokus en uitkoms van ’n teologiese opleidingsprogram, 
bring dit ’n belangrike implikasie vir die akademiese aanbieding van die onderskeie vakgebiede.  “The emphasis 

on spirituality does not only have a formative effect on the person of the theological student, but it also has a 

unifying and concentrating effect on theological teaching of a thelogical institution.  It serves as a mechanism 
which provides a clear focus of all the activities of a theological institution.    

 
Specialization in teaching and research is necessary from an academic point of view but it may never lead to any 

discipline or scolar withdrawing from persuing the common spiritual aims of religious and moral commitment that 
form part of ministerial formation.  This point severs as an indication of how closely the dimensions of spirituality 

and confessionality are interrelated. The classical formula of lex orandi lex credendi is of relevance also for the 
structure of theological education.” (Wethmar, CJ Ecclesiology and theological education: a South African  

reformed perspective: Studies in Reformed Theology, vol 7). 
 

In hierdie verband moet ook die rol van modelering genoem word.  Die waarde wat dit vir studente het wanneer 
dosente in die omgang met hulle vakgebied ook blyke gee hoe die inhoud daarvan met hulle eie geloofslewe 

geïntegreer is, moet nie onderskat word development: the purpose of theological training”, bl 18). 
 

Voortgaande gesprek behoort met dosenterade gevoer te word oor die kerk en die studente se verwagtinge in dié 
verband.  Die gevaar bestaan dat in die opleiding eensydig klemgelê word op die universitêre akademiese en 

teologiese kennis sonder genoegsame fokus op die integrasie van akademiese toerusting en geestelike 
ontwikkeling. 

 
Derdens behoort die plekke van opleiding waarskynlik meer as tans as ’n soort geloofsgemeenskap te 

funksioneer.  Dit beteken dat daar in die gewone gang van aktiwiteite genoegsaam ruimte geskep word vir 
geleenthede met ’n geestelike inkleding waarby dosente en studente en verteenwoordigers van fakulteit en kerk 

betrek word. 
 

Die drie opleidingsentra gee op verskillende maniere uitdrukking hieraan.  Die ideaal van ’n werkbare program 
waarin die akademiese kursus en spiritualiteitsvorming sinvol geïntegreer is, en waarin fakulteit en kerklike 
rolspelers gesamentlik verantwoordelikheid neem, moet gevestig word. 
 

5.5 TOESIG OOR STUDENTE SE TEOLOGIESE VORDERING 
Die gedagte is uitgespreek dat daar van die kerk se kant een of ander vorm van belangstelling in en selfs toesig 
oor die student se akademiese vordering sal wees.    

 
Die bedoeling hiervan is nie ’n soort dissiplinêre kontrole nie.  Feit is egter dat sommige studente akademies 

sukkel en party glad nie die mas opkom nie.  Daarby gebeur dit dikwels, veral in die eerste jare van opleiding, dat 
studente gekonfronteer word met vak-inhoude wat hulle as problematies en soms selfs as ’n geloofskok ervaar. 

 
Die vraag is of die kerk in hierdie verband ’n soort akademiese ondersteuningsnetwerk behoort te skep.  Indien 

wel, is die vraag of dit bloot deel van die bestaande pastorale begeleiding behoort te vorm, of dit ’n nuwe behoefte 
is waaraan die eksamenkommissie aandag behoort te gee, of behoort die kerklike dosenterade meer in die 

verband te doen?   
 

5.6 DIE FUNKSIONERING VAN DIE PROFIEL VAN DIE AFGESTUDEERDE STUDENT IN 
BEGELEIDING, SPIRITUALITEITSONTWIKKELING  EN OPLEIDING 

AKTO het in 2000 vir die eerste keer ’n profiel saamgestel waarin die kerk se verwagtinge vir die afgestudeerde 
student verwoord is. 

 
Die bedoeling was dat die profiel as ideaalbeeld dien wat in die vorming van predikante nagestreef word, en dat dit 

ook in onderhandelinge met fakulteite benut sal word om die uitkomste van die opleiding te bepaal. 
 

Die profiel is gegrond op die aanname dat geestelike en psigiese volwassenheid tesame met ’n goeie 
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praktykgerigte teologiese opleiding die drie basiese hoekstene vorm vir bedieningsgereedheid en 

beroepsgeskiktheid. 
 

5.7 DIE INSPRAAK VAN DIE KERK IN DIE AKADEMIESE PROGRAM 
5.7.1 Die verhouding kerk/teologiese opleiding 
Die verhouding kerk-teologie het in die geskiedenis verskillende vorme aangeneem.  Enersyds kan teologie heel 
los van die kerk beoefen word soos in vroeëre vrysinnige asook latere en huidige modernistiese kringe.  So ’n 

benadering lei noodwendig tot ’n vervreemding tussen kerk en teologie.  Andersyds kan teologie verstar in 
verknegting aan die kerk, met ewe ernstige gevolge vir beide kerk en teologie.    

 
In Gereformeerde kringe was daar tradisioneel groot waardering vir ’n hegte verhouding maar tegelyk ook kritiese 

afstand tussen kerk en teologie.  Dit is in so ’n verhouding van vryheid en gebondenheid dat die teologie die kerk 
op die beste manier kan help om kerk van die Woord te wees.   

 
Teen hierdie agtergrond beteken dit dat teologiese fakulteite ’n mate van vryheid en onafhanklikheid behoort te 

geniet.  Dit is in die kerk se eie belang om hierdie afstand te respekteer.  Die opleiding van predikante is immers 

nie die enigste taak van ’n teologiese fakulteit nie.  Teologiese fakulteite behoort ook nie aan die kerk nie. 
 

Terselfdertyd is dit vir die kerk om voor die hand liggende redes belangrik om die beoefening van teologie kerklik 
te begelei.  Terwyl die kerk die wetenskaplike vryheid van die teoloog wil respekteer, kan die kerk nie anders nie 

as om betrokke te bly by die beoefening van teologie.  Dit beteken nie dat die kerk aan die teoloog wil voorskryf 
nie, maar gegewe die groot invloed wat dit in die kerklike lewe het, wil die kerk in voeling met die teologie bly en dit 

volgens eie maatstawwe en geloofsoortuigings beoordeel.  
 

’n Gesonde verhouding sou wees waar kerk en teologie in ’n wedersydse verhouding van vertroue verkeer.  Om 
hierdie verhouding te respekteer, is ook in die beste belang van teologiese fakulteite. 

 
Die vraag is of teologie as wetenskap nog in vryheid beoefen kan word wanneer dosente konfessioneel gebonde 

is, soos byvoorbeeld aan die Gereformeerde kerklike belydenisskrifte.   Besinning hieroor het in die geskiedenis 
meermale uitgeloop op die beoefening van teologie wat van die kerklike belydenis losgemaak is.  Die binding aan 

die kerklike belydenisskrifte, waar dit reg verstaan word, hoef egter nie die vryheid van die teologie as wetenskap 
te bedreig nie. 

 
Feit is dat die teologie ’n groot invloed op die kerklike lewe het en veral die verkondiging van die kerk direk raak.  

Dit is om hierdie rede dat inspraak by die aanstelling van dosente en toesig oor teologiese opleiding vir sover dit 
die vorming van toekomstige predikante raak, altyd vir die kerk belangrik sal wees.     

 
(Vir die verhouding kerk/teologie, sien Heyns, JA & Jonker, WD : Op weg met die teologie, bl 187-217). 

5.7.2 Fakulteit of seminarium?  
Teologiese opleiding aan beide fakulteit en seminarium het bepaalde voor- en nadele.  Die NG Kerk het by 

verskillende Algemene Sinodes duidelik aangedui dat opleiding aan ’n fakulteit tans voorkeur geniet, en dat ’n 
seminarium slegs as ’n noodmaatreël oorweeg sal word wanneer opleiding aan universiteite nie meer in die kerk 

se behoeftes kan voorsien nie.   
 

Die voorkeur van die kerk vir predikantsopleiding in ’n universiteitskonteks spruit uit die oortuiging dat die 

Christelike geloof en lewe ’n relevansie het vir alle lewensfere.  ’n Onttrekking van teologiese opleiding aan 
universiteite sal bydra tot die groeiende marginalisering van die kerk en die Christelike geloof.  Teologie behoort ’n 

integrale deel van die wetenskapsgeheel te bly, en teologiestudente behoort aan die universiteitslewe en –etos 
blootgestel te word.      

 
Soos reeds genoem beteken dit nie dat teologiese opleiding ten alle koste aan universiteite moet plaasvind nie.  

Daar is talle kerklike seminaries in verskillende lande wat jare lank reeds uitnemende teologiese opleiding bied.  
Uiteraard speel die faktor van bekostigbaarheid by die oorweging van hierdie opsie ’n belangrike rol.   

 
Die huidige bedeling hou vir die NG Kerk dié voordeel in dat heelwat van die voordele van ’n seminarie ingebou 

kan word by die opleiding aan universiteite.  
 

Die bestaande formele ooreenkomste met die universiteite verskans die kerk se inspraak by aanstellings en 
kurrikulering.  Die kerk het daarby die vryheid om self aanvullende opleiding te oorweeg na gelang van eie 

behoeftes.   
 

Die kerk bevestig dat die opleiding in hoofsaak gerig is op die toerusting van studente om deel te neem aan God 
se sending aan die wêreld.  Die fokus is nie die opleiding van teoloë nie, maar om mense wat deur God geroep 

word om deel te neem aan sy sending in die wêreld, toe te rus vir daardie sending.  Die kerk moet jaarliks by wyse 
van prosesse in staat gestel word om die behoeftes van die kerk mbt. opleiding uit te spel en moet ook die 

voldoening aan daardie vereistes kan evalueer. 
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In die algemeen moet opgemerk word dat die opleiding waar moontlik nader aan die gemeente behoort te 
beweeg.  Dit is ’n taamlik algemene tendens in teologiese opleiding.  Die vestiging van die finale jaar as ’n 

gemeentepraktykjaar is ’n voorbeeld hiervan in die NG Kerk. 
5.7.3 Die effektiwiteit van die huidige en beoogde nuwe graadstruktuur 
5.7.3.1 Die huidige opleidingsmodel 
Vroeër het studente van die NG Kerk ’n teologiese onderrigprogram deurloop wat bestaan het uit ’n propedeutiese 

studie van drie jaar (die ou BA-Admissie waartydens die grondtale tot op ’n bepaalde vlak gevoer is en studente 
ook kennis gemaak het met verskeie ander geesteswetenskaplike vakke), gevolg deur ’n teologiese studie van 

drie jaar en ’n predikantsjaar.   
 

Hierdie model het beteken dat die teologiese studie eers in die tweede helfte van die program tereg gekom het.   
Dit het verskeie voordele ingehou, soos dat studente ’n bepaalde rypheid en volwassenheid ontwikkel het voor 

hulle met teologie begin het, en daarby ook waardevolle blootstelling aan vakke uit die hulpwetenskappe gekry 
het.    

 

Hierdie stelsel het geleidelik onder druk gekom hoofsaaklik om finansiële redes (teologiese fakulteite het die 
subsidie van teologiese studente in die eerste drie jaar verloor) en die behoefte van ander kerke vir ’n driejarige 

teologiese program sonder grondtale.  Gedurende die tagtigerjare van die vorige eeu is met ’n proses begin wat 
uiteindelik uitgeloop het op ’n geïntegreerde teologiese kursus. 

 
Belangrik in die verband is om op te merk dat hierdie verskuiwinge nie plaasgevind het op grond van die 

opleidingsbehoeftes van die NG Kerk nie.  Die vraag is later met reg gevra of die nuwe model uit kerklike 
oorweginge ’n verbetering op die vorige een was. 

 
Veral drie probleme word met die huidige opleidingsmodel ondervind:  eerstens word studente op ’n baie vroeë 

stadium met die teologie in aanraking gebring wat meebring dat hulle dikwels nie daarvoor gereed is nie;  
tweedens bied die huidige program weinig keuse-moontlikhede vir sover dit vakke uit die hulpwetenskappe betref;  

en derdens bring dit mee dat studente wat byvoorbeeld na drie of vier jaar van kursus sou verander weinig ander 
beroepsmoontlikhede het.  

5.7.3.2 Die beoogde nuwe graadstruktuur 
Die huidige situasie is dat die SGB vir Christelike Teologie ’n nuwe gradematriks aanvaar het bestaande uit ’n 

driejarige baccalareus in Teologie, wat opgevolg kan word deur ’n honneurs en ’n MDiv of MTh.   
 

Dit is nog nie duidelik wat die voor- en nadele van hierdie beoogde nuwe program vir die NG Kerk sal inhou nie.  
Hoewel dit bepaalde voordele kan inhou, word daar ook vrae gevra oor program-integriteit. 

 
Onder meer twee spesifieke aspekte is vir die NG Kerk-opleiding van belang.  Die vraag is naamlik of die nuwe 

graadstruktuur meer ruimte sal laat vir vakke uit die hulpwetenskappe.   ’n Sterk saak kan daarvoor uitgemaak 
word dat sommige van hierdie vakke belangrik of selfs onontbeerlik is vir die toerusting van toekomstige 

predikante, gegewe die konteks waarin die kerk in die volgende dekades geroepe is om diens te lewer.    
 

Die tweede vraag, wat waarskynlik direk verband hou met die vorige, het te doen met die vereistes wat die kerk 
stel in verband met die grondtale.  Die moontlikheid word genoem dat die vereiste twee jaar grondtaalstudie na 

een verminder word om meer ruimte te skep vir hulpwetenskappe. 

 
AKTO het geoordeel dat die voorgestelde nuwe graadstruktuur ’n werkbare moontlikheid bied vir die opleiding van 

NG Kerk-predikante, en het versoek dat die drie fakulteite sal kyk hoe die huidige programme omvorm kan word 
om in die nuwe matriks opgeneem te word.  AKTO het ook die drie kuratoria versoek om met die onderskeie 

fakulteite in gesprek te tree oor die kerk se opleidingsbehoeftes.  Daarby het AKTO gevra dat die nuwe 
graadstruktuur in die eerste drie jaar meer ruimte vir vakke uit die geesteswetenskappe sal bied, en dat die 

moontlikheid van ’n korter roete vir opleiding van tweede beroep-studente oorweeg sal word. 
 

5.7.4 Die opleidingsbehoeftes van die NG Kerk 
5.7.4.1 Die formele kursus soos deur die kerk vereis 
Die kursus wat deur die kerk vereis word met die oog op legitimasie word deur die Kerkorde bepaal (Reglement 
14, punt 4.3) 

 
In die verlede het die kerk die verantwoordelikheid en vryheid vir die inkleding van die onderskeie vakgebiede 

oorgelaat aan die dosente, wat in die reël ook NG Kerk-aanstellings was.  Intussen het daar by die fakulteite ’n 
verskuiwing na ekumeniese opleiding plaasgevind, wat meebring dat bepaalde vakke aangebied word deur nie-

NG Kerk-dosente. 
 

Alhoewel laasgenoemde nie noodwendig ’n probleem hoef te wees nie aangesien sulke dosente geakkrediteer 
word, bring dit wel die vraag na eie opleidingsbehoeftes na vore. Benewens die wins wat ekumeniese opleiding 

meebring, beteken die feit dat fakulteite nou aan meer  denominasies diens lewer noodwendig dat daar nie 
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volledig in elkeen se eie behoeftes voorsien kan word nie. 

 
In die nuwe situasie is dit nodig dat daar in die opleiding van predikante sterker samewerking tussen fakulteit en 

kerk sal wees, spesifiek wat die bepaling van die inhoud van die kursus betref.  Die kerk kan nie meer soos in die 
verlede net betrokke wees by die evaluering van die produk van opleiding (tydens predikantseksamen) nie, maar 

sal ook groter inspraak in die proses van opleiding moet hê. 
5.7.4.2 Die kerk se inspraak by kurrikulering 
Die uitgangspunt is dat die universiteite studente oplei vir hulle bediening in die kerk en die wêreld.  Die kerk se 
behoeftes en die missionêre uitdagings is belangriker as enige teologiese of akademiese agenda!  Die stert kan 

nooit die hond swaai nie – die behoeftes van die kerk is die hond!  Die kerk se behoefte aan inspraak in die 
kursus-aanbieding het nie net te doen met die formele omskrywing van die breë akademiese raamwerk en 

vereiste vakgebiede nie, maar veral ook met die aanbieding van laasgenoemde.  Dit kan beteken dat die kerk in ’n 
gegewe stadium in die lig van bedieningseise  en die kerk se roepingsverstaan, met die fakulteite onderhandel met 

die oog op ’n bepaalde fokus in die aanbieding van die onderskeie vakke. 
 

Die vraag is watter meganismes die NG Kerk hiervoor in plek het.  In praktyk sal dit waarskynlik aan ’n 

taakspan/kommissie van kundiges (bv die beoogde Algemene Kuratorium/Sentrale Eksamenkommissie) opgedra 
moet word om deurlopend spesifieke opleidingsbehoeftes te identifiseer, die implikasies daarvan vir die 

aanbieding van bepaalde vakgebiede (bv ’n spesifieke fokus) uit te maak, en dit op ’n vakkundig-verantwoordelike 
manier met fakulteite te onderhandel.  Een moontlikheid sou wees, soos sommige ander kerke doen, om elke drie 

of vier jaar (bv na afloop van ’n Algemene Sinode) die kerk se opleidingsbehoeftes nuut te formuleer met die oog 
op gesprekke met die onderskeie fakulteite.  

 
Die genoemde taakspan/kommissie sal naas die verantwoordelikheid om op die hoogte te bly van die kerk se 

verskuiwende bedieningsbehoeftes na binne, uiteraard ook in voeling moet bly met die enorme uitdagings van die 
kerk vir dienslewering in die samelewing, wat eweneens implikasies mag hê vir prioritisering in kursus- en vak-

aanbieding. 
 

Dit is byvoorbeeld ’n gegewe feit dat armoede met al die newe-faktore tans die grootste sosiaal-maatskaplike 
vraagstuk in Suid-Afrika en in Afrika is, en dat armoedeverligting en gemeenskapsontwikkeling as die grootste 

uitdaging in die volgende twee/drie dekades beskou word.  Die kerk is nie net deel van hierdie konteks nie, maar is 
uit die aard van sy taak en boodskap geroepe om deur dienslewering op die voorpunt te wees om ’n verskil te 

maak.  Die vraag is of die opleiding voornemende predikante genoegsaam toerus om met kundigheid ’n visie te 
dra wat gemeentes hierin kan help. 

 
Vir die NG Kerk is dit uiteraard van groot belang dat die opleiding steeds ’n Gereformeerde karakter sal hê.  Dié 

vereiste het AKTO in die verslag aan die Algemene Sinode in 2002 as ononderhandelbaar aangedui, en bygevoeg 
dat die kerk nie daarmee die teologie in ’n eng of konserwatiewe keurslyf wil indwing nie.  

 
AKTO het toe ook ’n aantal minimum vereistes gestel vir sover dit kurrikulering betref en gevra dat kuratoria, 

fakulteite en dosenterade in gesprek sal bly oor die implikasies hiervan vir die opleiding.    
 

Dit is belangrik om die perspektief te behou dat geslaagde opleiding aan ekumeniese fakulteite nie beteken dat 
studente van eie kerklike identiteit afstand moet doen nie, maar dat hulle juis klaarheid daaroor moet hê.  Oor 

wat laasgenoemde in die praktyk beteken en oor wat die kerk bedoel met die versoek dat Gereformeerde teologie 

verskans word, is nog lank nie klaargepraat nie.   
 

’n Ander invalshoek wat vir die kerk by kurrikulering belangrik behoort te wees, is die benutting van die profiel vir 
die afgestudeerde student (soos reeds aangedui by punt 4).  Die profiel verwoord immers ’n verwagte uitkoms in 

die opleiding.  Indien daarmee erns gemaak word, sou die kerk op ’n gegewe tydstip ’n toespitsing op spesifieke 
fokus-areas in die opleiding noodsaaklik ag.  

5.7.4.3 Aanvullende opleiding deur die kerk 
Alhoewel dit belangrik is dat die fakulteite so ver moontlik in die kerk se opleidingsbehoeftes voorsien, en dit tans 

ook grotendeels gebeur, kan bogenoemde onderhandelinge daarop uitloop dat spesifieke leemtes geïdentifiseer 
word waarin die kerk self deur aanvullende opleiding sal moet voorsien.    

 
Die Reglement vir teologiese opleiding maak voorsiening daarvoor dat ad hoc-vereistes by die formele kursus 

gevoeg word.  In die praktyk gebeur dit ook reeds, alhoewel op klein skaal.   Voorbeelde hiervan is die verpligte 
kerklike Bybelkenniseksamen, asook die inrigting van ’n  Kerkweek in die akademiese jaar wat deur kerke 

spesifiek benut word vir aanvullende toerusting.     
 

Die vraag is hoe hierdie leemtes voortaan in die opleiding in praktyk geïdentifiseer en aangevul sal word.  Een 
moontlikheid is dat die beoogde nuwe sentrale eksamenkommissie die verantwoordelikheid gegee word om die 

opleiding deurlopend in die lig van die kerk se bedieningsbehoeftes te evalueer, en waar nodig spesifieke 
voorstelle te maak.     
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’n Verkleinde maar effektiewe sentrale eksamenkommissie sal tyd- en koste-effektief wees aangesien dit 

duplisering by die drie opleidingsplekke sal uitskakel, en die huidige reëling van ’n groot en duur landswyd-
saamgestelde eksamenkomissie vir elke opleidingsplek sal uitskakel.   Die taak en samestelling van so ’n sentrale 

eksamenkommissie moet uitgeklaar word. 
  

5.8 VOORTGESETTE TEOLOGIESE OPLEIDING 
5.8.1 Die noodsaaklikheid van Voortgesette Teologiese Opleiding in belang van Voortgesette  
Bedienings-ontwikkeling 
Soos in ander beroepe word die beginsel van lewenslange leer as ’n noodsaaklikheid vir predikante wêreldwyd 

erken.  Op grond van die besluite van die Algemene Sinode is dit onontbeerlik vir alle predikante om gereeld 
kursusse en programme in voortgesette opleiding te volg. 

 
Die kerk bied tans aan predikante ruim en uitstekende geleenthede vir voortgesette opleiding via Buvton (by 

Stellenbosch), Sevto (by Pretoria) en Evto (by Bloemfontein).   
5.8.2 Die behoefte aan die koördinering van opleiding en voortgesette opleiding 
Die behoefte bestaan reeds geruime tyd dat die NG Kerk se teologiese opleiding en voortgesette opleiding nader 

aan mekaar beweeg.  Een van die sterk oorwegings by die instelling van die huidige geïntegreerde kursus, was 
dat wat verloor is aan ’n verkorting van die opleiding (sewe na ses jaar) ondervang sal word deur verpligte 

voortgesette opleiding.    
 

Ten spyte hiervan het die integrasie en onderlinge aanvulling van opleiding en voortgesette opleiding nie 
heeltemaal gerealiseer nie.    

 
Dit kan goed wees om te kyk na wat ander kerke in hierdie verband doen. 

 
Een moontlike koördineringsmodel wat oorweeg sou kon word, is wat tans in die Church of England op die proef 

gestel word.  In die besinning oor teologiese opleiding het dié kerk tot die oortuiging gekom dat die skeiding 
tussen opleiding en voortgesette opleiding ’n verkeerde benadering (“fault line”) in die vorming van predikante 

is (“a lack of cohesiveness and coordination in these provisions either side of ordination”, Hind verslag). 
 

Om dit te oorbrug is nou aanvaar dat die formele opleiding uit twee dele bestaan:  ’n “pre-ordination phase” gevolg 
deur ’n verpligte “post-ordination phase” in die eerste twee bedieningsjare.  As motivering vir die besluit om die 

eerste twee of drie bedieningsjare deel van die formele opleidingstruktuur te maak, word drie redes genoem:  
eerstens moet aanvaar word dat die teologiese kursus nie in alle opleidingsbehoeftes kan voorsien nie;  tweedens 

is daar aspekte van die opleiding wat meer effektief aangebied kan word in ’n praktiese gemeentekonteks;  en 
derdens word hiermee bygedra tot die vestiging van ’n kultuur van voortgesette opleiding en lewenslange leer. 

“The intention is that the programme of Post-ordination Education and Training (POET) will be an obligation for all 
ministers…. The arrangements for this programme are to be made part of the settlement agreement for each new 

minister.” 
Drie fases van opleiding word dus erken:  eerstens opleiding met die oog op legitimasie, daarna twee of drie jaar 

van verpligte afronding waartydens aanvullende modules afgehandel word (gedeeltelik via afstandsonderrig), 
gevolg deur voortgesette opleiding vir die duur van die bediening.  

Church of England, HIND-Report, punt 6 
“Our starting point for considering the formation and training of the clergy is the goal of promoting lifelong learning.  

No system of initial training should aim to give all the training, formation and education required for ministry 

upfront.  Rather it should seek to give an adequate basis for the beginning of ministry and, further, set ministers on 
the pathway towards liflong learning. 

However, as currently configured, we believe there is a ‘fault line’ in the organization of the ministerial education of 
the clergy between the pre-ordination and-post-ordination phases.   Theological colleges…are responsible for the 

former, while training incumbents oversee the latter.   For candidates there is little or no visible connection 
between the two phases of training.   Our proposal is to reconfigure initial training, so that it extends from entry into 

training, up to ordination, and throughout  the first curacy, in order to give impetus to setting up patterns of liflong 
learning in the clergy.”   
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HOOFSTUK 6 
 

6.  LEGITIMERING EN ORDENING 
 
6.1 ONDERSKEID LEGITIMASIE EN ORDENING 
6.1.1 Legitimasie 
Legitimasie is die verlening van bevoegdheid aan ’n persoon en die beskikbaarstelling van daardie persoon 
aan die kerkverband met die oog op beroeping.  Bepaling 2.1 van Reglement 3 omskryf dit as iemand wat: 
“2.1.1     die innerlike roeping van die Here ontvang het, 
2.1.2      die teologiese opleiding volgens die voorskrifte van die Algemene Sinode deurloop het, 
2.1.3      aan ’n ondersoek ten opsigte van leer en lewe en die geskiktheid vir die bediening  onderwerp is...” 
Die tradisionele onderskeid tussen legitimasie en ordening is dat ordening eers plaasvind na die uitwendige 
roeping deur ’n gemeente.  
6.1.2 Ordening 
Deur ordening (bevestiging) word die leraar wat deur ’n gemeente of ander kerklike instansie beroep is in die 
amp bevestig.  Ordening beteken die amptelike (ordelike) handeling van die kerk waardeur ’n opgeleide 
persoon in diens van die Evangelie gestel word.   Dit dui op die proses waardeur die kerk bevestig dat ’n 
persoon diensbaar aan die Evangelie is sowel as die liturgiese praktyk waardeur so ’n persoon toegelaat 
word tot die amp.  Die liturgiese praktyk geskied by wyse van ’n formulier, deur gebed en met 
handoplegging. 
 
Die huidige bepalings beteken dus dat ’n predikant deur bevestiging die bevoegdheid van predikant 
ontvang.  Bepaling 1.2 van reglement 3: “Die bevoegdheid vir die uitvoering van die werk van die bedienaar 
van die Woord is nie geleë in bepaalde vermoëns of besondere kwaliteite, of ’n aparte geestelike stand wat 
beklee is met ’n blywende eer of mag en wat deur die daad van ordening verkry word nie.  Daar bestaan nie 
so iets soos ’n ampstatus wat aan die persoon kleef en aan hom/haar sekere regte en bevoegdhede verleen 
sonder dat hy/sy hulle amp binne gemeentelike of kerkverband beklee nie.” 
6.2 ONDERSKEID: INWENDIGE EN UITWENDIGE ROEPING EN BEVOEGDHEID AS PROPONENT 

EN PREDIKANT 
6.2.1 Inwendige roeping 
Dit is wanneer iemand die innerlike roeping ontvang.  Legitimasie is die finale bevestiging van ’n persoon se 
inwendige roeping en die beskikbaarstelling van ’n opgeleide persoon aan die kerkverband in afwagting op 
die uitwendige roeping.  Op hierdie stadium word aan so ’n persoon die bevoegdheid van predikant verleen. 
(“’n Predikant is iemand wat die vereiste teologiese opleiding deurloop het, deur middel van legitimasie vir 
die bediening van die Woord bevoeg verklaar is en beskikbaar is om ’n beroep te ontvang.”  Bepaling 3.1 
van Reglement 3) 
6.2.2 Uitwendige roeping 
Dit is wanneer iemand wat innerlike geroep is, die nodige opleiding ondergaan het, goedgekeur is vir 
evangeliebediening en dan beroep (uitwendig geroep) en georden word om Evangeliedienaar te wees.  So 
’n persoon ontvang die bevoegdheid van predikant. (“’n Predikant is iemand wat ook deur ’n gemeente of 
ander kerklike instansie beroep is, en in die amp bevestig is”  Bepaling 2.1 van reglement 3).   
6.3 BEVOEGDHEID PREDIKANT 
Die huidige bepalings verwoord ’n beskouing dat persone wat nie ’n uiterlike roeping ontvang het nie, se 
dienswerk net beperk is tot Woordverkondiging.  Predikante mag op uitnodiging van ’n kerkraad die Woord 
tydens eredienste en ander geleenthede verkondig (Bepaling 3.2 van Reglement 3).  Predikante mag nie 
sakramente bedien nie (Die Algemene Sinode van 2004 het juis hierdie aspek vir verdere studie verwys: “of 
daar sekere bedieningstake (bv sakramentsbediening) slegs aan die bevestigde leraar toevertrou kan word 
en of sodanige take ook deur nie-bevestigde leraars uitgevoer kan word.”  Besluiteregister Algemene Sinode 
2004 punt 5 p. 18).   
 
Predikante mag nie simboliese gebare wat gepaard gaan met die Woordbediening en liturgie uitvoer nie (die 
Algemene Sinode van 2004 het hierdie aspek vir verdere studie verwys: “Beskrywingspunt Noord-Transvaal: 
Die Algemene Sinode word versoek om goed te keur dat predikante die simboliese gebare by seëngroet en 
seën, wat gepaard gaan met die Woordbediening in die liturgie en prediking, kan uitvoer.” Besluiteregister 
Algemene Sinode 2004 punt 5 p.18) 
 
Die betrokke reglement spreek hom nie uit oor ander aspekte van die dienswerk van predikante wat 
proponente nie beskore is nie.  Hier word byvoorbeeld gedink aan die diens van gebede; die kerklike 
onderrig, in samewerking met die ander ampte en die gelowiges; die behartiging van die herderlike sorg, veral 
in die vorm van huisbesoek, saam met die kerkraadslede en die ywer vir die uitbreiding van die koninkryk van 
God.  Dit is gestaltes van dienswerk wat in praktyk gereeld deur predikante behartig word en wat nie op goeie 
teologiese gronde weerhou kan word nie. 
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Predikante beklee die amp soos omskryf in Artikel 9 van Die Kerkorde. 
6.4 MOET ’N PREDIKANT AAN ’N  GEMEENTE GEKOPPEL WEES VIR BEVOEGDHEID? 
Reglement 3 bepaal in  1.3:  “Die amp funksioneer binne gemeentelike verband met dien verstande dat 
persone in 2.3 genoem, naamlik die wat deur die kerkverband beroep is as dosente aan die teologiese 
opleidingsentra van die NG Kerk of in diens van ringe, sinodes of die Algemene Sinode, per ooreenkoms 
met ’n gemeente in ’n gemeente beroep en bevestig kan word.  Predikante in diens van die Kerkverband en 
teologiese dosente het beperkte ampsbevoegdheid wat beperk is tot die bediening van Woord en 
sakramente tensy hulle, benewens hulle verbandswerk, ook per ooreenkoms met ’n gemeente na die 
gemeente beroep en bevestig is as predikant.  In laasgenoemde geval verkry hulle volle ampsbevoegdheid.” 
 
Dit is duidelik dat ampsbevoegdheid en ampsbegrip in die NG Kerk baie sterk aan ’n gemeente gebonde is.   
Dit bou voort op ’n bedieningverstaan wat baie sterk op die instandhouding van die  gemeente fokus.  Die 
byna eksklusiewe koppeling aan ’n gemeente het die NG Kerk reeds voor etlike praktiese probleme gestel.   
Daar bestaan al soveel uitsonderings op die sterk koppeling aan ’n gemeente dat dit alleen die kerkverband 
noop om opnuut na te dink oor die teologiese begronding van die koppeling van die predikant net aan ’n 
gemeente.  Van die uitsonderings is: 
(1) Dosente wat beroep word om studente aan teologiese opleidingsentra op te lei; 
(2) Kapelane word deur gemeentes beroep, maar waar ’n gemeente nie gevind kan word nie of waar 

praktiese omstandighede dit noodsaak, word kapelane deur die Algemene Sinode beroep; 
(3) Sekretarisse van die Bybelgenootskap word deur die Algemene Sinode beroep; 
(4) Hoofde van kinderhuise word deur die Algemene Sinode beroep;  
(5) Predikante in sinodale diens het die bevoegdheid van predikant, hoewel hulle nie binne 

gemeentelike verband funksioneer nie.   
 
Die saak word verder gekompliseer weens die groot aantal uitsonderings wat veroorsaak dat persone 
predikantsbevoegdheid ontvang hoewel hulle nie binne gemeentelike verband funksioneer nie, soos in 
gevalle waar: 
(6) Predikante ingevolge Kerkorde artikel 12.7.2 en 12.7.3 demissie ontvang het; 
(7) Emeriti ingevolge Kerkorde artikel 14 uit diens tree; 
(8) Predikante ingevolge bepaling 2.5.1.2 van die Reglement vir die Sending/Getuienis van die NG Kerk 

deur kerkvergaderings of hulle gemagtigdes uitgestuur word vir getuieniswerk.  (Predikante wat 
ingevolge bepaling 2.5.1.3 van die Reglement vir die Sending/Getuienis van die NG Kerk werk by 
ander kerke of sendingorganisasie aanvaar, kan egter net predikantsbevoegdheid behou). 

 
Die vraag ontstaan of die kerkverband nie alle predikante, wat reeds geskik bevind is om beroep te kan 
word, kan orden nie? 
 
Ons bestaande reglement bind die funksionering van die amp so sterk net aan ’n gemeente dat dit nie ruimte 
laat vir die missionêre aard van die kerk se werk, die kerk se roeping teenoor die wêreld en al hoe meer 
geleenthede wat daar vir die kerkverband oopgaan om die wêreld te bedien met die Evangelie en die praktyk 
van die Evangelie.   Die sterk binding van die amp aan ’n gemeente alleen, en slegs by uitsondering aan 
werk in diens van die kerkverband, verskraal die moontlikhede.  

Die waarskuwing van Guder, met verwysing na Dawid Bosch se werk, is hier toepaslik: “Across Christian 
history the challenge has been to form the church’s institution to serve its mission, and the problem has been 
that the ways in which the institution has taken over and shaped the mission.  That instutional takeover has 
invariably been reductionistic of the gospel and the church’s missional vocation.” (Guder, D.2000 The 
continuing conversion of the church. Grand Rapids Eerdmans:182)  

Die ondersoek na ’n Nuwe-Testamentiese basis vir die heraanpassing van die bedieningstruktuur in die NG 
Kerk (Agenda Algemene Sinode 1998. p. 217-221) het reeds aangedui dat die kerk in die lig van sy 
bedieningsopdragte soos in die Skrif gegee en die praktiese situasies waarbinne die onderskeie gemeentes 
hulle bevind, die spesifieke bedieningsvereistes kan bepaal.    
 
Erns met die Roepingsverklaring van die NG Kerk (Algemene Sinode 2002) sal noodwendig lei tot ’n ruimer 
verstaan van die amp en die oopmaak van geleenthede om juis uitvoering te gee aan die 
Roepingsverklaring.  Die Roepinsgverklaring lui onder meer:  
 
"verbind ons ons opnuut tot ons vasteland, in die besonder Suider Afrika.  Die tragiese verhale van die 
allerverskriklike vorms van geweld, die geweldige omvang van armoede en gevolglike hongersnood, die 
gevolge van die vigspandemie, die gebrek aan respek vir mense, diere en die omgewing en ook ons aandeel 
daaraan, het ons ontstel.  Die Sinode betuig sy meegevoel aan die talle slagoffers.  Ons wil ook ’n verskil 
maak.  Daarom verbind ons ons om mee te werk aan oplossings vir ons samelewing.  Ons stel ons as kerk 
beskikbaar om op elke vlak waar ons kan help betrokke te raak.  Ons verseker die owerheid van ons 
voorbidding en ons verbintenis tot diens aan die gemeenskap; 
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verbind ons ons tot groter eenheid met ander kerke.  Ons wil graag herenig met ons kerkfamilie, soos ons 
glo God dit wil hê.  Ons wil ook graag ons ekumeniese bande bevestig en uitbrei en saam met alle ander 
Christene hande vat om ons lande op te bou en pynlike omstandighede te verlig; 
 
roep ons gemeentes op om by die genesing van ons land betrokke te raak.  Ons dank die Here vir die 
toewyding van lidmate en die talle positiewe aksies waarvan ons orals hoor.  Kom ons wys die wêreld 
opnuut dat ons as “sout van die aarde” en “lig van die wêreld” God se Koninkryk wil laat kom. 
6.5 ’N NUWE BENADERING 
6.5.1 AANBEVELING 
Daar word in die lig van  bogenoemde voorgestel dat: 
(1) weggedoen word met die hele konsep van bevoegdheid as proponent; 
(2) besluit word dat persone wat gelegitimeer is en voldoen aan die vereistes gestel in Bepaling 2.1 

van Reglement 3, naamlik as iemand wat: “2.1.1 die innerlike roeping van die Here ontvang het,  
2.1.2  die teologiese opleiding volgens die voorskrifte van die Algemene Sinode deurloop het,  en 
2.1.3  aan ’n ondersoek ten opsigte van leer en lewe en die geskiktheid vir die bediening 
onderwerp is...”  bekend staan as ’n predikant; 

(3) besluit word dat aan so ’n persoon al die bevoegdhede verleen word wat in Artikel 9 beskryf 
word, met dien verstande dat sekere van die bevoegdhede net uitgeoefen kan word wanneer die 
uiterlike roeping gestalte vind in die beroeping na ’n gemeente.  Hier word verwys na die 
regering, organisasie, leiding en bestuur van die gemeente saam met die ouderlinge en diakens; 
die uitoefening, saam met die ouderlinge en diakens, van die opsig en tug oor die gemeente en die 
gee van leiding aan kerkraads- en ander kerkvergaderinge; 

(4) teologiese studente wat hulle studies voltooi en aan die vereistes voldoen, georden word as 
predikante en diensbaar gestel word aan die kerkverband, maar ook aan die sending van die kerk 
aan die wêreld. 

(5) ’n predikant telkens met die aanvaarding van ’n beroep in die nuwe werkkring, georden word as 
uitdrukking van die uitwendige roeping.    

6.5.2 Motivering 
1 Die wegdoening met die konsep van bevoegdheid as predikant verlos die kerkverband van uiters 

komplekse prosedures om die onderskeie bevoegdheidsregisters by te hou en telkens veranderings aan 
te bring na gelang van die situasie. 

2 Die wegdoening van die konsep van bevoegdheid as predikant los die onhoudbare situasie op dat 
predikante nie sakramente mag bedien nie en bied dus ’n antwoord vir die anomalie dat daar tans ’n 
onderskeid in die NG Kerk bestaan tussen Woord- en Sakramentsbediening.   Die belydenisskrifte 
handhaaf die gelykheid van Woordbediening en Sakramentsbediening en verskeie Gereformeerde kerke 
onderskei nie bevoegdheid om die Woord  te bedien van die bevoegdheid om sakramente te bedien nie.   

3 Die belangrike rol van uitwendige roeping hoef nie vertolk te word in ’n ander benaming nie. Daar is 
geen rede hoekom persone wat gelegitimeer is nie as predikante bekend kan staan nie. Die uitwendige 
roeping vind nie neerslag in ’n benaming nie, wel in bediening.   

4 Die  groeiende besef van die belang van missionêre kerkwees het ingrypende gevolge vir die verstaan 
en verruiming van die rol van ampte en in die besonder die rol van die predikant.  Predikante word nie 
net opgelei om bestaande gemeentes in stand te hou nie, maar ook om as gestuurdes deel te neem aan 
God se sending na die wêreld.  Die beroeping na ’n gemeente is nie die enigste vorm van uitwendige 
roeping nie.  Die taak teenoor die wêreld kan ook beteken dat die kerkverband al sy gelegitimeerdes 
beskikbaar stel om op verskillende wyses deel te neem aan God se sending na die wêreld.  

6.6 LEGITIMASIE/ORDENING 
6.6.1 Gemeente 
Getuienis oor geskiktheid vir legitimasie: Aangesien die opleiding voorsiening maak dat die student die 
laaste studiejaar ’n gemeentejaar doen, is dit die mees onlangse gemeente waarvandaan ’n getuienis 
ingewin kan word. 
 
Reglement 14 bepaal: 
“5.1.3.1  ’n Verklaring van die kerkraad waar die kandidaat sy/haar gemeentejaar doen aangaande kerklike 
meelewing, die suiwerheid van sy/haar leer, getrouheid, voorbeeldigheid van lewenswandel en die 
onbesprokenheid van gedrag.” 
 
Die bepaling kan gehandhaaf word. 
6.6.2 Ring 
6.6.2.1 Finale  evaluering 
Die uitkoms van die begeleidingsproses is ’n finale verslag wat die begeleidingskommissie in gesprek met 
die teologiese student opstel. 
Die verslag gee aandag aan: 



 

A-Z Handleiding 256 

(1) Die student se roeping 
(2) ’n Persoonlike getuienis oor geloofsekerheid en die ervaring van die genade van God 
(3) Die student se oortuiging oor wat dit beteken om teologiese opleiding in die Gereformeerde leer te 

ontvang 
(4) Die student se getuienis oor sy/haar lewensverhaal, wat insluit sy/haar  sorg vir geestelike, fisiese en 

emosionele gesondheid. 
(5) Die student se getuienis oor sy/haar verstaan van die inhoud van ’n predikant se dienswerk, wat insluit 

sy/haar  bewussyn van sy/haar gawes en groeigeleenthede. 
Die finale verslag word deur die Kuratorium ontvang met die oog op toestemming tot legitimasie.    
6.6.2.2 Verslag aan kuratorium 
Daar word aanbeveel dat die ring ’n verklaring oor die geskiktheid vir legitimasie uitreik na luid van die 
volgende: “’n Verklaring van die ring binne wie se resort die kandidaat sy/haar gemeentejaar doen 
aangaande kerklike meelewing, die suiwerheid van sy/haar leer, getrouheid, voorbeeldigheid van 
lewenswandel en die onbesprokenheid van gedrag”, en dat die betrokke Reglement dien ooreenkomstig 
gewysig word. 
6.6.3 Sinodale verband - Kuratorium  
6.6.3.1 Legitimasie 
Artikel 5 van Die Kerkorde bepaal: 
“5.1 Vir die toelating tot die bediening van die Woord word vereis: 
5.1.1 ’n geskiktheid vir die amp; 
5.1.2 ’n deeglike teologiese opleiding; en 
5.1.3 die ondertekening van die legitimasieverklaring waarin die ondertekening van die  Formuliere van 

Eenheid vervat is.” 
6.6.3.2 Aanmelding by AS (ATR) 
Die rol van die Algemene Sinode word verduidelik in Reglement 14. 
 
Die Eksamenkommissie ondersoek kandidate met die oog op toelating.  Die omvang word as volg vasgestel 
in bepaling 5.1.2 van Reglement 14: 
“5.1.2 Omvang van predikantseksamen 
5.1.2.1 Die predikantseksamen bestaan uit ’n ondersoek na die akademiese kennis en 

bedieningsvaardighede van die studente en word deur die eksamenkommissie van die kuratoria 
afgeneem. 

5.1.2.2 Die ondersoek na die bedieningsvaardigheid word deur die eksamenkommissie gedoen met die 
oog op die volgende: 

5.1.2.2.1 die geskiktheid van die kandidaat om die Kerk ooreenkomstig die Skrif en die Belydenis te dien 
en sy/haar innerlike gehegtheid aan die leer van die Kerk; 

5.1.2.2.2 sy/haar beweegredes om bedienaar van die Woord te word en sy/haar persoonlike godsvrug 
(soos onder meer verwoord in die Profiel van die Afgestudeerde student); 

5.1.2.2.3 sy/haar bekwaamheid in die beoefening van die predikkunde, ook deur mondelinge voordrag 
wat, indien moontlik, voor ’n lid van die eksamenkommissie gelewer is. Met die oog hierop moet 
’n voorgeskrewe proefpreek ’n maand voor die eksamen ingelewer word; 

5.1.2.2.4 sy/haar bekwaamheid in die beoefening van pastorale sorg, waarvoor die eksamenkommissie 
insae het in die vertroulike verslag van die leraar(s) onder wie die student sy/haar praktiese werk 
in ’n gemeente gedoen het. 

5.1.2.2.5 Verder word die geskiktheid van die kandidaat in ’n samespreking tussen die 
eksamenkommissie en die raad van NG Kerk-dosente bespreek.  Die raad van NG Kerk-
dosente bevestig skriftelik dat die kandidaat die voorgeskrewe kursusse met vrug gevolg het en 
die eksamen suksesvol afgelê het; dat onder toesig van ’n diensdoende leraar van die Kerk 
ondervinding opgedoen het van die vereiste praktiese aspekte van die gemeentelike bediening; 
dat onder die toesig van een van die dosente ’n proefpreek gelewer is en dat die kandidaat se 
gedrag onbesproke is. 

5.1.3 Bykomende vereistes 
5.1.3.1 ’n Verklaring van die kerkraad waar die kandidaat sy/haar gemeentejaar doen aangaande kerklike 

meelewing, die suiwerheid van sy/haar leer, getrouheid, voorbeeldigheid van lewenswandel en die 
onbesprokenheid van gedrag. 

5.1.3.2 ’n Mediese sertifikaat op ’n voorgeskrewe vorm ten opsigte van goeie gesondheid. 
                 Bostaande stukke moet een maand voor die eksamen by die skriba van die Eksamenkommissie 

ingelewer wees.  Die skriba lê by die aanvang van die eksamen die stukke aan die 
eksamenkommissie voor. 

5.1.3.3 Bewys van deurlopende sielkundige evaluering soos deur die kuratorium bepaal.” 
 
6.6.3.3 Legitimasie 
Bepaling 5.3 van Reglement  14: 
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“5.3 Legitimasie 
5.3.1 Die Algemene Regskommissie behartig die legitimasie van goedgekeurde kandidate (KO Artikel 6). 

Hierdie kommissie sien toe dat die legitimasieverklaring afgelê en onderteken word. 
5.3.2 Plegtige toelating 
Die geëksamineerde word met ’n gepaste woord deur die aktuarius van die Algemene Sinode of ’n lid van die 
Algemene Regskommissie tot die evangeliebediening toegelaat.  In die reël geskied dit by geleentheid van ’n 
openbare kerklike byeenkoms wat vir die doel as afsluiting van die jaar se werksaamhede in oorleg met die 
kuratorium gereël is.  ’n Akte van Legitimasie namens die Algemene Sinode, onderteken deur twee lede van 
die Regskommissie, word aan hom/haar uitgereik.   Die gelegitimeerde kry die bevoegdheid van predikant”. 
6.7 ORDENING EN BEROEPING  
Beroeping en Bevestiging geskied volgens die bepalings van die Kerkorde. 
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HOOFSTUK 7 

7. VERKRYGING, BEHOUD, VERLIES EN HERSTEL VAN BEVOEGDHEID12 
7.1 INLEIDEND 
Bevoegdheid as predikant word deur die Algemene Sinode verleen deur middel van die Algemene Taakspan 

Regte (ATR). Vanaf hierdie oomblik behoort daar ook ’n duidelike verantwoordelikheid te rus op ’n sentrale 
kantoor waar daar rekord gehou word van elkeen wat gelegitimeer is. 

Die bedoeling met sodanige sentrale kantoor is nie net kontrole nie, maar dienslewering moet voorop staan. 
Hierdie dienslewering bestaan uit hulpverlening aan die gelegitimeerde in verband met bevoegdheid, behoud 

daarvan, huweliksbevestiging aanstelling en aanverwante sake.  Vir die gemeentes is dit ’n bron van inligting en 
ondersteuning. 

7.2 VERANTWOORDELIKHEID VAN  KURATORIUM 
Die betrokke teologiese instelling stuur net na legitimasie die lêer van elke afgestudeerde na die Sentrale Kantoor. 

Elke gelegitimeerde ontvang dan ’n bepaalde registrasienommer (met ’n letter P vooraan, in onderskeiding van die 
S- student nommers). Hierdie nommer geld deurgaans vir die betrokke persoon as verwysingsnommer .... tot by 

afsterwe. 
7.3 DIE ROL VAN ’N SENTRALE KANTOOR 
7.3.1 Huweliksbevestiging 
Die  sinodale kantoor is behulpsaam met die verkryging van die bevestigde leraar se Huweliksbevestigers 

aanstelling.  Kopieë van sodanige aanstelling word gehou by die sentrale kantoor.  Enige verskuiwing van die 
leraar (selfs wat adres betref) of verandering (verlies van bevoegdheid) word aangeteken by hierdie sentrale 

kantoor. 
7.3.2 Jaarlikse aanmelding 
Elkeen met bevoegdheid moet jaarliks aanmeld by hierdie sentrale kantoor.  Dit gaan gepaard met ’n bepaalde 
registrasiefooi wat gehef word. 

 
Die jaarlikse aanmelding sal verseker dat niemand per ongeluk êrens “deurval” nie.  Gegewe die feit dat daar net 

een register is waarby almal aanmeld, is daar nie sprake van ’n migrasie tussen diegene in gemeentes en diegene 
wat nie beroep, bevestig, of selfs vanweë bedryfsvereistes losgemaak is nie. 

 

By hierdie sentrale kantoor moet predikante ook saam met hulle gegewens minstens een maal per jaar aandui 
(met die nodige dokumentasie) van voortgesette opleidingsgeleenthede wat bygewoon is sodat dit ook (binne die 

periodes wat daarvoor geld) aangeteken kan word. 
 

Slegs van hierdie kantoor af word gegewens jaarliks verskaf aan die Jaarboek vir publikasie. 
 

Die kantoor lewer ’n volledige administratiewe funksie.  Uit die jaarlikse aanmeldingsfooie word die kantoor bedryf. 
 

Hierdie kantoor sal uiteraard ten nouste skakel met die voorgestelde Tribunaal/e. 
 

Alle aansoeke van predikante uit ander kerke word deur die Sentrale Kuratorium oorweeg en hulle wys die nodige 
weg aan. 

Herstel van bevoegdheid wat verloor is, geskied op een van twee wyses: 
i) Indien bevoegdheid verloor is vanweë administratiewe nalatigheid deur die predikant, kan dit by wyse van 

vertoë deur die ATR hanteer word (soos tans die geval is).  Dit moet egter binne die eerste jaar na verlies 
van bevoegdheid geskied. 

ii) In alle ander gevalle geskied dit by  wyse van ’n eenvormige colloquium doctum wat by enige van die 
opleidingsplekke se Predikantseksamenkommissie afgeneem word.  Die eenvormige colloquium doctum 

veronderstel ’n skriftelike eksamen sowel as die mondelinge gesprek (indien die skriftelike deelsuksesvol 
was).  Regl 3 word dienooreenkomstig aangepas. 

                                                        

12
 Hier word nie verreken hoedanig die ampsbeskouing kan verander nie.  Daar word uitgegaan van die bestaande en dit word 

ook so bespreek.  Daar word verder deur die ATR aandag gegee aan die totstandkoming van ’n Algemene bevoegdheidsraad.  
Aanbevelings in hierdie verband word vir die Algemene Sinode van 2007 voorberei.  Inligting in hierdie hoofstuk word in hierdie 
aanbevelings in ag geneem. 
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HOOFSTUK 8 
8.  BEHOUD VAN BEDIENINGSVAARDIGHEID EN VOORTGESETTE BEDIENINGS 
ONTWIKKELING  
 
8.1 ALGEMEEN 
Bedieningsvaardigheid raak ’n belangrike saak aan wat gebaseer word op die reg van die  gemeente dat die 
geestelike leier in die persoon van die predikant vir sy/haar taak goed opgelei en ingeoefen is én dat 
lewenslange leer ononderhandelbaar is in ’n samelewing wat met rasse skrede ontwikkel en verander.   
Bedieningsvaardigheid veronderstel ’n aantal onderliggende waardes.  Twee belangrike sake vorm die 
hoeksteen hiervan naamlik selfsorg en “die ander” – die toelating van ander om te sorg vir die predikant 
asook om verantwoordelikheid neem vir die ander.  Hieruit kan die volgende sake afgelei word: 
8.1.1 Bedieningsvaardigheid 
Die predikant van die NG Kerk is bevoeg vir die diens waarin hy/sy staan.  Hierdie bevoegdheid veronderstel 
die regte kennis, vaardigheid en ingesteldheid tov die unieke teologiese tradisie waarin hy/sy staan asook 
die eise wat in hierdie tyd gestel word. 
8.1.2 Selfsorg 
Die predikant in diens van die NG Kerk aanvaar op grond van sy/haar roeping tot die bediening die 
verantwoordelikheid vir sy/haar geestelike, emosionele, psigiese, sosiale, fisiese en materiële welstand as 
individu. 
8.1.3 Selfstudie as basis vir lewenslange leer 
Die predikant in diens van die NG Kerk is voortdurend besig om sy/haar kennis, vaardighede en houding aan 
te vul deur doelgerigte studie.  Selfstudie veronderstel die wil (begeerte) om doelgerig te werk aan die sake 
wat die persoon in staat stel om sy/haar roeping as predikant uit te voer. 
8.1.4 Mentorskap  
Dit is ’n verhoudings- en vennootskapsproses waartydens die begeleide op die terreine van spiritualiteit, 
professionaliteit, vakmanskap en verhoudings deur ’n medepredikant begelei word tot groei en aanpassing in 
nuwe situasies. 
8.1.5 Voortgesette Bedieningsontwikkleing en Teologiese Opleiding 
Predikante van die NG Kerk word deur ’n proses van voortgesette teologiese opleiding toegerus om hul 
bediening met bekwaamheid uit te voer.  Die NG Kerk aanvaar verantwoordelikheid om predikante 
voortdurend toe te rus vir die eise van die dag (Sien 2 hieronder). 
8.1.6 Teologiese integrasie  
In belang van die bediening veronderstel die ontwikkeling van die vermoë om teologies te dink.  Dit is die 
vermoë om die lewe te benader vanuit die lens dat dit ’n gawe van God is wat tot sy eer geleef moet word.  
Teologiese integrasie beskerm die predikant van eensydighede (soos enkelvoudige fokus op lieflingsvakke 
en vakkundiges wat verdwaal in hulle torinkies) en ’n oppervlakkige kyk op die lewe.  
8.1.7 Inspirasie vs. uitbranding en verwering 
Die doel van selfsorg en sorg aan die predikant deur ander (deur mentor, Voortgesette 
Bedieningsontwikkeling wat ook voortgesette teologiese opleiding insluit, ens) moet lei tot inspirasie om met 
toewyding en kreatiwiteit te dien.  Hierteenoor is uitbranding en verwering tekens van ’n gebrek aan groei en 
balans. 
8.1.8 Spiritualiteitsontwikkeling 
Die predikant leef soos alle gelowiges coram Deo.  As geestelike leier moet die predikant in sy/haar wandel 
voor en met die Here groei in sy/haar spiritualiteit asook al hoe meer vertroud word met die omvang en 
inhoud van die onderwerp soos dit in die tradisie van die Christelike geloofsgemeenskap en huidige praktyk 
ontwikkel en gestalte vind. 
8.1.9 Die predikant in sy/haar eerste gemeente beleef ’n tydperk van groot kwesbaarheid en dikwels ’n 

tyd  
van isolasie en ontgogeling wat al daartoe gelei het dat leraars in die eerste gemeente ernstige vrae oor 
hulle roeping geopper het.  Hierdie kwesbaarheid hang verder saam met die feit dat die oorgang van die 
teologiese opleiding na die beroep van die predikant nie onproblematies is nie.  Daarom is dit belangrik dat 
die kerk saam met leraars in hierdie tyd van toetsing loop en hulle ondersteun. 
8.1.10 Die kerkverband (sinode en ring) neem verantwoordelikheid vir die predikant deur begeleiding,  
motivering en vermaning (indien nodig).  Die funksie van die ring is om motiverend, koördinerend en 
toesighoudend op te tree tov Voortgesette Bedieningsontwikkeling (VBO: wat ook Voortgesette Teologiese 
Opleiding insluit (VTO)) en die mentorprogram.  Die ring sorg dat die beleid en voorskrifte van die Alg Sinode 
rakende Voortgesette Bedieningsontwikkeling en mentorprogram uitgevoer word. 
8.1.11 Bogenoemde kan soos volg voorgestel word: 
• Drie lense wat elk bydra tot die helderheid van bedieningsvaardigheid. 
• SELF-sorg/-studie met die klem op eie verantwoordelikheid.  Dit is waar dit begin.  Dit maak die deur 

oop vir samewerking tov Voortgesette Bedieningsontwikkeling (VBO) en Mentorprogram. 
• MENTOR-program as toespitsing van ’n proses van begeleiding waar die kerkverband ’n belangrike 
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rol speel. 
• Voortgesette Bedienings Ontwikkeling (VBO) waardeur formele en praktyk-opleiding gestalte kry. 
• GELOOFSGEMEENSKAP:  hiermee word bevestig dat die predikant deel van ’n groter groep is 

waarbinne hy/sy lewe en dien. 
• Die volgende grafiese voorstelling bevestig die beweging tussen die drie lense.  Daar is momente 

van interafhanklikheid én onafhanklikheid.  Indien net op een gefokus word, word die balans 
versteur. 

 

 
 
8.2 VOORTGESETTE TEOLOGIESE OPLEIDING 
8.2.1 Inleidend 
Byna niemand twyfel meer oor die noodsaak van voortdurende voortgesette opleiding in belang van 
beroepsvaardigheid nie.  Die Algemene Sinode self neem sy eerste besluit in hierdie verband reeds in 1978.  
In belang van die agtergrond tot die beleidstellings word die verslag wat in 2002 voor die Algemene Sinode 
gedien het, hier opgeneem.

13
  

 
“1.  INLEIDEND 
Sedert 1978 is voortgesette teologiese opleiding op die tafel van die Ned Geref Kerk.  Mooi (en korrekte) 
besluite staan op skrif: “Die Algemene Sinode beklemtoon die noodsaaklikheid van voortgesette indienstoe-
rusting van predikante.  Die sinode oordeel dat sodanige toerusting as verpligtend vir alle predikante, op 
koste van kerkrade, in werking gestel moet word en dra dit aan die AKAE op, om in oorleg met die Kuratoria 
van die  
Teologiese inrigtings, dit op vaste grondslag te organiseer” (Acta 1978: 650 & 916).  Hierdie besluit is op 
verskillende maniere herhaal en geïnterpreteer.  Dit is nie nodig om in hierdie kort voorlegging die noodsaak 
van die saak beredeneer nie.  Hopelik staan die wenslike noodsaak daarvan bo verdenking.  Wat hieronder 
volg is ’n poging om:  
* 'n weg te vind om uitvoering aan hierdie besluite te gee vir predikante wat reeds in die bediening is, 
* om momentum aan dringende besluite te gee vir die toekoms van teologiese en voortgesette teologiese 

opleiding vir diegene wat nou vir teologiese studies (met die oog op die bediening in die Ned Geref Kerk) 

                                                        
13

 Handelinge Algemene Sinode 2002: A.17.2  ALGEMENE KOMMISSIE VIR TEOLOGIESE OPLEIDING: Tweede Verslag, p 
495-497. 
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aanmeld.  Die kerk kan nie bekostig om langer te wag nie.  Die beroep van predikant wat reeds onder 
groot druk is, is in gedrang.  Schaller (1994:21) skryf: 

“From the perspective of the year 2018, perhaps the most far reaching bad news is the inability of today's 
theological seminaries to attract adequate numbers of highly competent, exceptionally gifted, deeply commit-
ted, and clearly extroverted adults born after 1965 who possess a compelling call to parish ministry....The 
time has arrived for a new system for enlisting, training, screening, and credentialing the next generation of 
parish pastors." 
2.  LEWENSLANGE LEER VIR HUIDIGE PREDIKANTEKORPS 
Sedert die eerste besluit in hierdie verband in 1978 geneem is, het die Suid-Afrikaanse samelewing drama-
ties verander.  Die meeste, indien nie alle leraars nie, werk in ’n samelewing waarvoor hulle nie opgelei is 
nie.  Intussen is die mense wat bedien word opgelei en her-opgelei in hulle beroepe ten einde binne hierdie 
samelewing te oorleef en kreatief aan die vormgewing daarvan deel te neem.  Die mediese beroep is 
hiervan ’n goeie voorbeeld.  Ander beroepe het in ’n sekere mate by ‘ons beroep’ verbygegaan. 
Die Sinode het die keuse: 
* om voort te gaan soos tans, naamlik dat predikante vrywel op ’n vrywillige basis aan voortgesette opleiding 

deelneem 
OF 
* om tydens hierdie sitting van die Sinode te besluit om hierdie opleiding afdwingbaar te maak en dit aan die 

SKG opdra om reeds in 2004 die ASK te dien met riglyne oor die uitvoering van sodanige afdwing-
baarheid. 

3.  NUWE STUDENTE 
Die verstaan en belang van voortgesette teologiese opleiding vir diensdoende predikante ‘verplig’ die kerk 
tot nadenke oor die opleiding van nuwe studente wat vir die bediening in ’n gemeente binne die NG Kerk 
aanmeld.  Om hierdie redes kon die Kommissie nie anders as om ook hieroor na te dink nie.  
3.1  GEMEENTE, PREDIKANT EN ROEPING - EN GOD! 
Dit is waarskynlik lank reeds tyd dat weer besin word oor die betekenis van die  beroep (roeping) van die 
predikant en die plek daarvan binne die breër missio Dei. Die predikant is beroepsmens en vervul sy taak 
soos enige ander gelowige ‘asof vir God en nie vir mense nie”.  Dit kan tot ’n mate die ‘sekularisering’ van 
die predikantsberoep genoem word (Nel 2002:153).   Dit kan gebeur wanneer:  
* met God en sy betrokkenheid by die wêreld, ook in hierdie beroep, opnuut erns  gemaak word; 
* die rol van die gemeente in die plan van God herwaardeer word en sy regmatige plek  inneem  (die 

gemeente se rol in die bepaling van die inhoud en behoud van die beroep is waarskynlik te klein); 
* die predikant as mens en as begaafde mens sterker in spel gebring en getoets word.  Ander beroepe sou 

dit beroepsgeskiktheid noem; 
* meer ander aandag aan die ontwikkeling van die predikant as leier gegee word.  
Met die moontlikheid om vanweë die beperkte omvang van hierdie verslag verkeerd verstaan te word, kan 
samevattend gestel word dat roeping tot voltydse bediening in ’n gemeente inhou dat  
* die geroepene sy/haar beroep as vervulling van lewensdoel as skepsel verstaan; 
* gewillig is vir en verbind is tot dit wat in hierdie beroep vereis word, hoe omvattend en veeleisend en riskant 

dit ook al is (daar is ander minder riskante beroepe wat net soseer roeping van God is); 
* die eis en implikasies vir opleiding tot en opleiding in en gedurende die beroep as wesenlike eis vir die 

voortgesette beoefening van die beroep aanvaar (lewenslange leer); 
* lewenslange evaluering as deel van die voorreg om hierdie beroep te beoefen, erken en verbindend 

aanvaar. 
3.2  KONSEKWENSIES 
Bogenoemde uitgangspunte het konsekwensies vir die opleiding van nuwe studente vir die bediening in ’n 
gemeente binne die Ned Geref Kerk.  Hierdie konsekwensies word in 3.2.1- 3.2.6 kortliks opgesom.  In breër 
trekke kom dit hierop neer: 
 
* “Nie almal wat vir teologiese opleiding aanmeld kom of hoef vir aanmelding tot die voltydse bediening in 

aanmerking te kom nie. Volgens Gibbs (2000:101,108) word (minstens in die VSA) die persone wat 
aanmeld vir opleiding ouer. Diegene wat direk na skool aanmeld en sê dat hulle geroep is, word in alle 
billikheid slegs opgelei op die basis van hulle toekomstige (ongetoetste) potensiaal eerder as wat hulle 
opleiding die ontwikkeling van reeds bestaande (en bewese) en operatiewe bedieningsgawes is.  Enige 
student is welkom om teologie as opleiding te kies, maar daar is geen vanselfsprekendheid dat hier ’n 
voltydse predikant/leraar/pastor in wording is nie.  Hierdie studente is daar (en is so kosbaar soos enige 
ander student in enige ander fakulteit) “due to their having fulfilled the academic entry requirements but 
without any assessment of their sense of call to the ministry, their suitability or their individual gifting” 
(Gibbs 2000:101). 

* Van die persoon wat vir opleiding met die oog op voltydse bediening as predikant/leraar/pastor aanmeld, 
word vereis om hom/haar te vergewis van die omvang van die beroep, die opleiding en wat die vereistes is 
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om in hierdie beroep akkreditering te behou.  Voortgesette opleiding en evaluering is onverhandelbaar 
deel van hierdie vereistes. 

* Teologiese opleidingsinrigtings neem die leiding om die ontwikkelende kloof tussen opleiding en bediening 
te oorbrug.  Gibbs (2000:92-119) en Miller (1997:188) toon oortuigend aan waarom dit krities belangrik is 
vir die toekoms van opleiding en kerk.  Om dit in enkele van Miller (1997:188) se woorde te sê: 
“Seminaries, in contrast (to professional graduate education MN) should be professional schools where 
people are mentored and taught while they serve within local congregations. Learning disconnected from 
day-to-day practice may be appropriate for those pursuing a Ph.D. and doing graduate-level research, but I 
am not certain that it is appropriate for those responding to a pastoral calling. Indeed, I would favor 
downsizing the physical plant of most seminaries and increase creating “lay-institutes” on campuses of 
larger mainline churches” (Nel 2002: 163-164).  

Van die belangrikste konsekwensies is: 
3.2.1 Werwing van kandidate word ’n gemeentelike aksie, en gemeentes beveel kandidate vir teologiese 

opleiding aan; 
3.2.2  Keuring impliseer kennis van die beroep, opleidingsvereistes vir hierdie beroep, vereistes vir lewens-

lange opleiding en evaluering ten einde beroepsbevoegdheid te behou; 
3.2.3  Keuring impliseer ook differensiëring binne die opleiding; 
3.2.4  Opleiding impliseer nie vanselfsprekend,  keuring en legitimering nie - wie hiervoor in aanmerking 

wil kom kan op ’n tyd soos deur die kerk bepaal (tydens die studie) aanmeld vir keuring; 
3.2.5 Opleiding en keuring impliseer kontraktering tot voldoening aan die vereistes vir opleiding en voort-

gesette opleiding; 
3.2.6 Opleiding, keuring, kontraktering en legitimering verplig tot voortgesette opleiding en evaluering 

vir die behoud van beroepsbevoegdheid. 

Die kerk moet óf erken dat hy die beroep van die predikant as minder waardevol en minder belangrik beskou 
óf die moed hê om kritiese besluite oor die beroep te neem.  “Die kern van die inset van die mediese 
professie hou verband met ’n stelsel wat onder andere vereis dat 'n minimum aantal punte deur elke individu 
in die beroep jaarliks behaal moet word om te verseker dat sy/haar naam op die mediese rol bly. Indien 
iemand nie hieraan voldoen nie, word so ’n persoon se naam van die rol geskrap en moet daar weer van 
meet af aan aansoek gedoen word om erkenning te verkry” (Prof Hennie Kruger, Durban, in ’n memo aan Dr 
C W Burger). 
 
4.  SAMEVATTEND 
Die saak is dringend.  Die vraag is of opleidingsinrigtings in Suid-Afrika nog genoeg tyd het om in hierdie 
verband te reformeer, herstruktureer en herkurrikuleer om die ontstaan van teologiese opleiding binne 
gemeentes te voorkom of minstens te beperk?  

’n Tweede vraag waarmee hierdie kort en voorlopige verkenning die kerk behoort te laat is of dit die kerk se 
erns is om nie langer die sukses van voornemende predikante/leraars/pastors aan ‘trial and error’ oor te laat 
nie en van gemeentes in ’n sekere sin ‘proefkonyne’ te maak nie?  Reformasie kan hier by een van sy 
wortels aangepak word? 

5.  AANBEVELINGS 

5.1 Die Sinode besluit om, in belang van die behoud van bedieningsbevoegdheid, voortgesette 
teologiese opleiding vir huidige predikante as verpligtend en afdwingbaar te beskou. 
5.2  Die Sinode besluit om so gou moontlik via SKG’s en sinodes die predikante te raadpleeg oor die 
beste en sinvolste wyse waarop hierdie verpligte en afdwingbare Voortgesette Teologiese Opleiding  
ingerig kan word. 
5.3  Die Sinode dra dit aan AKG en AKTO op om (moontlik dmv 'n gesamentlike subkommisie)  teen 
Februarie 2004 die ASK te dien met riglyne oor die uitvoering van hierdie besluit en die motivering 
daarvan onder die predikante van die Ned Geref Kerk. 
5.4  Die Sinode dra dit aan AKTO op om in oorleg met die Kuratoria voort te gaan met dringende 
besinning oor die werwing, toelating en keuring van studente wat vir teologiese opleiding met die 
oog op vol- of deeltydse bediening in 'n gemeente binne die Ned Geref Kerk aanmeld. Die verpligte 
en afdwingbare karakter van voortgesette teologiese opleiding moet in hierdie verband in 
aanmerking geneem word.” 
word. 
 
 
8.2.2 Praktyk: NG Kerk-eie of NG Kerk ge-akkrediteerde opleiding 
In belang van die behoud van beroepsvaardigheid, beroepsgenot en beroepsbevoegdheid word aanbeveel 
dat  predikante akademiese sowel as professionele krediete

14
 verwerf. 
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 Gewoonlik CPD Units genoem: Continuing Professional Development Units 
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As norm vir wat as krediete beskou word, word die internasionale norm gebruik van kontak met persone wat 
oplei (soos byvoorbeeld dosente) en met die materiaal waaroor die opleiding gaan. Elke tien (10) uur kontak 
met opleier en materiaal gee aan die leerder 1 (een) krediet. Baie predikante wil graag ook hierdie krediete 
vir verdere nagraadse studie aanwend. Om hierdie behoefte van die begin af te ontmoet, word van 
akademiese en professionele krediete gepraat. Die enigste verskil is dat akademiese krediete slegs verwerf 
word wanneer aan gepaste en sinvolle vorme van evaluering deelgeneem word - soos byvoorbeeld die 
voorbereiding van werkstukke wat byvoorbeeld oor die bedieningswaarde van die materiaal en opleiding 
handel. Die vorm van evaluering sal voortdurend in oorleg met alle rolspelers uitgeklaar word om te verseker 
dat dit vir predikante gepas en sinvol is. 
 
Uit die aard van die saak is daar meer kontak met die materiaal wanneer aan evaluering deelgeneem word.  
 
Voorbeeld:  
Wanneer iemand ‘n drie dagkursus bywoon kan gemiddeld 15 lesings ingepas word. Voeg hierby 15 uur se 
leeswerk en die skryf van ‘n taak en so ‘n persoon verwerf 3 akademiese krediete vir die 30 uur kontak met 
‘n dosent en toepaslike en sinvolle evaluering. Hierdie krediete geld as akademies en as professioneel. Die 
persoon het dus drie krediete. ‘n Ander persoon woon dieselfde kursus by, maar neem nie aan evaluering 
deel nie en was slegs 15 uur aan die “dosent” blootgestel. So iemand verwerf 1,5 professionele krediete en 
het dus 1,5 krediete.  
 
Vir die huidige word die volgende in die vooruitsig gestel: 
 
1 Predikante in die groepe (bereken teen jare in die bediening) verdeel: (hierdie verdeling hou verband 

met navorsing wat reeds in die tagtigerjare aan UP gedoen is) 
1.1 die eerste drie jaar in die bediening  
1.2 4-10 jaar in die bediening 
1.3 11 jaar plus in gleuwe van 5 jaar 
2 Die totale aantal krediete word ook in ure uitgedruk om ‘n aanduiding van die tyd wat betrokke is, te 

kry. NB: Hierdie vereiste aantal krediete sluit byvoorbeeld die mentorprogram, sinodale konferensies 
en ander goedgekeurde opleiding in. In die lig van die feit dat fakulteite met herkurrikulering besig is 
en dat sekere ‘vakke’ na die eerste drie jaar in die bediening mag oorskuif, word heelwat meer 
akademiese krediete vir hierdie gleuf voorsien. 

3 ‘n Derde beginsel wat gebruik word is dat daar wel ook aan evaluering deelgeneem moet word. Die 
behoud van vaardigheid en bekwaamheid vra tog ook dat aan teologiese opleiding deelgeneem 
word. ‘n Kleiner persentasie van die krediete moet dus ‘akademies’ van aard wees, bedoelend dat 
aan gepaste en sinvolle evaluering deelgeneem word. 

4 Hoewel die detail nog uitgewerk moet word, word die beginsel aanvaar dat persone tydens 
byvoorbeeld nagraadse studie krediete verwerf. Dit geld ook die skryf van artikels in geakkrediteerde 
tydskrifte. Die Forum werk ook aan ‘n billike sisteem waarvolgens ander instansies wat opleiding 
aanbied, kan aansoek doen om akkreditering vir opleiding binne die VBO-program van die N G Kerk. 

5 Die VBO-Forum werk voortdurend aan kernwaardes vir hierdie program. Drie baie prominente en 
prioriteitswaardes is byvoorbeeld:  
* alle aanbiedinge, ook die akademiese, moet op die bediening van predikante gerig wees; 
* die missionale verstaan van die gemeente en bediening is ‘n gegewe; 
* alle aanbiedinge moet die teologie in belang van die bediening integreer en koördineer. 

6 Die VBO-Forum is in oorleg met die Algemene Kuratorium besig om ‘n kurrikulum vir die tydsgleuwe 
uit te werk. Hierdie aanbod sal in oorleg met alle rolspelers ‘voorlopig’ gefinaliseer word. Die 
‘spyskaart’ word dan aan predikante gebied, met genoeg ruimte vir behoefte bepaalde keuses. 

 
Skematies kan die krediete wat verwag word (vir die loodsfase) soos volg voorgestel word: 

Jare in bediening  Aantal krediete per jaar en getal wat evaluering 
insluit 

Aantal ure per jaar*2 

1 - 3 jaar 10 per jaar (waarvan 3 met evaluering*
1
) 100 uur per jaar 

04 - 10 jaar 5 per jaar (waarvan 2 met evaluering) 50 uur per jaar 

11+ jaar 5 per jaar (waarvan 3 met evaluering) 50 uur per jaar 

   

*1    Bereken teen 1 Onderrigeenheid (Akademiese Krediet) per 10 uur kontak met dosente en materiaal 
*2

    
 Die Voortgesette Bedieningsontwikkeling (VBO en VTO) dek die hele spektrum van die teologie. 
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HOOFSTUK 9 
9.  DIENSVERHOUDINGE 
 
9.1 KERKORDELIKE PLASING 
Die diensverhouding tussen ’n leraar en ’n gemeente of die kerkverband word in artikel 12 van die Kerkorde 
bepaal: 

Artikel 12 

12.1 Predikante word vir die uitvoering van hulle amp of bediening deur 'n kerkvergadering (kerkraad, ring, 
sinode, Algemene Sinode) beroep en in diens gestel. 

12.2 'n Predikant is, as geroepene van die Here deur Sy kerk, aan die Here én aan die betrokke 
kerkvergadering verantwoording verskuldig. 

12.3 Die kerkvergadering gee aan die predikante die respek en ondersteuning wat hulle as geroepenes van 
die Here en sy kerk in staat kan stel om hulle amp en bediening effektief uit te voer. 

12.4 Indiensneming en diensbeëindiging geskied deur die betrokke kerkvergadering soos bepaal deur die 
Kerkorde en ander geldende besluite. 

12.5 Slegs persone wat die nodige ampsbevoegdheid het (vgl. KO art. 6) kan in 'n gemeente of in die 
kerkverband as predikant dien (vgl. voetnoot 1 by KO art. 3 en ook Reglement 3). 

12.6 'n Predikant se dienste word met onmiddellike effek beëindig by verlies van ampsbevoegdheid 
ingevolge  die Reglement vir die reëling van die bevoegdheid van predikante en proponente.  

12.7 Die betrokke kerkvergadering, soos bepaal deur die Kerkorde en ander geldende besluite, kan die 
dienste van 'n predikant in die volgende gevalle beëindig: 

12.7.1 op grond van wangedrag (vgl. Kerkorde, hoofstuk 5); 
12.7.2 op grond van onbekwaamheid of ongeskiktheid (vgl. 12b 2.2); 

12.7.3 op grond van die gemeente of kerkverband se finansiële onvermoë (vgl. 12b 2.3). 

 
9.2 ’N DUBBELE VERANTWOORDELIKHEID 
Kerkorde Art 12 gee ’n besondere perspektief op ’n leraar se ampswerk.  Hy/sy is naamlik deur God geroep, 
maar die ampswerk kry eers ’n ruimte wanneer hy beroep en in ’n gemeente bevestig word (vgl KO art 4).  
Omdat hy deur God geroep is, moet hy/sy, sy/haar roeping so uitleef dat die Een wat roep met hom tevrede 
is;  maar hy moet terselfdertyd ook verantwoording doen aan die instansie (kerkraad

15
) wat hom in diens 

gestel het en sy/haar lewensonderhoud voorsien. 
 
9.3 DIE DIENSVERHOUDING TUSSEN DIE KERKRAAD EN DIE LERAAR 
Al is ’n leraar se ampswerk grootliks geestelik van aard en gerig op die uitbouing van ’n koninkryk wat nie 
van hierdie wêreld is nie, is die omgewing waarin hy/sy, sy/haar werk doen wel deeglik ’n deel van hierdie 
wêreld.  Die gevolg daarvan is dat ’n leraar se diensverhoudinge, soos die geval van die diensverhoudinge 
van elke ander burger van die land, deur die betrokke statutêre vereistes bepaal word. 
*  Opmerking:  Die Algemene Sinode het in 2004 die verhouding tussen die kerk en die staat op die terrein van 
arbeidsverhoudinge beskryf.  Hierdie formulering gee die agtergrond waarteen ’n leraar se diensverhoudinge 
hanteer moet word. 

6. Riglyne vir arbeidsverhoudinge 
1 Die beginsel van vryheid van godsdiens staan as a priori vas. 
2 Die staat se reg om die burgerlike samelewing deur middel van wette te reguleer, word erken. 
3 Die kerk aanvaar dat hy hom aan al die landswette onderwerp – maar dat hy ’n eie, Bybels-  
               bepaalde inhoud gee vir die uitlewing van die sake wat in die wette gereguleer word. 
4 Ten opsigte van diensverhoudinge het die kerk die reg om sy eie interne reëlings op te stel. 
5 Hierdie reëlings, wat in die Kerkorde opgeneem word, moet die Bybelse beginsels as primêre  
              vertrekpunt hê. 
6 Praktiese riglyne vir die toepassing van diensverhoudinge word in die Bestuursgids vir  
              diensverhoudinge opgeneem. 
7 Die Kerkorde en Bestuursgids moet met arbeidswetgewing resoneer en minstens die  
              minimumstandaarde van die wetgewing reflekteer. 
8 Waar die kerk spesifieke behoeftes het waaroor die arbeidswetgewing se bepalings nie  
              genoegsame duidelikheid of beskerming gee nie, kan hy sy eie reëlings bepaal. 
9 Alhoewel kerkrade en ander kerkvergaderinge as selfstandige werkgewers selfstandige besluite  
              rakende diensverhoudinge kan neem, moet hulle steeds besef dat elke gemeente in die               

kerkverband ingebed is en dat hulle besluite nie die kerkverband in die verleentheid moet stel  nie. 

                                                        
15

 Wanneer hier van ’n kerkraad as werkgewer gepraat word, word predikante in diens van die   kerkverband ook bedoel. 



 

A-Z Handleiding 265 

9.4 DOKUMENTE IN DIE DIENSVERHOUDING 
’n Leraar se diensverhouding word uiteengesit in sy/haar beroepsbrief (wat ’n voorlopige aanduiding van die 
diensverhouding gee, KO art 7.4), en in sy diensooreenkoms

16
 wat na onderhandeling tot stand kom (KO art 

7.6).  Die diensooreenkoms moet saam met die gemeente se personeelbeleid gelees word, en al hierdie 
dokumente moet teen die agtergrond van die wetlike bepalings gelees word.  Die belangrikste wetlike 
bepalings is in die Wet op Arbeidsverhoudinge 66 van 1995 en die Wet op Basiese Diensvoorwaardes 95 
van 1997. 
Dit is belangrik dat die leraar se diensooreenkoms van tyd tot tyd hersien moet word om vir aanpassings in 
behoeftes en verwagtinge voorsiening te maak. 
 
9.5 BEGELEIDING IN DIE LERAAR SE DIENS 
Die kerkraad moet toesien dat ’n leraar se werk behoorlik gefokus is en dat hy/sy ’n duidelike beeld van die 
kerkraad se verwagtings het.  Die kerkraad se kommissie vir diensverhoudinge behoort gereeld (minstens 
jaarliks) saam met die leraar die leraar se betrokke rol in die gemeente bespreek en dan die leraar se take in 
kort-, medium- en langtermynaksies opdeel.  Daar moet ook saam oor die realistese uitkomste

17
 (dws die 

werk wat wel verrig moet word) afgespreek word.  Hierdie uitkomste moet gereeld (verkieslik ongeveer 
kwartaalliks) gemoniteer word.  Indien ’n kerkraad so ’n stelsel gebruik, bied dit aan die leraar baie sekuriteit 
aangesien hy nie met vae verwagtings werk nie, maar met duidelik bepaalde aksieplanne.  Dit gee ook aan 
die kerkraad ’n geleentheid om verwagtinge te kommunikeer en om diensuitsette te moniteer.  Enige 
probleme (bv uitbranding) kan met so ’n gereelde kommunikasie oor verwagtings en uitsette op ’n vroeë 
stadium raakgesien word. 
9.6 DISSIPLINE EN TUG 
 
Die leraar staan ook hier in ’n dubbele verhouding

18
: 

*1  Dit is die kerkraad wat hom/haar in diens stel en aan wie hy/sy verantwoordbaar is, en dit is dus ook die 
kerkraad wat die bepalings van die diensooreenkoms moet bestuur.  Die kerkraad moet gevolglik ook self 
met sake soos onbevredigende werkuitsette handel en hy/sy kan dit volgens die gewone bepalings van die 
kerkraad se personeelbeleid doen. 
*2  Aan die ander kant het die leraar ’n spesifieke bedieningsbevoegdheid wat deur die kerkverband aan 
hom/haar toegeken word en waaroor die kerkverband moet oordeel.  Die kerkraad kan nie self besluite 
neem wat die predikant se bedieningsbevoegdheid raak sonder die betrokkenheid van die kerkverband nie.  
By name word enige ondersoek na die leer of lewe van ’n leraar glad nie deur die kerkraad nie, maar deur 
die betrokke ring hanteer (KO art 62.2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
16

 Voorbeelde van diensooreenkomste vir leraars is opgeneem in die Bestuursgids vir Diensverhoudinge, hoofstuk 4. 
17

 Voorbeelde van diensuitsetooreenkomste is opgeneem in Hoofstuk 6 van die Bestuursgids vir Diensverhoudinge. 
18

 Die begeleidende besluite by Kerkorde Art 12 bepaal die prosedures optredes rakende wangedrag, onbekwaamheid of moontlike 
uitdiensstelling weens finansiële onvermoë.  Volgens hierdie prosedures word beweerde wangedrag van ’n leraar sonder meer na 
die ring verwys.  Ondersoeke na moontlike onbekwaamheid of bedryfsvereistes word deur die kerkraad, in oorleg met die ring, 
gedoen.  ’n Tugondersoek teen beweerde sondige optrede van ’n leraar word hanteer volgens die bepalings van Kerkorde Artikels 
59 – 66. 
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HOOFSTUK 10 
 
10. MOBILITEIT 
 
10.1 INLEIDEND 
Gemeentes raak gewoonlik vakant wanneer ’n predikant ’n beroep na ’n ander werkkring aanvaar, emeritaat 
aanvaar of wanneer die band tussen predikant en gemeente om die een of ander rede losgemaak word. 
 
Wanneer ’n vakature ontstaan, word die gemeente in meer  as een opsig ontwrig, veral kleiner gemeentes.  
Die neiging is gewoonlik om so ’n vakature so gou as moontlik te vul.  Om meer as een rede is dit nie 
noodwendig die wyse opsie nie.  Hierdie tyd ‘tussen-in’ behoort onder leiding van die verband in belang van 
dit wat die beste vir die gemeente is, benut te word.  Wat hier volg is wenslike moontlikhede tydens ’n 
vakature en na die vulling van ’n vakature. 
10.2 BRUG-PREDIKANT19 
Die vakaturetyd in ’n gemeente kan en behoort ’n groei- en leertydperk in ’n gemeente te wees.  Die 
uitdaging van die kerkverband is dus om in oorleg met gemeentes na te dink oor die meer doeltreffende 
benutting van die oorbruggingstyd.  In die buiteland word vir jare reeds gebruik gemaak van ‘interim-pastors’ 
om gemeentes gedurende vakatures te begelei – terwyl hulleself hoegenaamd nie vir beroeping in die 
vakature in aanmerking kom nie.  Hierdie persone word deur die kerkverband gekeur en ge-akkrediteer.  

Die term ‘brug-predikant’ het in die Hoëveld Sinode sy ontstaan.  Hierdie Sinode is ook reeds besig om 
predikante wat in hierdie bediening belangstel, op te lei en aan gemeentes beskikbaar te stel.   

Die brug-predikant begelei ’n gemeente vir ongeveer 9 – 18 maande om tydens die vakature te besin oor 
identiteit, behoeftes, bestaansdoel en strategiese stappe vir die toekoms.  Die doel is om die vakature in 
belang van die gemeente se missionêre toekoms te benut.  Begeleiding tydens die vakature hou dus ten 
nouste verband met Gemeenteboubeginsels. 
Dit is in belang van die gemeente dat die kerkverband in hierdie verband positiewe leiding neem en pro-
aktief optree.  Die aanvaarding van hierdie beleidsstellings mag en behoort in die toekoms verreikende 
gevolge te hê, hopelik oorwegend positief. 
 
10.3 STANDPLAASVERWISSELING 
Die Algemene Sinode het reeds in 1994 en weer in 2002 duidelike besluite oor hierdie moontlikheid van die 
verwisseling van predikante geneem. Die voorkoms van standplaasruilings is nog relatief min.  Miskien is die 
proses te ingewikkeld.  Miskien is die sinvolle betrokkenheid van plaaslike gemeentes tot gemotiveerde 
deelname aan die keuse van ‘wie na ons toe kom’ nog nie goed genoeg deurdink nie.  Die moontlikheid 
bestaan egter en kan volgens die Kerkorde gebeur.  

20. OMRUILING VAN STANDPLASE 
20.1 Besluite 1994 
1. Leraars wat weens buitengewone omstandighede daartoe verplig word of wat ’n omruiling van 

standplaas begeer, kan in oorleg met die betrokke kerkrade reëlings tref vir die omruiling van hulle 
standplase. 

2. Sodanige reëlings moet in ’n geskrewe ooreenkoms deur die betrokke kerkrade goedgekeur word 
waarna dit vir goedkeuring aan die ring/ringskommissie voorgelê word. 

3. Hierdie ooreenkoms tot omruiling moet eers deur die betrokke ringskommissies goedgekeur word 
voordat uitvoering daaraan gegee mag word. 

4. Kennisgewing hiervan word in die amptelike blad van die Kerk gegee. 
5. Die bepalings ten opsigte van die bevestiging van ’n leraar in ’n gemeente is ook hier van toepassing. 

(Handelinge 1994, bl 516, 14) 
20.2 Besluite 2002 
1. Die NG Kerk aanvaar steeds die beroepstelsel as die normale en gewenste praktyk vir die plasing 

en wisseling van predikante. 
2. In die lig van navorsing (Kerkspieël 6) moet erken word dat die groot oorvoorsiening van leraars en 

weinig vakatures, veroorsaak het dat die beroepstelsel tans nie die nodige gesonde rotasie van 
predikante teweeg bring nie.  Daar is dus behoefte aan ’n aanvullende meganisme wat gesonde 
wisseling kan help bevorder. 

3. Die Algemene Sinode het reeds die beginsel van standplaasruiling goedgekeur as ’n aanvullende 
meganisme (vgl oa. 1994).  Standplaasruiling as ’n aanvullende stelsel kan help om die huidige 
probleme te hanteer, mits dit as volg gewysig word: 

3.1 Die Algemene Sinode benoem ’n kommissie met die bevoegdheid om die omruiling van 

leraarstandplaas met  

                                                        
19

 Vir ‘n meer volledige bespreking van die ‘brug-predikant’ sien Du Toit J H H & Nel M. 2005. Predikantsverwisseling en die 
brug-predikant. PTSA 20(1): 43-58. 
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3.2 verskillende sinodale gebiede te inisieer, te onderhandel en te finaliseer.  Die Algemene Sinode 
adviseer sinodes om kommissies binne die Sinodale gebiede saam te stel wat standplaasruilings binne 
die streke kan inisieer, onderhandel en finaliseer.  Die Algemene Kommissie word saamgestel met een 
verteenwoordiger van elke streeksinode.  Die voorsitter van die AKPB tree op as sameroeper. 

 
3.2 Die Algemene Sinode versoek die kommissie om binne die raamwerk van die volgende 

uitgangspunte riglyne op te stel vir die implementering van die stelsel: 
3.2.1 Roeping: In die proses van standplaasverwisseling moet die roeping van die leraar en die werk van 

die Heilige Gees in ag geneem word.  Hierdie proses word gesien as een van die maniere waarop 
die Here leraars na gemeentes kan roep. 

3.2.2 Bona fides: Bedieningsvernuwing en persoonlike omstandighede dien (onder andere) as bona fide 
redes vir verwisseling.  Die betrokke partye oorweeg die meriete van die saak. Dit gaan om bona 
fide redes vir verwisseling van standplase. Die proses mag bv. Nie gebruik word om dreigende 
tughandeling te ontduik nie. 

3.2.3 Ooreenkoms: Aangesien die leraar en kerkraad in ’n werksverhouding staan wat amptelik by wyse 
van Kerkordebepalings gereguleer word, sal dit in die handelinge rondom verwisseling van 
standplase verreken moet word.  Die regte en voorregte van albei partye, die kerkraad en die leraar, 
sal in ag geneem moet word.  Dit bied egter wel die geleentheid dat verwisseling by wyse van 
ooreenkoms gereël kan word (na analogie van Art.7 van die Kerkorde 1998).  ’n Proses waarvolgens 
kerkrade en leraars ’n ooreenkoms tot verwisseling aangaan, waarvoor albei partye eienaarskap 
aanvaar, moet moontlik gemaak word. 

3.2. Verwisseling:  Die kerkverband en sinodale begeleiers dwing nie verwisseling af nie maar skep ’n 
geleentheid vir die partye tot verwisseling.  Dit vervang nie die huidige beroepstelsel nie. 

3.2.5 Die Kerkverband: Die kerkverband speel in die verband ’n bemiddelende en fasiliterende rol.  Hier 
het ringe, sinodes en die Algemene Sinode elk ’n eie rol te vervul.   

3.2.6 Beroeping:  Die skriftelike ooreenkoms waartoe deelnemende partye kom om van standplaas te 
verwissel, is ’n geldige beroep en vereis nie ’n aparte beroepshandeling nie.  Die ooreenkoms moet 
voor finale ondertekening vir twee agtereenvolgende Sondae vir approbasie aan die betrokke 
gemeentes voorgelê word. (Vgl. Die analogie in Reglement 6: 3.1.3) 

3.2.7 Multilaterale verwisseling:  In gevalle waar ’n bilaterale passing nie bewerkstellig kan word nie, sou 
multilaterale passings oorweeg kon word. 

3.3 Ter wille van die verdere ondersteuning van die nuwe stelsel versoek die Algemene Sinode die 
kommissie om ondersoek in te stel na ’n sisteem waarvolgens alle predikante in die reël na 7 jaar in 
’n gemeente op ’n standplaasverwisselingslys kom.  Die kommissie lewer hieroor verslag met 

aanbevelings aan die Moderamen in die interim. (Handelinge AS 2002, bl. 444: 7.3.1). 

10.4 PLASING DEUR DIE KERKVERBAND 
In talle denominasies met ’n meer biskoplike stelsel van kerkregering word plasing van predikante (met of 
sonder enige vorm van beroeping) reeds vir baie jare sinvol gebruik.  Hierdie moontlikheid behoort verder 
bestudeer te word.  Tot tyd en wyl hieroor meer intensief nagedink is, word geen beleidstellings hieroor 
gemaak nie. 
 
10.5 INSKAKELING VAN ’N LERAAR BY ’N NUWE GEMEENTE 
Wanneer ’n predikant na ’n gemeente beroep word, is daar baie sisteme waarvan hy/sy deel moet word.  
Van die kerklike sisteme is  

1 medeleraarsisteem 
2 sisteem van kerklike amptenare binne die gemeente (administratiewe personeel, koster, orrelis, ens) 
3 kerkraadsisteem 
4 gemeentesisteem 
5 sisteem van ringskollegas 
6 sisteem van sinodale werk en kollegiale sisteem binne die sinode 

Hoewel daar ’n sinvolle inskakelingsprogram vir elk van bogenoemde sisteme uitgewerk kon word,  word 
daar in hierdie verslag slegs enkele opmerkings gemaak oor die inskakeling van ’n leraar by sy/haar mede-
leraars.   
Elke gemeentesisteem funksioneer uniek en daarom sou dit onvanpas wees om ’n vaste raamwerk op te stel 
waarbinne so ’n inskakelingsproses moet plaasvind.  Die volgende dien dus as riglyne waarbinne so ’n 
inskalelingsproses kan plaasvind: 
10.5.1 Eilandsituasie       
Dit is goed dat die nuwe predikantspan so gou as moontlik (selfs nog voor die bevestiging) vir ten minste 
twee dae in ’n eilandsitsuasie sal onttrek om mekaar in ’n ontspanne atmosfeer beter te leer ken.  Indien dit 
moontlik is, sal dit goed wees as die predikante se lewensmaats deel kan wees van hierdie proses.   
10.5.2 Die gebruik van ‘n buitepersoon om die proses te fasiliteer 



 

A-Z Handleiding 268 

Hoewel een of meer van die kollegas in die nuwe span die proses sou kon fasiliteer, is dit goed om van ’n 
vaardige buitepersoon gebruik te maak.  Dit plaas die medeleraars op ’n gelyke voet en elkeen in die span 
kan uit die proses leer en groei. 
10.5.3 Die ontwerp van ’n intensionele bediening 
Die volgende sake is van belang wanneer daar oor die bediening in gemeenteverband gepraat word: 
10.5.3.1 Gemeente 

1 Konteks 
2 Verhaal 
3 Visie 
4 Waardes 
5 Model 
6 Fokusse 
7 Prosesse 
8 Organiseringspatrone 
9 Medewerkers 

10.5.3.2 Personeel 
1 Lewensverhaal 
2 Passie 
3 Gawes 
4 Persoonlikheid 
5 Roepingsverstaan 

10.5.4 Praxis 
10.5.4.1 Gesamentelike opstel van doelwitte 
Omdat dit ’n oop proses is, is dit nodig dat elkeen teenwoordig kans moet kry om sake op die tafel te sit 
waaroor gepraat moet word.  Gesamentelike doelwitte vir die proses word dan opgestel.  Die volgende kan 
dien as voorbeeld van doelwitte:  

1 Om mekaar se persoonlikhede te verstaan 
2 Om mekaar se geloofstyle en spiritualiteit te verstaan 
3 Om mekaar se lewensverhale te hoor 
4 Om die gemeentestorie beter te leer ken 
5 Om die dorp/gemeenskap se storie beter te leer ken 
6 Om spanwerk te bevorder 
7 Om groter helderheid oor werksverdeling te bereik 
8 Om koinonia te ervaar 

10.5.4.2 Die vertel van stories 
In die proses is dit belangrik dat die volgende stories vertel word: 
10.5.4.2.1 Die vertel van lewensverhale 
Hier is dit belangrik dat elke predikant sy/haar eie lewensverhaal sal vertel.  Die volgende vrae kan gevra 
word: 

1 Vertel jou persoonlike verhaal – van jou geboorte af 
2 Wie was die belangrike rolspelers in jou lewe en hoekom was hulle dit? 
3 Vertel iets van jou roeping om predikant te word. 
4 Wat is jou vrese? 
5 Waarvan hou jy?  
6 Wat is jou passie? 

10.5.4.2.2 Die vertel van die gemeentestorie 
Die “ou” predikante kry die geleentheid om die gemeente se storie aan die “nuwe” dominee te vertel.  Dit sal 
goed wees as die storie soos wat dit ontvou in tydstabel neergeskryf kan word. Dit moet so deeglik moontlik 
gedoen word.  ’n Manier wat sou kon werk is om vir elke  “ou” predikant plakpapiertjies uit te deel waar hulle 
een feit per papiertjie neerskryf.  As almal klaar geskryf het kry hulle die geleentheid om die plakkertjies in 
die korrekte tydgleuf te plak.  Daar mag oorvleueling wees, maar gewoonlik is dit verrykend as daar uit 
verskillende hoeke na dieselfde saak gekyk word.   

Die gemeenskap se storie en selfs die land/wêreld se storie kan in ’n tweede kolom ingevul word.  Dit is baie 
keer verrassend om te sien hoedat die Here in moeilike tye in die land of wêreld se geskiedenis juis in die 
kerk se storie ’n verrassende wending bring.  So word die gemeentestorie meer as net die mislukkings en 
prestasies van die gemeente.  Dit word ’n “veelkleurige tapisserie van gebeure waardeur God die indentiteit 
van die gemeente gevorm het.” (Draers van hoop, Vd Merwe & Marais, 200:21)   
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Tyd 1960-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-… 
 
Gemeentestorie 

     

Wêreld- en  
Gemeenskapstorie 

     

Dit kan ook sinvol wees om die gemeentestorie aan die hand van die onderstaande sketse te vertel.  
Volgens Rendle (Leading change in the congregation:138-142) beweeg elke gemeente in ‘n kurwe van: 

1 droom 
2 geloofsoortuigings 
3 doelstellings 
4 struktuur 
5 bedieninge 
6 nostalgie 
7 bevraagtekening 
8 polarisasie 
9 uitval 

 
 
Wanneer daar nie ’n nuwe droom vanuit die bedieninge ontstaan nie, beweeg die gemeente na nostalgie en 
uiteindelik die dood.  Die koms van ’n nuwe predikant is gewoonlik ’n goeie inspuitling om ’n nuwe droom te 
begin droom. 

 

10.5.4.3 Die gebruik van meetinstrumente 

Hoewel ’n meetsinsrument ’n bruikbare instrument is om byvoorbeeld ’n persoonlikheidsprofiel op te stel, 
moet daar steeds in gedagte gehou word dat elke instrument sy eie beperkings het en dat dit baie maklik 
mense onregverdiglik in kassies kan plaas.  Geen instrument kan klinklare  uitsprake oor mense se 
persoonlikheid maak nie.  As dit korrek gebruik word, kan dit vir kollegas ’n aanduiding van mekaar se 
persoonlikheidsamestelling gee.  Dit help ook dat kollegas mekaar beter verstaan en begrip het hoekom 
iemand optree soos wat hy optree.  Van die instrumente waarvan onder andere gebruik gemaak kan word is: 

1 Myers Briggs Type Indicator 

2 IIS en GBS skale van “Perspektief in Menswees” 

Ek het ook gevind dat die Verskillende Geloofstipe-vraelys wat deur Riaan van der Merwe ontwikkel is en 
deur Fika van Rensburg in 1996 verwerk is, ’n bruikbare instrument is om mekaar se spiritualiteit beter te 
verstaan.  
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Daar moet daarteen gewaak word om nie te veel vraelyste/toetse in hierdie proses te gebruik nie.  
10.5.4.4 Kontraktering met die oog op die toekoms 
Die inskakelingsproses van ’n nuwe predikant bied ook ’n waardevolle geleentheid om waardes ten opsigte 
van hulle toekomstige verhouding en samewerking met mekaar te kontrakteer. 

Die volgende sou as ’n voorbeeld kon dien: 

Die predikante wil graag in ’n span wees waarin die volgende gebeur: 
1 Die span visioneer deurlopend 
1.1 deur weeklikse byeenkomste by huise 
1.2 deur gereelde wegbreekgeleenthede twv makrobeplanning (twee keer per 

jaar) te reël 
2 Die span is oop met mekaar 
2.1 deur gereelde kop-skoonmaak-sessies te reël 
2.2 deur eerlik vir mekaar te sê as iets pla 
3 Die spanlede gee vir mekaar om 
3.1 deur by mekaar se huise te kuier 
3.2 deur vir mekaar te bid 
3.3 deur mekaar se lief en leed te vier 
3.4 deur begrip te hê vir mekaar se menslikheid 
4 Die span beskerm mekaar 
4.1 deur as daar ’n probleem is onmiddellik die ander in te lig 
4.2 deur verskille in opinie onderling te hanteer en nie in die openbaar nie 
4.3 deur vir mekaar in te staan wanneer nodig 
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HOOFSTUK 11 
11.  EMERITAAT 
 
11.1 INLEIDEND 
11.1.1 Algemeen 
Die vraag wat dikwels gevra word, is wanneer ’n mens die piek van jou produktiwiteitspeil bereik.  Oor die 
algemeen word in die besigheidswêreld gestel dat ’n persoon sy merk voor of op die ouderdom van 40 jaar 
moet maak, want daarna begin jy stelselmatig gereed maak vir aftrede – so asof ’n mens by aftrede nie meer 
produktief kan wees nie.  Die geskiedenis leer ons egter ’n ander les: 
1 Moses was ’n ou man van 80 jaar en sy broer Aäron 83 toe die Here hulle geroep het om met die farao 

in Egipte te gaan praat (Eksodus 7:7) en die Israeliete uit te lei na die beloofde land toe; 
2 Socrates het sy beste filosofie geformuleer op 70 jaar – en daarna ook nog geleer om verskeie 

musiekinstrumente te bespeel; 
3 Michelangelo het op 90 jaar op sy rug op ’n steierwerk gaan lê en die koepel van die Sistynse kapel 

geskilder; 
4 Verdi was 85 jaar toe hy die beroemde “Ave Maria” gekomponeer het; 
5 Von Goethe het sy “Faust” op 82 jaar voltooi; 
6 Hierby kan nog verskeie ander voorbeelde genoem word: Plato (op sy beste op 60+); Cato (begin op 80 

Grieks studeer); Strauss (komponeer steeds ernstig na 80); Haydn (komponeer sy “The Creation” na 
67); Titian (skilder steeds beroemde werke op 98); Voltaire (voltooi sy meesterstuk op 84); Webster 
(skryf sy monumentale woordeboek op 70). 

Gevolgtrekking: 
Hierdie, en vele ander soortgelyke voorbeelde, getuig daarvan dat die mens se produktiwiteitspeil nie met 
ouderdom gemeet kan word nie.  Inteendeel – deur harde lewenservaring alleen leer die mens sekere 
lewensvaardighede en persoonsvermoëns aan wat alleen met verloop van tyd kan gebeur.  ’n Ryper 
ouderdom beteken daarom ook ryper lewenservaring. 
11.1.2 Kerkordelik 
Die volgende Kerkordelike bepalings geld tans met betrekking tot die predikant en sy diensbeëindiging 
(slegs die tersaaklike gedeeltes uit Die Kerkorde [2004] word aangehaal): 

Artikel 11 
Predikante kan die kerkdiens slegs om ernstige en gewigtige redes verlaat. Hulle hou op om predikant te 
wees indien hulle hulle gemeente of werkkring in die kerkverband verlaat om ’n ander betrekking te aanvaar. 
Hulle kan egter vooraf van die Algemene Regskommissie verlof ontvang om hulle bevoegdheid as predikant 
te behou. Sodanige behoud van die bevoegdheid kan alleen verleen word indien die betrekking wat hulle 
aanvaar, ’n geestelike karakter dra wat regstreeks met die verkondiging van die Woord in verband staan en 
ten bate van die Nederduitse Gereformeerde Kerk geag word. 
Artikel 13 
Die gemeente, kerkverband of instansie in wie se diens ’n bedienaar van die Woord staan, moet omsien na 
sy/haar geestelike, emosionele en fisiese behoeftes en beroepsontwikkeling en is verantwoordelik vir 
sy/haar lewensonderhoud (of in geval van deeltydse bediening vir die kontraktuele deel van die 
lewensonderhoud en toelaes). 
Artikel 14 
Wanneer bedienaars van die Woord weens verswakte gesondheid of ouderdom of andersins uit die diens 
tree en as hulle daarvoor kwalifiseer, moet hulle toelae ontvang volgens die bepalinge van die betrokke 
reglement. Daar behoort ook voldoende voorsiening gemaak te word vir die weduwees en wese van die 
bedienaars van die Woord. 
3. REGLEMENT VIR DIE REËLING VAN DIE BEVOEGDHEID VAN PREDIKANTE  
3.2. DIE BEVOEGDHEID VAN PREDIKANTE 
3.2.6 Emeriti wat ingevolge KO Artikel 14 uit diens getree het, behou die bevoegdheid om predikant te 

wees.  
Ter wille van die behoorlike instandhouding van die Bevoegdheidsregister moet  sodanige persone jaarliks 

voor 30 Junie kennis gee aan die ARK. 

Gevolgtrekking: 

Uit die bogenoemde is dit duidelik dat ’n predikant na aftrede die bedieningsbevoegdheid van predikant 
behou en dat dit die gemeente/kerkverband se verantwoordelikheid is om saam met die leraar doelmatige 
finansiële voorsiening te maak vir die versorging van die leraar en sy eggenote na aftrede. 
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11.1.3 Besluite van die Algemene SInode 
Wat besluite van die Algemene Sinode betref, die volgende: 

By die Algemene Sinode van 1978 het die Sinode van Suid-Transvaal die volgende beskrywingspunt 
ingedien, wat deur die Algemene Sinode goedgekeur is (Handelinge bls 939 – pt 9): 

“In die lig van die hoë eise wat die bediening aan ’n evangeliedienaar stel, besluit die Algemene Sinode dat 
alle leraars (in gemeentelike en Sinodale diens) nie later nie as op ouderdom 70 (sewentig) jaar sal 

emeriteer.” 

By die Algemene Sinode van 1982 word die aftree-ouderdom van leraars van gemeentes en predikante in 
Sinodale Diens op 65 gestel met die opmerking dat hierdie reëling slegs betrekking het op persone wat na 1 
April 1983 in diens van die kerk tree (Handelinge bls 1139 – pt 6).  Die volgende besluit is ook tydens hierdie 
Sinode goedgekeur (Handelinge bls 1278 – pt 16): 

“Die Sinode dra dit aan die AKDB op om ondersoek in te stel na die wenslikheid vir ’n kursus om predikante 
en ander ampsdraers, ’n geruime tyd voordat hulle uit amptelike kerkdiens ‘uittree’ van inligting sal voorsien 

wat hulle in staat sal stel om sinvolle beplanning vir daardie laaste jare te doen”. 

By die Algemene Sinode van 1986 het die Sinodale Kommissie van die OVS ’n beskrywingspunt ingedien 
wat vra om regsadvies oor die afdwingbaarheid van 65 as aftree-ouderdom op alle predikante wat voor en 
na 1983 in diens getree het.  Hierop het die Sinode besluit (Handelinge bls 712 – pt 64): 

• Die aftree-ouderdom van alle leraars van gemeentes, predikante in sinodale diens en aan inrigtings 
verbonde, word op 65 jaar gestel. 

• ’n Leraar wat die ouderdom van 65 jaar bereik, mag vir hoogstens ses maande na bereiking van sy 
65ste verjaarsdag en met toestemming van die betrokke kerkvergadering/kommissie in sy diens aanbly. 

• Vir leraars soos in 1 genoem, wat op die oomblik 65 jaar of ouer is, word die volgende tussentydse 
reëling getref: hulle word verplig om binne een jaar vanaf 1 November 1986 af te tree. 

• Die verpligte aftrede van leraars soos in 1-3 bepaal, is ondergeskik aan die beperking soos in punt 5 
bepaal. 

• Die Sinodes moet toesien dat die bepalinge van die beroepsbrief by bogenoemde besluite aangepas 
word.  Waar beroepsbriewe vir leraars wat tans in die bediening is ’n hoër aftree-ouderdom by hulle 
beroep en aanvaarding daarvan bepaal het, moet die bindende kontraktuele ooreenkoms wat daarmee 
ontstaan het, eerbiedig word.  Dit staan ’n kerkvergadering/kommissie egter vry om met sulke leraars 
wat 65 jaar of ouer is, in gesprek te tree en tot ’n vergelyk te kom wat deur albei partye skriftelik aanvaar 

moet word. 

Tydens die Algemene Sinode van 1990 rapporteer die AKDB in sy aanvullende verslag oor die Algemene 
Bedieningsfonds, dat hy in ’n ondersoek bevind het dat die meerderheid van predikante tussen die 
ouderdom van 60 tot 65 jaar wil emeriteer (Handelinge bls 482 – pt 1.6). 

Sedert 1990 is daar nie spesifieke besluite in verband met die aftrede van leraars geneem nie. 

Gevolgtrekking: 
Uit die bogenoemde is dit duidelik dat die neiging bestaan dat leraars al vroeër wil aftree – en dat hulle selfs 
al op die ouderdom van 60 geregtig is op aftrede.  Geen besluite is egter geneem in verband met hulle 
verdere versorging of amptelike betrokkenheid by die kerk nie.  Van die voorgestelde kursus in 1982 was 
daar ook nie weer sprake nie. 
11.1.4 Sinodale pensioenfonds-bepalinge 
Die bepalings van die Sinodale Pensioenfonds van die NG Kerk in die OVS (wat, sover vasgestel kon word, 
verteenwoordigend van al die Sinodale pensioenfondse is) is nagegaan en die volgende kan aangeteken 
word: 
11.1.4.1 Die doel van die fonds is om aan pensionarisse ’n eenvormige voordeel gebaseer op ’n eenvoudige  
traktementskaal in die verskillende Sinodale Pensioenfondse na te streef. 
11.1.4.2 Elke gemeente/sendingkommissie/inrigting van die kerk is ’n verpligte deelhebber aan die fonds vir  
elkeen van sy predikante. 
11.1.4.3 ’n Lid kan by die bereiking van die ouderdom van minstens 60 jaar, aansoek doen om  
pensioenvoordele (op 55 jaar reeds vir verminderde pensioenvoordele).  
11.1.4.4 Indien die lid na die bereiking van aftree-ouderdom steeds in diens bly, word betaling van  
pensioenvoordele uitgestel totdat die persoon werklik aftree.  Die tydperk wat die lid na bereiking van die 
aftree-ouderdom in diens bly, word as pensioengewende diens gereken.  Wanneer die lid se pensioen by 
werklike aftrede bereken word, word dit ooreenkomstig die pensioenskaal bereken. 
11.1.4.5 Dit is noodsaaklik dat elke pensionaris ten volle op die hoogte is van sy/haar betrokke  
pensioenreglement.  
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11.1.5 Inligting bekom uit persoonlike gsprekke met afgetredenes 
Uit persoonlike gesprekke wat met talle afgetredenes (uit verskeie beroepe) gevoer is, kan die volgende 
opmerkings gemaak word: 
11.1.5.1 Die predikant moet deur die gemeente en kerkverband gelei word in die bepaling van die geskikte 

tyd van aftrede, sodat die predikant so lank as moontlik maksimale diens binne die bediening kan 
lewer. 

11.1.5.2 Aftrede moet vooraf deeglik beplan word – finansieel en andersins.  Ingeligte besluite moet geneem 
word. 

11.1.5.3 Finansiële beplanning moet vroeg in die beroepslewe al begin en in intensiteit toeneem namate die 
tyd van aftrede nader, om te verseker dat die pensionaris en sy/haar afhanklikes sonder finansiële 
kommer kan lewe.  

11.1.5.4 Aftrede moenie beskou word as ’n tyd van ledigheid en niksdoen nie – die bekende spreekwoord lui 
immers: “ledigheid is die duiwel se oorkussing”.  Daarom moet aftrede so beplan word dat die 
pensionaris steeds kreatief besig sal wees na aftrede – en indien moontlik sal dit as ’n bonus 
beskou kan word as hierdie kreatiwiteit ook ekonomies ’n aanvullende inkomste vir die pensionaris 
kan genereer. 

11.1.5.5 Die plek van aftrede moet ook deeglik beplan word. 
11.1.5.5.1 In hierdie verband moet veral die beskikbaarheid van mediese geriewe in ag geneem word. 
11.1.5.5.2 Oorweging moet ook geskenk word aan die beskikbaarheid van versorging in die 

ouderdomsfase van verswakking. 
11.1.5.5.3 Onthou die spreekwoord: “ou bome verplant nie maklik nie” – wanneer iemand lank in ’n 

bepaalde area gewoon en gewerk het, moet daar twee keer gedink word voor daar na ’n nuwe 
en onbekende area verhuis word.  Besigheidskontakte en vriendekringe word nie oornag 
gevestig nie.  Tegelyk moet aangedui word dat dit nie wenslik is dat die afgetredene in die laaste 
gemeente/werkkring waarin hy/sy gedien het, vestig met emeritaat nie. 

11.1.5.6 Na aftrede moet die predikant steeds op die hoogte bly van verwikkelinge in die kerk, sonder om 
daarmee ’n onnodige ekstra las of spanning op die pensioenaris te laai.  Die pensionaris kan veral 
betrek word in informele samekomste van dienende predikante en kan gerus deur die uitstuur van 
agendas uitgenooi word na vergaderinge van die kerkverband.  Waar moontlik kan 
gepensioeneerdes op vrywillige basis betrek word in werksaamhede van kommissies, taakspanne, 
ensovoorts van die kerk. 

11.1.5.7 Daar moet gewaak word teen die uitbuiting van pensionarisse as “goedkoop arbeid” in die gevalle 
van aflos – gee die arbeider wat hom/haar toekom! 

11.2 ROL VAN DIE GEMEENTE 
11.2.1 Verlening van ermeritaat 
Dit is die taak van die gemeente/kerkverband, as werkgewer, om emeritaat te verleen aan die leraar.  
Sodanige emeritaat moet egter eers na deeglike konsultasie met en begeleiding van die leraar en met die 
instemming van die ring/meerdere kerkverband verleen te word.  Vooraf het die gemeente/kerkverband die 
verantwoordelikheid (en hieroor moet gedurende die laaste 5 jaar van die leraar se dienstyd jaarliks aan die 
ring/kerkverband verslag gedoen word) om die leraar toe te rus vir aftrede (dmv  kursusse, voorligting en 
toerusting).  Spesiale aandag moet verleen word aan: 
• Die geskikte tyd vir aftrede; 
• Finansiële sekuriteit na aftrede; 
• Aktiwiteite na aftrede; 
• Vestiging na aftrede; en 
• Betrokkenheid by die kerk na aftrede. 
11.2.2 Herontplooiing na aftrede (kreatief en ekonomies besig) 
Die gemeente waarin die pensionaris hom/haar vestig, moet spesiale moeite doen om die afgetredene te 
betrek in die gemeentelike aktiwiteite.  Voorkeur behoort aan die afgetredene verleen te word wanneer daar 
byvoorbeeld na aflos-predikers gesoek word (teen die normale vergoeding natuurlik). 

11.3 ROL VAN DIE RING 
11.3.1 Goedkeruing van emeritaat 
Geen persoon behoort te emeriteer alvorens die betrokke Ring nie goedkeuring daarvoor verleen het nie.  
Die ring/kerkverband kan eers toestemming tot emeritaat verleen nadat bevredigende antwoorde op die 
punte genoem in 2.1 verskaf is.  Hierin is dit die verantwoordelikheid van die ring om die 
gemeente/werkverband van die leraar te begelei in die voorbereiding van die betrokke leraar vir emeritaat. 
11.3.2 Primêre versorgingstoesig 
Dit hoort tot die verantwoordelikheid van die Ring om toesig te hou dat emeriti wat binne die grense van die 
ring vestig, behoorlik kerklik opgeneem is in die tuisgemeente.  Ringe moet ook predikantaal omsien na die 
geestelike en fisiese welwese van emeriti en hul eggenote.  Sover  moontlik moet emeriti betrek word in 
informele byeenkomste en selfs by werkswinkels van leraars in die ring en moet hulle ook op die hoogte 
gehou word van verwikkelinge in die kerkverband.   
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Emeriti kan deur die uitstuur van agendas genooi word om ringsvergaderings as waarnemers en selfs ook 
adviserend by te woon, en kan op vrywillige grondslag in kommissies en taakspanne van die ring betrek 
word ter wille van hul kundigheid en lewenservaring. 
 
11.4 ROL VAN DIE SINODE 
11.4.1 Pensionering & mediesefondssog 
Dit is die verantwoordelikheid van die Sinode om toe te sien dat doelmatige fondse effektief bestuur word om 
volgehoue finansiële sekuriteit vir emeriti te verseker wat pensioen en medies betref.  Sinodale kantore 
neem dan ook verantwoordelikheid vir die behoorlike administrasie van hierdie fondse namens emeriti. 
11.4.2 Kontak en betrokkenheid 
Sinodale kantore moet sover moontlik daarna streef om kontak met alle emeriti in die sinodale streek te 
behou deur die formele administrasie van die pensioen- en mediesefondse, asook deur die informele uitstuur 
van omsendbriewe, inligtingstukke en uitnodigings na sinodale aktiwiteite en vergaderings. 
 
11.5 ROL VAN DIE ALGEMENE SINODE 
11.5.1 Bepaling van aftree-oudrdom 
Dit hoort tot die taak van die Algemene Sinode om aan die hand van wetenskaplike navorsing na gelang van 
die bepaalde tydsomstandighede voortdurend te besin, te besluit en leiding aan die kerkverband te gee oor 
die geskikte aftree-ouderdom van leraars. 
11.5.2 Beplanning van aftrede 
Die Algemene Sinode neem leiding in die lewering van insette om via die onderskeie streeksinodes die 
nodige hulp en ondersteuning te bied aan leraars met die oog op emeritaat – veral gedurende die laaste 5 
jaar van hulle bediening.   
11.5.3 Uitnodiging na voortgesette bedieningsontwikkeling 
Emeriti moet na voortgesette bediening ontwikkelings-kursusse genooi word ten einde hulle in staat te stel 
om op die hoogte van die jongste teologiese debat en ontwikkelinge te bly.  Emeriti se preekvergunning 
behoort hieraan afhanklik gemaak te word. 
11.5.4 Sentrale register 
Dit hoort tot die taak van die Algemene Sinode om ’n sentrale register in oorleg met die 
bevoegdheidsregister in stand te hou met betrekking tot alle emeriti waarin alle kwalifikasies verwerf en 
bedieningsbeweging (gemeentes waarin gedien is, ensovoorts), datum van aftrede, adres van vestiging na 
aftrede en jongste adres, asook ander tersaaklike inligting, insluitend in memoriam, aangeteken word. 
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AFDELING B  

BEDIENINGSVREUGDE!  

A-Z BELEID AANGAANDE PREDIKANTE20 

VOORWOORD 

Wanneer ’n kerk oor predikante nadink, is twee gelyktydighede ter sake: hulle is kernbelangrik en aan die 
ander kant gaan dit nie oor hulle nie.  Dit gaan oor God, Sy wêreld en Sy gemeente as Sy verkore voertuig 
na die wêreld.  

Die Ned Geref Kerk het gekies om holisties oor predikante na te dink en beleid te vorm. In hierdie beleid 
word gefokus op die kernbelangrikheid van predikante binne die groter waarheid van die missionêre 
verstaan van die kerk waarbinne predikante hulle bediening vervul. Die N G Kerk het uit die aard van die 
saak al baie oor predikante nagedink en besluite geneem. Belangrike besluite het in die Kerkorde en in 
reglemente neerslag gevind. Na die beste van die wete van die Taakgroep

21
 wat aan hierdie beleid gewerk 

het, is daar nog nooit tevore probeer om in hierdie sin holisties te dink en beleid te skryf nie. Hierdie menslike 
hulpbron van God in sy gemeente is net te belangrik om dit langer uit te stel.  

Hierdie beleid is ’n poging om aan die erns van die N G Kerk oor predikante uitdrukking te gee. Daarom 
handel die beleid oor die belangrike momente, stasies in die lewensketting van die predikant soos in hierdie 
beleid uitgespel.  

In die beleid is uiteindelik gekies om die naam ‘predikant’ te behou. Daar is wye ooreenstemming dat dit nie 
die mees beskrywende naam vir hierdie bediening is nie. Die naam is histories te verstaan en te waardeer. 
Hierdie persone doen meer as preek. Die naam wat internasionaal die meeste gebruik word is dié van 
‘pastor’. Waarskynlik is die mees aanduidende naam vir die tyd en behoeftes van die tyd dié van ‘publieke 
predikant’.  Die eis van leierskap is nie nuut nie, maar krities.  Die aard van hierdie leierskap word in 
besonder deur die begrip ‘pastor’ vertolk.  Hierdie leierskap verskil van die van alle gelowiges in die 
gemeente daarin dat dit ’n bepaalde toegesegde publieke karakter dra. Onder andere in die lig van die feit 
dat die Kerkorde reeds verskeie name vir hierdie beroepsgroep gebruik, is besluit om voorlopig te volstaan 
met die naam ‘predikant’. 

Dit is die bede van die Taakgroep dat hierdie beleid minstens vir die voorsienbare tyd rigting sal gee in die 
nadenke en hantering van hierdie kernbelangrike beroepsgroep. 

ROEPING

KEURING

STUDIE

LEGITIMASIE

BEDIENING

ORDENING

EMIRITAAT

Bevoegdheids-
vraagstukke!

 
 
1. ONS GEREFORMEERDE AMPSBESKOUING / -BEGRIP  
 
1.1 Die ampte is bedieningskanale waardeur God sy werk op aarde doen. 
1.2 Alle dienswerk is deelname aan die werk wat God in Christus deur sy Gees doen.  Dienswerk en 

bediening vertolk die hart van die amp. 
1.3 Dienswerk bou op 'n teosentriese-missionêre verstaan van die kerk, dat God besig is met sy 

sending in die wêreld en dat die kerk ingesluit word en deel is van hierdie sending.  Die kerk se 
wesenlike roeping is om self gestuurde te wees (Johannes 20:21). 

1.4 Die besondere fokus van die amp van die predikant is die bediening van die Woord (in al sy 
gestaltes) en sakrament, sowel as die toerusting van die gemeente vir sy dienswerk in die wêreld. 
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 “Predikant” verwys na “leraar”, “evangeliedienaar”,  “bedienaar van die Woord” en aanverwante benaminge wat 
in die kerk gebruik word.   
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1.5 ’n Persoon kwalifiseer as predikant wanneer so iemand “2.1.1  die innerlike roeping van die Here 
ontvang het, 2.1.2  die teologiese opleiding volgens die voorskrifte van die Algemene Sinode 
deurloop het, en 2.1.3  aan ’n ondersoek ten opsigte van leer en lewe en die geskiktheid vir die 
bediening onderwerp is...”

22
. 

 
2. ROEPING 
2.1 Onder roeping tot predikant word die volgende verstaan: 
2.1.1 ’n ontmoeting van God met die persoon vir wie Hy tot ’n besondere taak roep.  Hierdie ontmoeting 

van en met God geskied direk deur sy Gees en Woord (onbemiddeld) sowel as deur ander mense; 
2.1.2 ’n duidelike verstaan van wat die roeping/opdrag inhou; 
2.1.3 ’n versekering van die hulp van God in die uitvoering van die opdrag; 
2.1.4 ’n herhaling of herhalings van die ontmoeting en bevestiging van die roeping/opdrag; 
2.1.5 die belangrikheid van die geloofsgemeenskap se rol om die roeping te onderskei en te erken; 
2.1.6 ’n diep en groeiende oortuiging en bewussyn by die geroepene dat sy/hy aan die 

geloofsgemeenskap geskenk is en ’n bewussyn van die belangrikheid van die geloofsgemeenskap 
se gestuurdheid in die wêreld; 

2.1.7 ’n voortdurende herinnering aan en bewussyn van die verantwoordelikheid van die funksie 
waarvoor hulle geskenk is. Roeping verplig tot aanspreeklikheid (‘accountability’); 

2.1.8 die kerkverband help die geroepene om sy/haar roeping in die wêreld te onderskei.  
2.2 Onder die onderhouding van roeping word verstaan: 
2.2.1 die verantwoordelikheid van die geroepene om die nabyheidsverhouding met die Een wat roep en 

met die geloofsgemeenskap te onderhou; 
2.2.2 die aktiewe deelname van ander geroepenes, die geloofsgemeenskap en die kerkverband aan die 

onderhouding van die roeping en die begeleiding van die geroepene; 
2.2.3 gereelde mentor-gesprekke en begeleiding, onder leiding van die kerkverband en binne die beleid 

vir mentoraat en predikanteversorging, oor die verstaan van roeping, die onderhouding daarvan en 
roepingsvernuwing. 

 
3. WERWING 
3.1 God roep mense binne verhoudings.  
3.2 Die geloofsgemeenskap neem ook inisiatief om mense vir opleiding van predikant te identifiseer en 

te werf. 
3.3 Die kerkverband voorsien informasie oor behoeftes en uitdagings in belang van die identifisering en 

werwing van predikante. 
 
4. AANMELDING EN KEURING 
4.1 ROL VAN DIE VOORNEMENDE STUDENT 

Tot die verantwoordelikheid van die voornemende student behoort: 
 

4.1.1 voor aanmelding, aktiewe deelname aan die lewe en werk van ’n gemeente; 
4.1.2 bespreking van die roepingsbewussyn met ’n predikant van die NG Kerk; 
4.1.3 aanmelding by die kerkraad en kennisgewing van die begeerte om die implikasies van die roeping 

tot die evangeliebediening te bespreek; 
4.1.4 verkryging van die nodige inligting oor wat die roeping en beroep behels; 
4.1.5 versoek aan die kerkraad om, na goedkeuring, die aansoek by die ring aan te beveel. 
4.2 ROL VAN DIE GEMEENTE 

  Die sturende gemeente: 
4.2.1 neem die aanmelding van die voornemende student in ontvangs; 
4.2.2 bly op die hoogte van die profiel van ’n predikant en die beleid van die NG Kerk soos in die A-Z 

beleid verwoord; 
4.2.3 verkry ’n skriftelike getuienis van die voornemende student wat ’n inwendige roeping onderskei.  

Hierdie getuienis bevat: 
4.2.3.1 'n verduideliking van sy/haar verstaan van sy/haar roeping; 
4.2.3.2 'n persoonlike getuienis oor persoonlike geloofsekerheid en persoonlike ervaring van die genade 

van God; 
4.2.3.3 'n verduideliking van die persoon se begeerte om binne die Gereformeerde leer opgelei te word; 
4.2.3.4 'n getuienis oor die persoon se persoonlike lewensverhaal, wat insluit sy/haar sorg vir geestelike, 

fisiese en emosionele gesondheid; 
4.2.3.5 'n getuienis oor sy/haar verstaan van die inhoud van 'n predikant se dienswerk, wat insluit 

bewussyn van gawes en groeigeleenthede en ook van die kerk se taak in die wêreld; 
4.2.4 hou in sy keuring van voornemende studente met die volgende rekening: 
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4.2.4.1 die karakter van die voornemende student;  
4.2.4.2 die oortuiging van die voornemende student aangaande roeping; 
4.2.4.3 kompetensie van die voornemende student; 
4.2.4.4 onderskeiding van roeping tot die bediening in gesprek met die voornemende student; 
4.2.5 die sturende gemeente meld 'n persoon saam met wie 'n inwendige roeping onderskei is, by die  

ring aan vir teologiese opleiding;  
4.2.5.1 die sturende gemeente bly tydens die student se opleiding sinvol betrokke. 
4.2.5.2 die sturende gemeente help die voornemende student met finansiële ondersteuning.  
4.2.6 indien die  gemeente oortuig is dat die betrokke voornemende student nie vir teologiese opleiding 

met die oog op die bediening aanbeveel kan word nie, is dit hulle verantwoordelikheid om sodanige 
student dien ooreenkomstig in te lig.   

4.3 ROL VAN DIE RING 
  Die sturende ring: 

4.3.1 wys ’n taakgroep aan wat aansoeke om toelating tot teologiese studies met die oog op die 
evangeliebediening hanteer;  

4.3.2 tree, na ontvangs van die verslag en aanbeveling van ’n kerkraad, met sodanige student in gesprek 
rakende die volgende: 

4.3.2.1 die inhoud van die kerkraadsverslag en alle dokumentasie deur die voornemende student voorsien; 
4.3.2.2 voortgaande gesprek oor roepingsonderskeiding en roepingsinhoud; 
4.3.2.3 persoons- en roepingsontwikkeling; 
4.3.2.4 moontlike gespesialiseerde roepingsbegeleiding en psigologiese evaluering; 
4.3.2.5 beroepsgeleenthede en missionêre visie; 
4.3.2.6 instemming met die NG Kerk se verstaan van die beroep van die predikant soos in die beleid van 

die Algemene Sinode uitgedruk; 
4.3.3 meld goedgekeurde voornemende studente met ’n gemotiveerde verslag en aanbeveling as 

teologiese kandidate by die betrokke kuratorium aan; 
4.3.4 sien toe dat die voornemende student ’n onderneming onderteken om hom/haar neer te lê by die 

toesighoudingsproses tydens, en voorwaardes vir, opleiding sowel as die vereistes vir die behoud 
van bedieningsbevoegdheid, soos deur die kerkverband daargestel. 

 
4.4 ROL VAN DIE KURATORIUM  

  Die kuratorium: 
4.4.1 neem op aanbeveling van ’n ring ’n voornemende teologiese kandidaat amptelik in ontvangs. (In 

die infasering van die nuwe beleid, tree die kuratorium op na aanleiding van die riglyne in die 
ooreenstemmende hoofstuk in Afdeling B van hierdie dokument). 

4.4.2 reël aan die begin van die akademiese jaar ’n geleentheid waar sturende gemeentes en ringe die 
voornemende teologiese kandidate simbolies aan die kuratorium oorhandig 

4.4.3 neem verantwoordelikheid vir die volgende: 
4.4.3.1 die beoordeling van die verslag van die ring 
4.4.3.2 die aanvanklike psigologiese evaluering voor die aanvang van die teologiese studies (indien die 

ring dit nie gedoen het nie). Hierdie en toekomstige psigologiese evaluering van die kandidaat gee 
aandag aan sake soos: 

4.4.3.2.1 persoonlikheid  
4.4.3.2.2 emosionele en spirituele intelligensie 
4.4.3.2.3 verstandelike vermoë  
4.4.3.2.4 kennis 
4.4.3.2.5 insig 
4.4.3.2.6 vaardigheid 
4.4.3.2.7 houding (“attitude”) 
4.4.3.3 onderneem verdere psigologiese evaluerings, waarvan een in die voorlaaste studiejaar plaasvind.  

Die resultate van elke evaluering word tydens ’n sessie tussen die betrokke sielkundige en ’n lid 
van die begeleidingskommissie van die betrokke kuratorium met die kandidaat bespreek. 

4.4.3.4 verkry instemming met die NG Kerk se verstaan van die beroep van die predikant soos in die beleid 
van die Algemene Sinode uitgedruk. 

4.4.3.5 evalueer klasbywoning en –meelewing 
4.4.3.6 neem in oorleg met die ring waar die kandidaat tydens studie vestig se taakgroep vir begeleiding, 

verantwoordelikheid vir die begeleiding van die teologiese kandidaat tydens teologiese opleiding 
4.4.3.7 verkry verslae van die kandidaat se gemeentelike inskakeling en meelewing tydens teologiese 

opleiding 
4.4.3.8 voorsien jaarliks teen die einde van Maart die besonderhede van elke kandidaat aan die Algemene 

Kuratorium. 
4.4.3.9 voorsien aan die einde van die eerste graadkursus ‘n volledige verslag aan die student sowel as 

die betrokke gemeente(s) [tuisgemeente asook die gemeente waarby ingeskakel word tydens 
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studie] en ring(e).   
4.4.3.10 die finale keuring en kerklike eksaminering vind voor ordening plaas. Ordening vind plaas nadat 

ook aan alle akademiese vereistes voldoen is. 
4.4.3.11 die aanbeveling van suksesvolle kandidate by die Algemene Kuratorium vir ordening. 
 
4.5 ROL VAN ALGEMENE KURATORIUM (ALGEMENE SINODE) 

  Die Algemene Kuratorium: 
4.5.1 ken by ontvangs van die name van die kandidate ’n studentenommer (aangedui deur ’n S aan die 

begin - vir student) aan die betrokkene toe. (Hierdie S-nommer bly van krag totdat die persoon 
georden word waarna die predikant ’n P-nommer ontvang  as aanduiding van predikant); 

4.5.2 koördineer die werksaamhede van die onderskeie kuratoria;  
4.5.3 tree namens die Algemene Sinode in gesprek met teologiese fakulteite rakende teologiese 

opleiding in belang van die bediening; 
4.5.4 werk mee aan kurrikulering en eksaminering; 
4.5.5 stel ’n gedragskode vir studente op; 
4.5.6 orden

23
 die suksesvolle kandidate. 

 
5. TEOLOGIESE OPLEIDING EN BEGELEIDING 
 
5.1 ALGEMEEN  
5.1.1 Die NG Kerk vereis opleiding in belang van effektiewe bediening deur die kerk in die  wêreld.  

Hierdie opleiding geskied in die Gereformeerde tradisie en sluit.  
5.1.2 Hierdie opleiding geskied aan universiteite soos deur die Algemene Sinode besluit. 
5.1.3 Die inhoud van opleiding word deur die Algemene Sinode per reglement bepaal. 
5.1.4 Deurlopende praktykvorming is ononderhandelbaar en sluit ’n praktiese gemeentejaar in. 
5.1.5 Spiritualiteitsvorming en persoonsontwikkeling is, tesame met akademiese ontwikkeling, wesenlik 

deel van teologiese opleiding in belang van reflektiewe denke in die bediening. 
5.1.6 Noodsaaklike opleidingskomponente wat nie tydens die voor-ordeningsfase genoegsaam aandag 

kon kry nie, word opgeneem in die Voortgesette Bedienings- en Teologiese opleidingsprogramme. 
5.2 ROL VAN DIE TEOLOGIESE KANDIDAAT 
5.2.1 Die teologiese kandidaat onderneem om hom/haar neer te lê by die toesighoudingsproses tydens, 

en voorwaardes vir opleiding, sowel as die vereistes vir die verkryging en behoud van 
bedieningsbevoegdheid, asook die gedragskode vir studente, soos deur die kerkverband 
daargestel. 

5.2.2 Die teologiese kandidaat verkry jaarliks vanaf die gemeente waar hy/sy lidmaat is ’n verslag, soos 
deur die kuratorium aangevra. 

5.3 ROL VAN DIE GEMEENTE 
  Die gemeente waar die teologiese kandidaat tydens opleiding lidmaat is, is verantwoordelik vir die      
  pastorale versorging van en die opsig en toesig oor die leer en lewe van die student met verslag 
aan   
  die kuratorium. 

5.4 ROL VAN DIE RING 
  Die ring waar die teologiese kandidaat tydens studie vestig, aanvaar mede-verantwoordelikheid vir 
die  
  begeleiding van hierdie kandidaat soos deur die kuratorium gereël.   

5.5 ROL VAN DIE SINODE/KURATORIUM 
5.5.1 Die sinode oefen sy verantwoordelikheid ten opsigte van teologiese opleiding uit deur die 

kuratorium.  “Elke kuratorium dra finale verantwoordelikheid vir die keuring, begeleiding, 
toesighouding oor, eksaminering en aanbeveling vir toelating tot die evangeliebediening van alle 
teologiese studente wat by hom ingeskryf is en wat in die bediening van die NG Kerk wil gaan.  Hy 
kan hierdie verantwoordelikheid deur ’n subkommissie(s) behartig.” 

24
   

5.5.2 Die kuratoria verbind hulle tot ’n geïntegreerde begeleidingsproses waarin gemeentes, ringe en 
kuratoria ’n eie bydrae lewer in die jaarlikse keuringsproses. 

5.5.3 In die keuring- en begeleidingsproses speel twee sleutelbegrippe ’n deurslaggewende rol, naamlik 
bedieningsgeskiktheid en bedieningsgereedheid:  

5.5.3.1 Bedieningsgeskiktheid het betrekking op die vraag of die betrokke kandidaat oor die nodige 
persoons- en persoonlikheidstoerusting beskik om opgelei te word met die oog op die bediening, of 
nie.  

5.5.3.2 Bedieningsgereedheid beteken dat die kandidaat nie net oor die potensiaal beskik nie maar ook 
deur opleiding en groei vir toelating tot die bediening gereed is. 
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5.5.4 Die Kuratorium hou toesig en oefen dissipline uit oor die student se nakoming van die 
gedragskode.  

5.6 ROL VAN DIE ALGEMENE SINODE 
5.6.1 Die Algemene Sinode bepaal die beleid vir teologiese opleiding en verleen deur die Algemene 

Kuratorium goedkeuring tot ordening. 
5.6.2 Die Algemene Kuratorium besluit oor aanvullende kerklike opleiding in die lig van die kerk se 

bedieningsbehoeftes en eietydse roepingsverstaan. 
 
6. ORDENING  
 
6.1 ALGEMEEN 
6.1.1 Persone wat voldoen aan die vereistes gestel in  Kerkorde

25
, naamlik iemand wat: “2.1.1  die 

innerlike roeping van die Here ontvang het, 2.1.2 die teologiese opleiding volgens die voorskrifte 
van die Algemene Sinode deurloop het,  en 2.1.3 aan ’n ondersoek ten opsigte van leer en lewe en 
die geskiktheid vir die bediening onderwerp is...”, en georden is, beklee die amp van predikant.   

6.1.2 Die amp van die predikant word in die Kerkorde omskryf. 
6.1.3 ’n Predikant word telkens met die aanvaarding van ’n beroep in die nuwe werkkring, as uitdrukking 

en herbevestiging van die uitwendige roeping, met handoplegging bevestig.    
6.2 ORDENING 
6.2.1 Rol van die gemeente 

  Die gemeente en/of die gemeente waar die kandidaat praktiese opleiding ondergaan, lewer verslag   
  aan die kuratorium in verband met ’n aanbeveling vir ordening

26
  

6.2.2 Rol van die sinode/kuratorium 
6.2.2.1 Die sinode/kuratorium vervul sy funksie, in oorleg met die gemeente en ring, volgens die 

Kerkorde
27

  
6.2.2.2 Die sinode/kuratorium oorweeg ordening in die lig van: 
6.2.2.2.1 die kandidaat se roeping; 
6.2.2.2.2 'n persoonlike getuienis oor geloofsekerheid en die ervaring van die genade van God; 
6.2.2.2.3 die kandidaat se lewensverhaal, wat sorg vir geestelike, fisiese en emosionele gesondheid 

insluit; 
6.2.2.2.4 die kandidaat se getuienis oor die verstaan van die inhoud van 'n predikant se dienswerk, wat 

bewussyn van gawes en groeigeleenthede insluit; 
6.2.2.2.5 die toepaslike verslae. 
6.2.2.3 Die kuratorium beveel die suksesvolle kandidate by die Algemene Kuratorium aan vir ordening. 
6.2.3 Rol van die Algemene Sinode 

  Die Algemene Sinode is verantwoordelik vir die ordening van predikante deur die Algemene  
  Kuratorium

28
. 

6.3 ORDENING EN BEROEPING 
Die ordening en beroeping van predikante geskied soos deur die Kerkorde van die Algemene 
Sinode gereël word. 
 

7. VERKRYGING, BEHOUD, VERLIES EN HERSTEL VAN BEVOEGDHEID 
 
7.1 VERKRYGING VAN BEVOEGDHEID 

  Bevoegdheid as predikant word deur die Algemene Sinode verleen. 
7.2 BEHOUD VAN BEVOEGDHEID 
7.2.1 Vir die behoud van bevoegdheid, registreer alle predikante jaarliks by die kantoor van die 

Algemene Sinode. 
7.2.2 Alle predikante, met uitsluiting van emeriti, dien saam met die registrasie die volgende in: 
7.2.2.1 ’n bewys van voortgesette teologiese en ander geakkrediteerde opleiding (akademiese en 

professionele krediete); 
7.2.2.2 ’n bewys van deelname aan die mentorprogram van die NG Kerk; 
7.2.3 Predikante wat nie in ’n gemeente of in diens van die kerkverband bevestig is nie, dien jaarliks ’n 

aanbeveling deur die plaaslike ring oor die behoud van bevoegdheid in. 
7.3 VERLIES VAN BEVOEGDHEID 
7.3.1 Predikante verloor bevoegdheid op een van die volgende wyses: 
7.3.1.1 volgens die Kerkorde

29
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7.3.1.2 wanneer die vereistes vir die behoud van bevoegdheid soos besluit deur die Algemene Sinode nie 
nagekom word nie. 

7.4 HERSTEL VAN BEVOEGDHEID 
7.4.1 Herstel van bevoegdheid geskied soos deur die Algemene Sinode bepaal: 
7.4.1.1 by wyse van vertoë binne die eerste jaar na die verlies van bevoegdheid indien dit vanweë 

administratiewe nalatigheid plaasgevind het; 
7.4.1.2 by  wyse van ’n eenvormige colloquim doctum  soos gereël deur die Kerkorde by enige van die 

teologiese inrigtings.  
 
8. BEHOUD VAN BEDIENINGSVAARDIGHEID 
 
8.1 ALGEMEEN 
8.1.1   Voortgesette bedieningsontwikkeling (VBO)

30
, teologiese en ander toepaslike opleiding is vir die 

behoud van bevoegdheid en bedieningsvaardigheid verpligtend en afdwingbaar
31

. 
8.1.2   Self- en onderlinge sorg is basiese waardes in die behoud van bedieningsvaardigheid.  
8.1.3   Lewenslange leer en ontwikkeling is basiese voorwaardes vir lewens- en bedieningsvreugde. 
8.2 ROL VAN DIE PREDIKANT 
8.2.1 Die predikant is verantwoordelik vir selfsorg en samewerking met die kerkverband in belang van 

goeie voortgesette bedieningsontwikkeling en persoonsontwikkeling.   
8.2.2 Met selfsorg word die hele spektrum van menswees bedoel en word predikante aangemoedig om 

aan die volgende sake aandag te gee:  
8.2.2.1 geestelike welsyn 
8.2.2.2 liggaamlike welsyn 
8.2.2.3 psigiese welsyn 
8.2.2.4 sosiale welsyn 
8.2.2.5 materiële welsyn 
8.2.3 Van elke leraar word verwag om in ’n mentorverhouding met ’n kollega te staan.   
8.2.4 Van predikante aan die begin van hul bediening word vereis om vir ten minste twee jaar saam te 

werk met ’n mentor wat die program van die Algemene Sinode volg.   
8.2.5 Selfstudie is deel van die persoonlike selfsorg in die lewe van ’n predikant.   
8.3 ROL VAN DIE GEMEENTE 

Die  gemeente:  
8.3.1 vereis van die predikant om aan voortgesette bedieninsgontwikkeling (VBO) en teologiese 

opleiding deel te neem. 
8.3.2 stel die predikant in staat om aan VBO deel te neem deur daarvoor te begroot. 
8.3.3 neem verantwoordelikheid om deel te neem aan die emosioneel-geestelike versorging van die 

predikant. 
8.3.4 moedig die predikant (en veral in die geval van ’n beginnende predikant) aan om by die 

mentorprogram van die betrokke sinode in te skakel en begroot vir die uitgawes hieraan verbonde. 
8.3.5 hou, saam met die ring, toesig oor die leer en lewenswandel van die predikant. 
 
8.4 ROL VAN DIE RING 

   Die  ring  
8.4.1 tree motiverend, koördinerend en toesighoudend op ten opsigte van Voortgesette Bedienings- 

ontwikkeling (VBO), die mentorprogram en die implikasies daarvan vir die bedieningsbevoegdheid 
en bedieningsvaardigheid.  

8.4.2 sorg dat die beleid/voorskrifte van die Algemene Sinode aangaande Voortgesette Bedienings- 
ontwikkeling (VBO) en die mentorprogram uitgevoer word. 

8.4.3 hanteer opsig oor die bedieningsbevoegdheid van die predikant volgens die Kerkorde. 
8.5 ROL VAN DIE SINODE 

  Die sinode:  
8.5.1 bied logistieke- en ander steun aan Voortgesette Bedieningsontwikkeling (VBO)  en Voortgesete 

Teologiese Opleidingsinstansies en mentorprogramme. 
8.5.2 help met die bepaling van behoeftes en die ontwikkeling van materiaal/kursusse binne die 

Voortgesette Bedieningsontwikkeling (VBO) -program. 
8.6 ROL VAN DIE ALGEMENE SINODE 

  Die Algemene Sinode:  
8.6.1 bepaal, saam met bestaande Voortgesette Bedieningsontwikkeling (VBO)  en Voortgesete 

Teologiese Opleidingsinstansies (VTO) -instansies, die inhoude van voortgesette 
bedieninsontwikkeling; 

                                                        
30

 Voortgesette Bedieningsontwikkeling (VBO) sluit ook Voortgesette Teologiese Opleiding in. 
31

 Sien besluite van die Algemene Sinode 2002 – Handelinge 2002: 495,496, 580 – 5.1-5.4;  
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8.6.2 reël die akkreditering van voortgesette bedieningsontwikkeling en voortgesette teologiese opleiding 
in belang van die behoud van vaardigheid en bevoegdheid; 

8.6.3 bepaal die beleid rakende mentorprogramme;  
8.6.4 bepaal die aantal krediete (akademies en professioneel) wat predikante moet verwerf

.
  

 
9. DIENSVERHOUDINGE 
 
9.1 Met in agneming van die totale beleid van die Algemene Sinode rakende predikante, staan die 

predikant in diens van ’n bepaalde kerkvergadering en is aan die Here en die betrokke 
kerkvergadering verantwoording verskuldig

32
. 

9.2 Diensverhoudinge tussen werkgewers en predikante word deur ’n diensooreenkoms gereël, in 
ooreenstemming met die bepalings van die Kerkorde

33
.  

 
10. MOBILITEIT 
 
10.1 ALGEMEEN  
10.1.1 Verskuiwing uit ’n bepaalde werkkring en/of verandering van werkkring, wat ’n vakature laat, vind 

plaas op een van die volgende wyses: 
10.1.1.1 beroeping/benoeming; 
10.1.1.2 standplaasruiling; 
10.1.1.3 bedanking; 
10.1.1.4 uitdiensstelling; 
10.1.1.5 emeritaat; 
10.1.1.6 afsterwe.  
10.1.2 By die ontstaan van ’n vakature, wys die kerkverband in oorleg met die gemeente ’n brug-pastor 

aan om die gemeente vir ’n ooreengekome tydperk te begelei
34

. 
10.1.3 By die ontstaan van ’n nuwe diensverhouding, neem alle partye deel aan ’n induksie-program soos 

deur die kerkverband gereël. 
10.2 ROL VAN DIE PREDIKANT 
10.2.1 Ter verkryging van ’n werkkring handel predikante volgens die “Ordeningsverklaring” en die 

Kerkorde. 
10.3 ROL VAN DIE GEMEENTE  

  Die gemeente onderneem om: 
10.3.1 in die geval van ’n vakature ’n brug-pastor vir ’n ooreengekome tydperk in diens te neem, op 

voorwaarde dat die brug-pastor nie vir beroeping in aanmerking kom nie; 
10.3.2 by die ontvangs van ’n nuwe predikant, deel te neem aan ’n induksie-program soos deur die 

kerkverband gereël.  
10.4 ROL VAN DIE RING 

  Die ring: 
10.4.1 hanteer alle kerkordelike reëlings rakende mobiliteit van predikante onder sy opsig; 
10.4.2 kontroleer die benoeming van brug-pastors en inskakeling by induksie-programme. 
10.5 ROL VAN DIE SINODE  

  Die sinode: 
10.5.1 tref die nodige reëlings om in die geval van vakatures brug-pastors vir die begeleiding van 

sodanige gemeentes beskikbaar te stel; 
10.5.2 stel die nodige induksie-programme op en voorsien opgeleide fasiliteerders vir sodanige 

programme. 
10.6 ROL VAN DIE ALGEMENE SINODE 

  Die Algemene Sinode 
10.6.1 registreer alle mobiliteit van predikante; 
10.6.2 ontwikkel ’n register van sinodale brug-pastors; 
10.6.3 koördineer die ontwikkeling van induksie-programme. 
 
11. EMERITAAT 
 
11.1 ALGEMEEN 
11.1.1 Emeritaat vind plaas op die ouderdom soos deur die Algemene Sinode bepaal

35
.  

                                                        
32

 Sien Kerkorde 2004 Artikel 12 
33

 Sien Kerkorde 2004 Artikel 7, 12, 58, Riglyn 6, asook die “Bestuursgids vir Diensverhoudinge” van die Algemene 

Sinode. 
34

 Die Algemene Sinode tref die nodige reëlings vir die implementering  en reglementering van die “brug-

pastoraat”. 
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11.1.2 Na aftrede behou die predikant bedieningsbevoegdheid. 
11.1.3 Die gemeente/kerkverband tref tydens die bediening saam met die predikant doelmatige finansiële 

reëlings vir versorging na aftrede. 
11.2 ROL VAN DIE PREDIKANT 

  Die predikant: 
11.2.1 is verantwoordelik om vroeg in die bediening alreeds in oorleg met die werkgewer en ander 

adviseurs doelmatige finansiële voorsorg vir aftrede te tref; 
11.2.2 is verantwoordelik om aktief in te skakel by begeleidingsprogramme met die oog op aftrede 

wanneer die tyd daarvoor aanbreek. 
11.3 ROL VAN DIE GEMEENTE 

  Die gemeente: 
11.3.1 verleen emeritaat op versoek van die predikant en in oorleg met die kerkverband; 
11.3.2 tree betyds met sy predikant in gesprek oor alle ter sake aangeleenthede met die oog op emeritaat; 
11.3.3 neem verantwoordelikheid om deel te neem aan die emosioneel-geestelike versorging van die 

emeriti binne sy grense. 
11.4 ROL VAN DIE RING 

  Die ring: 
11.4.1 verleen goedkeuring tot emeritaat; 
11.4.2 ondersteun predikante saam met kerkrade in die tydige voorbereiding vir emeritaat; 
11.4.3 kontroleer die totale versorging

36
 van emeriti binne sy grense. 

11.5 ROL VAN DIE SINODE 
  Die sinode: 

11.5.1 verseker dat ’n Sinodale Pensioenfonds in belang van emeriti in stand gehou word; 
11.5.2 gee leiding ten opsigte van die mediese- en pastorale versorging van emeriti binne sy grense; 
11.5.3 hou emeriti op die hoogte van kerklike verwikkelinge en werksaamhede.  
11.6 ROL VAN DIE ALGEMENE SINODE 

  Die Algemene Sinode: 
11.6.1 bepaal die aftree-ouderdom; 
11.6.2 hou die register van emeriti met bevoegdheid in stand; 
11.6.3 hou ’n in memoriam register in stand. 
 

                                                                                                                                                                                        
35

 Verpligte emeritaat vind tans plaas op ouderdom 65 jaar, en moet binne ses maande na ouderdom 65 geneem 
word. 

36
 Sien Kerkorde 2004 Artikel 13 
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AFDELING C 
 

PREDIKANTE A- Z 
 

INWERKINGSTELLING 
 
In opdrag van die Moderamen het die Taakgroep vir die A-Z Handleiding en Beleid die volgende strategie 
voorberei en aanbeveel. Die strategie is in beginsel deur die Moderamen goedgekeur. Wat hieronder volg, is 
‘n uiteensetting van enkele kernsake van hierdie strategie. 
 
1. AANBEVELINGS: MOONTLIKHEDE EN UITKOMSTE VAN DIE INWERKINGSTELLING VAN DIE 
BELEID 
 
Die volgende word as moontlike medium- en langer-termyn uitkomste en voordele aanvaar: 
 
1.1 Die beleid kan roepingsherstel te dien. 
1.2 Dit kan lei tot meer effektiewe bediening. 
1.3 Dit kan bedieningsvreugde dien en onderhou. 
1.4 Dit kan teologiese refleksie herstel en bevorder 
1.5 Dit kan die gehalte van dominees net nog meer verbeter en dien 
1.6 Dit kan korporatiewe eienaarskap vir die bediening deur die predikante korps bevorder 
1.7 Dit kan onderlinge ondersteuning bevorder 
1.8 Dit kan die verdieping en verbreding van teologiese denke in die NG kerk bevorder 
1.9 Dit kan dinamiese, gemeenskapsgerigte gemeentes vorm en bemagtig 
1.10 Dit kan gemeentes blootstel aan mense in teologiese opleiding 
 
2. AANBEVELINGS: STRATEGIE 
2.1 Die Algemene Sinode erken en bevestig dat die beleid slegs kan slaag wanneer sinodes, ringe en 
gemeentes eienaarskap vir die inwerkingstelling aanvaar.  
2.2 Die Algemene Sinode bevestig dat hierdie beleid slegs deur ‘n proses van oorlegpleging met alle 
rolspelers in werking gestel kan en sal word. 
2.3 Die Algemene Sinode versoek die A-Z Taakgroep om alle belangegroepe saam te roep (2.3) ten 
einde saam na te dink oor die beste wyse van die inwerkingstelling in die NG Kerk met besondere 
verwysing na die befondsing in gevalle waar plaaslike gemeentes nie self tot sodanige opleiding kan 
bydra nie. 
2.4 Die Algemene Sinode versoek sinodes om vir hierdie byeenkoms een persoon aan te wys wat 
saam met die Algemene Sinode se taakgroepe vir Predikantebelange, Bybelmedia, ADGO, VTO-
Forum en die saakgelastigdes van sinodes hierdie besinning te doen. 
2.5 Die Algemene Sinode suggereer die volgende weg nadat voorafgaande plaasgevind het: 
2.5.1 Die saamstel van sinodale taakspanne  wat leiding kan neem om die beleid na ringe en 
gemeentes deur te voer. 
2.5.2 Padberade deur die sinodale leierskap (soos deur sinodes besluit) 
2.5.3 Ringswerkswinkels wat kan saamval met die padberade 
2.5.4 Aandag aan die opleiding van en voorligting aan Diensverhoudingekommissies 
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A.3.2 VERSLAG VAN DIE ALGEMENE DIENSGROEP GEMEENTE-
ONTWIKKELING: BEDIENING  
 
 
ALLE AANBEVELINGS MOET ASSEBLIEF SAAM MET DIE TOEPASLIKE WERKS-DOKUMENT 
/BYLAE, SOOS AANGEDUI, GELEES WORD. DIT DIEN AS BELANGRIKE AGTERGROND VIR DIE 
AANBEVELINGS. HIERDIE VERSLAG BIED SLEGS OPSOMMENDE OPMERKINGS.                                

 
 
1. JEUGBEDIENING (JONK) 
(Vgl ADGO Bylaag 1) 
    
1.1 Die taakspanne van die  AJK (Algemene Jeugkommissie)  is aanvanklik tot agt  verminder wat 
selfstandig voorgegaan het. Dit het die volgende behels: familie-,kinder-,tieners-,naskoolse en 
studentebediening, jeugwerkers, kampe, Jeugfokus-webwerf en kategese. Twee jeugindabas is gehou om 
jeugwerkers se behoeftes aan te spreek en prioriteite en behoeftes tov kategesemateriaal te bepaal.  
1.2 Die Jeugbedieningsgroep   het aan die einde van 2006 vergader en saamgesels oor die toekoms van 
die Jeugtaakspan wat  intussen die naam  “Jeugnet” gekry het. In Januarie 2007 is daar besluit op ’n nuwe 
naam, ’n nuwe struktuur en ’n nuwe span. Die noemnaam “Jeugnet” word vervang met die amptelike naam 
“Jonk” wat soos volg gedefinieer kan word:  “Jonk is die oorkoepelende naam van die NG Kerk op 
Algemene Sinodale vlak se netwerk vir die bevordering van jeugbediening. Alle persone, gemeentes of 
instansies wat inskakel by die netwerk, is dus deel van ‘Jonk’. ‘Jonk’ is dus vir almal wat jonk genoeg voel 
om jonk genoem te word” . JONK  word tans uit sinodale verteenwoordigers  en projekleiers saamgestel. 
Prioriteite word jaarliks bepaal en projekleiers hiervoor gekies. 
1.3 FOKUSAREAS: 
1.3.1 Navorsing 
1.3.1.1 Bepaal tendense onder die jeug 
1.3.1.2 Ontwikkel, in samewerking met die vier Teologiese Fakulteite, jeugopleiding vir predikante reeds in 
die bediening 
1.3.2 Netwerke 
1.3.2.1 Skakeling met interkerklike jeugorganisasies 
1.3.2.2 Reël elke twee jaar ‘n algemene jeugwerkerskonferensie 
1.3.3 Praktyk  
1.3.3.1 Bepaal jaarliks sekere projekte nav tendense en navorsing. 
1.4  AANBEVELINGS: JEUGBEDIENING (JONK) 
1.4.1 Die Algemene Sinode neem met waardering kennis van die reglement van “JONK” en keur 
goed dat die werksaamhede soos beskryf, voortgaan as deel van ADGO se opdrag. 
1.4.2  Die Algemene Sinode gee aan ATR opdrag om die nodige Kerkordelike wysigings aan te bring 
ten einde hierdie voorstelle met die Kerkorde te belyn. 
1.4.3 Die Algemene Sinode keur goed dat “JONK” die Ned Geref Kerk amptelik mag verteenwoordig 
by jeugforums en – gespreksgroepe waarheen JONK genooi word. Dit word gedoen met 
kennisgewing aan die dagbestuur van ADGO en die kantoor van die Algemene Sinode. 
1.5 WERKSAAMHEDE: 
1.5.1 Berg-gesprek  
Jeugwerkwerkers   en predikante uit alle kulture en denominasies kom byeen om oor jeugbediening te 
gesels en ontluikende tendense by die jeug te bespreek.  Die beplanning van Jeugwerkwinkels spruit 
hieruit voort. 
1.5.2 Jeugwerkers  
 Die pastorale versorging van jeugwerkers asook die uitklaar van  jeugwerkers se diensverhoudinge word 
hanteer. 
1.5.2.1 AANBEVELINGS: JEUGWERKERS 
1.5.2.1.1 Die Algemene Sinode moedig kerkrade aan om in die aanstelling van Jeugbedienaars altyd 
die volhoubaarheid van die Jeugbediening in gedagte te hou en daarom nie Jeugbedienaars op 
eenjaar kontrakte aanstel nie, maar hulle sal beywer vir langtermynkontrakte. 
1.5.2.1.2 Die Algemene Sinode moedig kerkrade aan om in die aanstelling van Jeugwerkers die 
amptelike opleidingskursus, nl. die drie jarige B. Diak graad in Jeugwerk as eerste opsie te 
oorweeg. 
1.5.2.1.3 Die Algemene Sinode besluit dat die Jeugwerker met ‘n B. Diak graad wat geregistreer is 
by die KJWV, ouderlingstatus op kerkrade geniet wat impliseer dat die Jeugwerker afvaardiging na 
meerdere vergaderings sal geniet. 
1.5.2.1.4  Die Algemene Sinode gee aan JONK opdrag om saam met die ter sake kommissie     
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(oa AKTO, ATR, ATDV ens) die saak in diepte te ondersoek en die Algemene Sinode met ‘n voorstel 
aangaande die opleiding en amptelike status van Jeugwerkers te bedien. 
1.5.3  Familie-Bediening 
1.5.3.1 Ouerbegeleiding  
1.5.3.2 Appreciative Inquiry -  Navorsingsprojek   
1.5.3.3 Familie-eredienste   
Stel   weekliks  familie-eredienste (in samewerking met die Seisoen van Luister), met uitgewerkte 
PowerPointaanbiedings op die webwerf beskikbaar by  www.ngkerk.org.za/  of www.bmedia.co.za 
1.5.4  Kategese  
1.5.4.1 Die Taakspan Kategesebediening van ADGO moedig gemeentes ten sterkste aan om ‘n 
gebalanseerde kategesesisteem in elke gemeente tot stand te bring. Hiermee kan die taakspan gemeentes 
en ringe bystaan deur middel van die nuwe pos Fasiliteerder Kategesebediening. Die sewe prioriteite wat 
die ruggraad van so ‘n kategesesisteem vorm is die volgende:  
1.’n Kategesesisteem wat so aangepas is dat dit inpas binne die plaaslike gemeente- en 
gemeenskapsisteem.  
2. Toegewyde en entoesiastiese ouers of families wat deur die gemeente ondersteun word in hulle 
geloofsonwikkelingstaak.  
3. Kinders/katkisante wat hulle nuwe identiteit as ware dissipels leer ken, verstaan en uitleef waar hulle 
ook al is,  
4. Gemotiveerde kategete wat binne verhoudings geloofsontwikkeling fasiliteer en optree as geestelike 
mentors.  
5. Die Bybel staan sentraal in die geloofsontwikkeling en kinders word begelei om, beide goeie kennis van 
die heilshistoriese ontwikkeling op te doen en die vermoë te ontwikkel om die Bybel toe te pas in die lewe.  
6. Helder prinsipiële uitgangspunte waarin die gereformeerde verstaan van die Bybel ononderhandelbaar 
sal wees, bv verbondgerigtheid, missionêre roeping, ens.  
7.'n Databank van goeie effektiewe materiaal wat beskikbaar is en ‘n netwerk van steundienste en 
hulpmiddels wat die kategesesisteem ondersteun. Eers wanneer al hierdie bestanddele in elke gemeente 
saamwerk, kan effektiewe geloofsontwikkeling plaasvind. 
Die taakgroep ontwikkel in noue samewerking met BM eietydse kategesemateriaal. Die NG Kerk-familie 
word is ook hierin betrek. Inligting rakende materiaal en hulpmiddels soos oa CD’s ens is op die volgende 
webblad  beskikbaar: http://jeugfokus.org.za   
1.5.4.2 AANBEVELING: KATEGESE  
Die Algemene Sinode moedig gemeentes ten sterkste aan om ‘n gebalanseerde kategesesisteem in 
elke gemeente tot stand te bring. 
1.5.5  Struwig Trust 
1.5.5.1 Die Struwig Eko-reservaat (op die walle van die Olifantsrivier langs die Krugerwildtuin naby 
Phalaborwa) is ‘n testamentêre nalatenskap vir die kerkjeug. Hierdie unieke terrein is beskikbaar vir enige 
kerklike groep wat ’n onvergelyklike natuurervaring wil beleef. Die tariewe vir NG Kerkgroepe is baie laag, 
eintlik amper verniet in vergelyking met soortgelyke reservate in Groot Vyf-gebiede.  Dis ook vir privaat 
gebruikers beskikbaar, ook teen baie billik tariewe. Vir meer inligting besoek: www.struwig.co.za of kontak 
die bestuurder by:  (015) 769 6057 (t) (015) 769 6169(f) 
1.5.5.2 AANBEVELING : STRUWIG TRUST 
Die Algemene Sinode moedig gemeentes aan om die Struwigplaas sover moontlik optimaal vir 
jeuggroepe te benut. 
1.5.6 Onderwys en Opleiding 
Hierdie taakgroep se taak was veral om die samewerking met die openbare onderwysstelsel te ontwikkel 
en te sorg dat godsdiensonderrig in staatskole steeds moontlik bly.   Onderwysbeurse is jaarliks deur 
ADGO toegeken om christen jongmense aan te moedig om onderwys as loopbaan te oorweeg. 
1.5.7 Studente en naskoolse jeug 
Jaarliks word ’n studenteleraars- en studenteleierskonferensie aangebied. 
1.5.8 Werkswinkels 
Die reël van winterskole of seminare vir opleiding en toerusting vir jeugbedienaars en -werkers in     
samewerking met die vier Teologiese Fakulteite. 
1.5.9 Jeugfokus :  
Die webblad stel   bruikbare materiaal vir Jeugwerkers  en – bedienaars beskikbaar. Die taakspan is in die 
proses om die  blad verder te ontwikkel  om sodoende ’n beter diens aan gemeentes te lewer. Tans is daar 
vanaf die Algemene Sinode se webblad ‘n “link” na jeugfokus. Adres : www.jeugfokus.org.za 
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2.  LIDMAATBEMAGTIGING  
(Vgl ADGO Bylaag 2)   
                
2.1 WERKSAAMHEDE 
2.1.1 Die taakspan formuleer ‘n teologies gefundeerde strategie rondom lidmaatbemagtiging.    
2.1.2 Evalueer die KO mbt artikels wat die bemagtiging van lidmate belemmer. 
2.1.3 Bewusmaking  van die benutting van lidmate se gawes is deur brosjures, die Kerkbode en die 
webwerf gedoen. 
2.1.4 ’n DVD en CD pakket is in samewerking met Bybel-Media ontwikkel wat as hulpmiddel vir gemeentes 
gebruik kan word. Hier word riglyne gegee tov: 
2.1.4.1 Die proses vir die implementering/vernuwing van ’n lidmaatbemagtigingsprogram 
2.1.4.2 Riglyne tov die keuse van materiaal/programme. 
2.1.4.3 ’n DVD met preke en susksesstories van gemeentes rakende lidmaatbemagtiging 
2.1.4.4 Inspirerende “rimpels”  (clips) wat energeer en inspireer. 
Die noodsaak van voortdurende lidmaattoerusting word weereens beklemtoon. 
2.2 AANBEVELINGS: LIDMAATBEMAGTIGING 
2.2.1 Die Algemene Sinode bevestig opnuut die dringende noodsaak dat elke gemeente sy lidmate 
voortdurend sal toerus en mobiliseer vir hulle dienswerk buite en binne die gemeente. 
2.2.2 Die Algemene Sinode keur goed dat ‘n taakspan van ADGO met ATR in gesprek tree oor alle 
Kerkordelike bepalinge wat op een of ander wyse lidmate van die NG Kerk mag ontmagtig vir die 
dienswerk waartoe God hulle geroep het. 
 
3. PREDIKANTEBEDIENING    
(Vgl ADGO Bylaag 3)      
            
3.1 Die taakspan fokus op leierskapontwikkeling, gekoppel aan die mentorprogram. Materiaal word tans 
ontwikkel vir die vestiging van plaaslike versorgingskommissies in   elke  gemeente  wat na die welsyn van 
predikante  en hulle gesinne omsien.   Standplaasverwisseling as  meganisme vir mobiliteit behoort steeds 
beter benut en ontwikkel te word. Dringende aandag sal gegee moet word aan die projeksies vir die 
behoefte en beskikbaarheid van genoeg predikante in die kerk. Predikantebegeleiding binne ‘n herenigde 
kerk bied nuwe uitdagings en sal aandag moet kry. 
3.2 Aangesien die Bedieningsvreugdemodel die uitgangspunt, denkraamwerk en teoretiese raamwerk vir 
predikantebediening is, en ook dinamies is, word dit uitgebrei en verder verfyn met die byvoeging van 
brugpastors as nuwe element. 
3.3 AANBEVELING: PREDIKANTEBEDIENING 
Die Algemene Sinode neem met waardering kennis van die werk wat gedoen is ten einde die 
Bedieningsvreugdemodel te konkretiseer en te implementeer.  
 
4. TAAKSPAN VIR VROUELIDMATE     
(Vgl ADGO Bylaag 4) 
             
4.1. Die Taakspan Vrouelidmate skakel gereeld ekumenies  met die NG Kerkfamilie,  asook ander 
denominasies. Goeie verhoudinge is opgebou wat verder uitgebou sal word. 
4.2 Wetenskaplike navorsing is in al tien sinodes gedoen om die geestelike behoeftes van Vrouelidmate  te 
bepaal. (Sien laatstuk)  
4.3 Toerustingsmateriaal word in samewerking met BM ontwikkel. 
4.4 Die vestiging van een punt waarheen belange, verteenwoordiging na ander groepe en alle navrae 
rakende vroue verwys kan word, is krities vir effektiewe funksionering. 
4.5  Aangesien die algemene terminologie vir vrouegroepe se kantore  “Women’s desk” is, sal dit baie 
verwarring uitskakel indien die taakspan as die “Vrouelessenaar”bekend kan staan. Binne die Afrika- 
konteks werk ons meestal met Engels as voertaal en die “Women’s Desk” is aan almal bekend. 
4.6 Die  Taakspan is op die hoogte van vrouebeleid en werksaamhede, en in voeling met vroue op 
grondvlak. Die Taakspan sou dus die vroue in die Ned Geref kerk kan verteenwoordig.  

 
4.7 AANBEVELINGS: VROUELIDMATE 
4.7.1 Daar word aanbeveel dat   die huidige Taakspan vir  Vrouelidmate voortaan bekend sal staan 
as die Vrouelessenaar.  
4.7.2 Die Algemene Sinode keur goed dat die die Vrouelessenaar soos uiteengesit   funksioneer. 
4.7.3 Die Algemene Sinode keur goed dat die Vrouelessenaar die doelwitte en  funksies soos 
uiteengesit, uitvoer. 
4.7.4 Die Algemene Sinode versoek die Vrouelessenaar om ‘n  algemene beleid ten opsigte van 
vroue  in die kerk op te stel vir voorlegging aan die Algemene Sinode.   
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4.7.5 Die Algemene Sinode keur goed dat die Vrouelessenaar die Ned Geref Kerk op ekumeniese – 
sowel as ander  vroueforums verteenwoordig. 
  
5.  KONSOLIDERING VAN BESLUITE INSAKE DOOP, KATEGESE EN NAGMAAL 
(Vgl ADGO Bylaag 5) 
 
5.1 Die Algemene Sinode het in 2002 opdrag aan die destydse AJK gegee om in oorleg met die ATR 
besluite wat by verskillende Algemene Sinodes rakende doopbediening, doopkategese, kategese en 
belydenisaflegging geneem is, tot een stel besluite te konsolideer vir opname in ‘n verslag aan die volgende 
Algemene Sinode. Daar is egter `n hele aantal besluite wat nie meer in lyn is met die bedieningspraktyk wat 
tans formeel en informeel in die NG Kerk toegepas word nie.Die Algemene Sinode word dus versoek om 
genoemde opdrag soos volg te wysig: 
5.2 AANBEVELING: KONSOLIDERING VAN BESLUITE INSAKE DOOP, KATEGESE EN NAGMAAL 
Die Algemene Sinode gee aan ADGO opdrag om `n eenvoudige en helder beleid aangaande doop, 
kindernagmaal en kategese saam te stel wat beide ons tradisie en die praktiese bedieningskonteks 
van ons dag in ag sal neem. 
 

6.  HUWELIKSBEVESTIGERS   
(Vgl ADGO Bylaag 6)                           
 
6.1 OPDRAG 
Die Algemene Sinode het die AKE versoek om die volgende vergadering van die Algemene Sinode te dien 
met ’n kort verslag oor die betekenis van ’n kerklike huweliksbevestiging en oor die vereistes wat daar 
gestel word aan die predikant as kerklike huweliksbevestiger en die toesighoudende funksie van die ampte 
– indien enige – wanneer ’n huwelik in die kerk/nie in die kerk bevestig word nie. 
6.2  AANBEVELINGS: HUWELIKSBEVESTIGERS 
6.2.1   Die Sinode besluit dat die huweliksdiens nie ’n gewone samekoms van die gemeente 
(erediens) onder leiding van die ampte is nie. Die persone by ’n huweliksluiting kom nie as 
gemeente van God met die oog op ’n openbare erediens saam nie. 
6.2.2 Die Sinode besluit dat die leraar as individuele lerende ouderling pastoraal optree by die 
huweliksbevestiging en dat die toesig van die ander ampte nie noodsaaklik is nie. 
6.2.3 Die Sinode beklemtoon dat die Bybelse eise met betrekking tot die huwelik suiwer moet 
weerklink met die huweliksvoorbereiding, -bevestiging en begeleiding binne die dampkring van die 
kerk as gemeenskap van die gelowiges. Gesien teen hierdie agtergrond kan die huwelik van 
belydende lidmate van ’n gemeente nie maar bloot deur enige persoon wat staatsregtelik daartoe 
bevoeg is, bevestig word nie. Dit bly die taak van die bevoegde bedienaar van die Woord. 
6.2.4 Die Sinode besluit dat verdere ondersoek gedoen word oor ’n kerklike huweliksinseëning 
(geestelike ooreenkoms) as genoegsame verbintenis vir gelowiges om saam te woon en of die staat 
se wetlike ooreenkoms noodsaaklik is (Gesien teen die agtergrond van byvoorbeeld bejaardes wat 
verplig word om saam te woon omdat mediese en pensioenvoordele in ’n volgende staatsregtelike 
huwelik verbeur word). 
 
7.  KLEIN GEMEENTES     
(Vgl ADGO Bylaag 7)                                 
 
7.1 OPDRAG  
Die Algemene Sinode het dit aan die AKG opgedra om ’n studie te maak van die omstandighede, 
behoeftes en probleme in klein gemeentes en die Sinode met ’n verslag en aanbevelings te dien. Die 
Sinode word versoek om die opdrag te herhaal. 
7.2 AANBEVELlNG: KLEIN GEMEENTES 
Die Algemene Sinode beveel aan dat die saak van klein gemeentes verwys word na die ADGO en 
GDN om die nodige navorsing te doen en met behulp van sinodale gebiede waar baie klein 
gemeentes voorkom, te werk aan prosesse en bedieningsvoorstelle wat klein gemeentes op ’n 
konkrete wyse kan help.  Die NG Kerk-familie moet so ver moontlik ook hierby betrek word. 
 
8. KERKLIKE TUG 
(Vgl ADGO Bylaag 8) 
 
8.1 OPDRAG  
Tydens die 2004 sinode is die volgende opdrag gegee: (sien ook C.12.2:1.14)  (Bylae 3)“Die Sinode gee 
opdrag aan AKG en ATR om ondersoek te doen na die toepassing van die amptelike tug in die kerk op 'n 
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eietydse wyse, en terug te rapporteer aan die volgende sinodesitting.” Weens gebrek aan kapasiteit was dit 
nie moontlik om die ondersoek tydens die reses af te handel nie.  
 
8.2 AANBEVELING: KERKLIKE TUG  
Die Algemene Sinode keur goed dat die opdrag herhaal word 
 
9.  INSKAKELING OOR GEMEENTEGRENSE    
(Vgl ADGO Bylaag 9)  
 
9.1 OPDRAG  
Die Algemene Sinode verwys die hele saak van “Inskakeling oor Gemeentegrense” en “Kerklidmaatskap” 
ook na ADGO (sameroeper) en ADO: Taakspan Regte vir deeglike studie oor die implikasies daarvan – 
veral ten opsigte van die kerkbegrip ter sprake – met verslag aan die volgende Algemene Sino-
de.  (2) Vanweë die implikasie van hierdie besluit van die Sinode in die lig van Art. 10 van die Kerkorde 
(1998) en die NGB Art. 16, word die hele verslag van die Ad Hoc-kommissie vir Kerklidmaatskap (AS 2002, 
p 306-311, § 2.6) na die ADO: Taakspan Regte verwys om opnuut te kyk na al die aanbevelings.  (3) Die 
bewoording in die laaste paragraaf van 3.2.2.2 word vervang met: (a) Kerkrade wat ’n lidmaat van buite die 
gemeentegrense ontvang, gee daarvan kennis aan die kerkraad van die gemeente waar die lidmaat woon. 
Dieselfde bewoording geld ook wat 3.2.2.3 betref. (b) Die Taakspan Regte kry opdrag om die riglyne te 
integreer en in die Kerkorde op te neem in plek van die huidige beleidsbesluit 14. 
 
9.2  AANBEVELINGS: INSKAKELING OOR GEMEENTEGRENSE 
9.2.1 Die Algemene Sinode neem kennis van die werkdokument 
9.2.2  Die Algemene Sinode versoek sinodes om aan ADGO en ATR te rapporteer oor welke reëlings 
tans in die onderskeie sinodes geld rakende die inskakeling van lidmate oor gemeentegrense 
9.2.3 Die Algemene Sinode versoek ADGO/ATR  om `n eenvormige beleid rakende die saak te 
formuleer wat voor die volgende sinode kan dien.  
 
10. AANTREKLIKE BEDIENINGSTYLE VAN ANDER KERKE  
(Vgl ADGO Bylaag 10) 
 
10.1 OPDRAG  
Die Algemene Sinode gee opdrag aan die Diensgroep vir Gemeente-en-Bedieninge om ondersoek in te 
stel na die verskynsel wat in gemeenskappe voorkom dat lidmate van NG gemeentes bedieningstyle in 
ander kerke aantreklik vind. 
10.2 AANBEVELINGS: AANTREKLIKE BEDIENINGSTYLE VAN ANDER KERKE 
10.2.1 Die Algemene Sinode neem kennis van die dokument. 
10.2.2 Die Algemene Sinode onderskryf die feit dat die hantering van komplekse verskynsels nie lê 
in die daarstel van bloudrukke en rigiede modelle nie, maar juis in die herontdekking van ons 
teologiese identiteit, asook volwasse en Geesvervulde leierskap wat met wysheid geseën is. 
10.2.3  Die Algemene Sinode vra hiermee egter ook dat gemeentes sal waak daarteen dat  ‘n 
verbruikersmentaliteit nie aanbiddingsstyle sal bepaal nie. 
 
11. GEMEENTEDIENSTE NETWERK (GDN)      
(Vgl Bylaag 11)                                      
 
11.1 GDN het aanvanklik as steundiens van ADGO funksioneer. Nadat  'n Koördineringsliggaam geskep is 
wat bestaan uit al die dagbesture van die diensgroepe van die Algemene Sinode bestaan ( ADGO, ADD, 
ASM en Steundienste), is  GDN is as taakspan van dié ligaam hersaamgestel. GDN kry nou ook opdragte 
van dié liggaam om sake wat uit dié vergadering voortspruit, te netwerk. GDN staan dus onder gesag van 
die Koördineringsliggaam in die uitvoering van Kerkorde Artikel 43.2.2 (“die behartiging van sake waar 
eenvormigheid en/of samewerking vir die hele kerkverband noodsaaklik is”).  Die kantoorfunksie skuif na 
die Algemene Sinodale kantoor.  Vir ‘n oorgangstydperk sal die webtuiste nog deur die skriba behartig 
word.  Hy sal ook as redakteur bly optree vir Kruisgewys wanneer dit weer verskyn. 
11.2 GDN sal in die toekoms veral fokus op forums en produkontwikkeling. Om dit te doen, bring GDN 
intersinodaal mense bymekaar wat werk in gemeentes. Al die instansies wat dienste lewer aan gemeentes, 
insluitende sinodes, die diensgroepe van die Algemene Sinode, buro’s vir voortgesette teologiese opleiding 
en ander instansies wat met gemeentes werk, sal dus deel vorm van GDN. GDN se oorhoofse opdrag is 
om te bemagtig (Fasilitering), navorsing te doen (Navorsing) en produkte te ontwikkel (Bronne).  
11.3 AANBEVELINGS : REGLEMENT GDN 
Vgl A.6.2 Reglement GDN 
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12.  VERANTWOORDELIKE VERNUWING KONFERENSIES 
 
12.1 Verantwoordelike Vernuwingskonferensie wat gerig is op die toerusting van gemeenteleiers is in 
Windhoek, Port Elizabeth, Bloemfontein, Pretoria en Kaapstad aangebied. ADGO ondersteun die 
konferensies logisties en is ook met die beplanning daarvan betrokke.  
12.2 In 2007 word die volgende konferensies aangebied: 
12.2.1 Lenteskool UP  : 18- 20 September 2007 - Tema: Kerkwees vandag. 
12.2.2 Veranwoordelike vernuwing -Bloemfontein 5-6 September 
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GEMEENTE-ONTWIKKELING BYLAAG 1 
 

“JONK”  
 
1.  AGTERGROND 
 
Met die herstrukturering van die kommissies van die Algemene Sinode tot 4 diensgroepe, is die 
werksaamhede van die AJK (Algemene Jeugkommissie) ingevoeg in die ADGO.  Om die doelwit van groter 
harmoniëring te bereik, is die taakgroepe van die AJK aangepas.  Agt  kommissies het voortgegaan as 
selfstandige taakgroepe van die ADGO en ander se werk is oorgedra na ander taakgroepe.  Die volgende 
taakgroepe het selfstandig voortgegaan: 
 
1.1 KATEGESE 
Die hoofdoel was ontwikkeling van die kategesestelsel as geheel, en om gemeentes te bedien met 
kundigheid en hulpmiddels (soos kurrikulum, boeke).  Hier is direk saamgewerk met die TKM (Taakgroep 
Kerklike Media).  Die bestaande reeks hulpmiddels word nou bemark en versprei deur TKM nadat 
Jeugfokus as bedryfseenheid in die kerkmediastruktuur opgeneem is.  Die bedryfswins uit verkoop van die 
kategeseboekereeks word tans opgeneem in die hele kerkmediabedryf, maar die ontwikkeling van nuwe 
kategesemateriaal word steeds hieruit gefinansier.  Hieroor word apart verslag gedoen. 
1.2 ONDERWYS EN OPLEIDING 
Hierdie taakgroep se taak was veral om die samewerking met die openbare onderwysstelsel te ontwikkel 
en te sorg dat godsdiensonderrig in staatskole steeds moontlik bly.  Hier het dr Gustav Claassen groot werk 
gedoen.  Daar is bv in die dienstyd van die vorige minister van onderwys geslaag om die moontlike verbod 
op godsdiensbeoefening tydens skoolure te verhoed.  Hiervoor is die samewerking van ’n groot groep 
ander christelike kerke in SA verkry. 
1.3 FAMILIE-TAAKGROEP 
Die navorsingsprojek om effektiewe familiegemeentes te vestig is afgehandel.  Daar word weekliks 
hulpmiddels vir familie-eredienste op die web gepubliseer, eksegetiese en preekriglyne asook visuele 
hulpmiddels, bv Powerpoint. 
1.4 KINDER-TAAKGROEP 
Die groep het veral gefokus op die koördinering van verskillende rolspelers wat die kerk met materiaal en 
vaardigheid in kinderwerk ondersteun. 
1.5 TIENER-TAAKGROEP 
Hier is veral gewerk aan die ontwikkeling van ’n metode om gemeentes te help om tieners beter te bedien 
deur beter na die tieners self te luister. 
1.6 18+ TAAKGROEP 
(’n samevoeging van die studente en naskoolse bediening).  Hierdie groep het in samewerking met die 
tienergroep jeugleraars begin saamtrek om ’n netwerk van kundigheid in jeugwerk asook ’n 
ondersteuningstelsel vir jeugleraars te ontwikkel. 
1.7 JEUGWERKERS 
Hierdie professionele beroep is gevestig deur die kerk met opleiding by Hugenote Kollege.  Die 
jeugwerkerstaakgroep voorsien steun aan die jeugwerkers self, bv met ’n jaarlikse kamp.  Hul verleen hulp 
aan gemeentes en jeugwerkers self met posomskrywings, aanbevole salarisskale, ens. 
1.8 Die volgende bedieninge is by ander diensgroepe ingeskakel: missionêre, musiek-, IT-, kamp-
bedieninge. 
 
2. JEUGINDABAS 
Tydens 2006 is twee Jeugindabas gehou in die noorde en die suide met die doel om van gemeentes en 
jeugwerkers op grondvlak behoeftes te hoor en prioriteite te bepaal, veral gerig op kategese.  Ons het 
ontdek dat jeugwerk 'n geheel is waar 'n klomp basiese dinge moet saamwerk om jongmense te help glo.   
Kategese benodig meer as net oulike programme en boeke.  Dit benodig toegewyde ouers, passievolle 
kategete, helder beginsels, praktykgerigte aanbiedings, die Bybel wat sentraal staan, ens - alles 
saamgevoeg in 'n gebalanseerde kategesesisteem in elke gemeente.   Eers wanneer al die bestanddele in 
elke gemeente saamwerk, sal daar goeie resultate wees.  Dit het veral duidelik geword dat die ménse in 
jeugwerk en die kategese belangriker is as die materiaal.  Die mense is die toegewyde ouers, en die 
kategete wat kinders so lief het dat hulle rolmodelle en vertrouelinge vir die kinders word.  Die 7 
komponente vir ’n omvattende kategesestelsel wat hieruit geblyk het, is die basis van die nuwe 
kategesesisteem. 
 
3.  BEGROTING 
Die begroting vir spesifiek jeuggerigte projekte is baie verminder met die herstrukturering in 2004, maar 
jeugwerkprojekte kon steeds per ooreenkoms 45% van die opbrengs van die vorige AJK-
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beleggingsportefeulje benut.  Toekennings aan sekere jeugprojekte is dus verminder of beëindig (bv. 
middestadsbediening, SJK’s, jeugsendingprojekte, onderwysbeurse, ens) 
 
4.  WEBWERF 
Die webwerf www.jeugfokus.co.za word voortgesit, veral omdat die besoekerstal deurlopend steeds styg en 
dit dus ’n gevestigde besoekadres vir baie jeugwerkers geword het. Ook die maandelikse E-Nuus-tydskrif 
het voortgegaan onder redaksie van Johan van As.  Die webwerf word tans omvattend hernu en nuut 
ontwerp. 
 
5.  STRUWIG EKO-RESERVAAT 
Die Struwig Eko-reservaat (op die walle van die Olifantsrivier langs die Krugerwildtuin naby Phalaborwa) is 
‘n testamentêre nalatenskap vir die kerkjeug.  Dit word steeds bestuur in samewerking met die ander 
instansies aan wie dit gesamentlik nagelaat is (Voortrekkers en Junior Rapportyers).  Na langdurige 
onderhandelings met ’n vierde vennoot (wat jare gelede die twee ander oorspronklike mede-eienaars, 
Volksangbeweging en FAK, uitgekoop het), is ’n skikking bereik wat meer beweegruimte gee om dit vir ons 
jeugorganisasies se eie behoeftes te benut.  Hierdie unieke terrein is beskikbaar vir enige kerklike groep 
wat ’n onvergelyklike natuurervaring wil beleef. Die tariewe vir NG kerkgroepe is baie laag, eintlik amper 
verniet in vergelyking met soortgelyke reservate in Groot Vyf-gebiede.  Dis ook vir privaat gebruikers 
beskikbaar, ook teen baie billik tariewe. Vir meer inligting besoek: www.struwig.co.za of kontak die 
bestuurder by:  (015) 769 6057 (t) (015) 769 6169(f) 
 
6. VOLTYDSE POS IN DIE KANTOOR 
Dr Louis Dressel het na die herstrukturering voortgegaan om die ADGO as geheel te dien as PSD 
(Predikant Sinodale Diens).  Hy het in Maart 2006 afgetree na 25 jaar diens vir die Algemene Sinode.  Ons 
kerk is hom baie dank verskuldig vir noukeurige en omvangryke diens oor baie jare.  Hy het die kerk op 
wye gebied gedien en vele nuwe fases in kerklike werksaamhede help ontwerp en daarby aangepas.  Naas 
jeugwerk was hy onder andere intens betrokke by die ontwikkeling van die Liedboek.  Op 13 Feb 2006 is 
daar amptelik van hom afskeid geneem met ’n onthaal by die nuwe Klipkerkkompleks wat hy help vestig 
het.  Na ’n oorgangstydperk van ’n jaar, is Rinel Hugo sedert 1 Maart 2007 voltyds in diens om 
bestuursteun te verleen vir die verskeidenheid van ADGO werksaamhede en taakgroepe 
 
 7. HERSTRUKTURERING VAN JEUGBEDIENINGE 
7.1 Aan die einde van 2006 het die ADGO DB besluit om al die AJK-bedieninge asook verteenwoordigers 
uit al die sinodes, saam te laat praat oor die toekoms van die ADGO Jeug-taakspan wat intussen die 
noemnaam “Jeugnet” gekry het.   
7.2 Die groep van meer as 30 afgevaardigdes het in November 2006 vergader waar oor ’n nuwe rigting vir 
die ADGO Jeug-taakspan besin is.   
Waarheen presies en hoe dit moes lyk, kon die grootgroep nie konsensus oor kry nie.   
7.3  Die nuutverkose dagbestuur, by name Zander van der Westhuizen, Christo Louw, Eugene Malan en 
Gielie Loubser, het die opdrag gekry om onder leiding van Gielie Loubser, tesame met Alex Clarke, Jan de 
Man en Johan Avenant, te gaan werk aan ’n nuwe struktuur.   
7.4   In Januarie 2007 is daar besluit op ’n nuwe naam, ’n nuwe struktuur en ’n nuwe span. 
7.5  Die noemnaam “Jeugnet” word vervang met die amptelike naam “Jonk” wat soos volg gedefinieer kan 
word:  “Jonk is die oorkoepelende naam van die NG Kerk op Algemene Sinodale vlak se netwerk vir die 
bevordering van jeugbediening. Alle persone, gemeentes of instansies wat inskakel by die netwerk, is dus 
deel van ‘Jonk’. ‘Jonk’ is dus vir almal wat jonk genoeg voel om jonk genoem te word”. 
 

8.  REGLEMENT 
8.1  Benaming 
8.1.1  Die naam van die oorkoepelende netwerk is “Jonk”. 
8.2  Samestelling 
8.2.1  Jonk is die bes-verteenwoordigende netwerk van mense, in die eerste plek van die jeug van die NG 
Kerk en in die tweede plek van die jeug van Suidelike-Afrika.  
8.2.2  Jonk word georganiseer by wyse van ’n Taakspan van maksimum 25 lede wat bestaan uit: 
1.  Vier dagbestuurslede. 
2.  Tien persone uit die verskillende sinodale streke. (Waar streke oordeel dat hulle reeds effektiewe 
verteenwoordiging via ander lede geniet, moet daar nie ekstra persone aangewys word nie.) 
3.  Die projekleiers van die aantal projekte wat Jonk identifiseer. 
4.  Spesifieke persone wat ’n invloed het in spesifieke gedeeltes of bedienings. 
5.  Spesifieke persone wat die diversiteit van Jonk verhoog. 
8.3  Funksionering 
8.3.1  Die Jonk-Taakspan funksioneer as ’n subkommissie van die ADGO. 

8.3.2  Die Jonk Taakspan vergader jaarliks en word vir ’n twee jaar termyn verkies. 
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8.3.3  Die nuutverkose Jonk Taakspan verkies ’n dagbestuur asook ’n voorsitter wat dien op die ADGO.  
8.3.4  Die Jonk DB vergader soos nodig en word vir ’n twee jaar termyn verkies. 
8.4  Waardes 
8.4.1  Die volgende sewe waardes is vir Jonk bepaal: 
1.  Vertroue – Jonk en sy kommissie moet altyd ’n groepering wees wat by almal vertroue skep.  Dit kan 
aanvanklik bereik word deur daarop te fokus om diensbaar te wees asook mense en kommissies te versorg 
en te bemagtig/ toe te rus. 
2.  Inklusiwiteit – Jonk wil altyd inklusief te werk gaan  en verstaan dat hierdie waarde ’n werklikheid sal 
wees as daar sinergie tussen Jonk en die ander Diensgroepe van die Algemene Sinode sal wees, maar 
ook as Jonk sal bly fokus op die bou van verhoudings en netwerke met alle instansies en kommissies wat 
die jeug van Suidelike-Afrika Evangelies-Christelik bedien. 
3.  Diversiteit – Jonk verstaan dat die beste en veiligste bediening aan die jeug van Suidelike Afrika ’n 
diverse bediening is en streef daarna om diversiteit op alle vlakke sover moontlik uit te brei. 
4.  “Less is More” – Jonk glo in die beginsel van “less is more” en wil in die toekoms gefokus werk op een of 
twee inisiatiewe om ’n groter impak te maak. 
5.  Beïnvloed/ bemagtig – Jonk besef dat al haar bedrywighede gerig moet wees om die jeug van Suidelike 
Afrika te beïnvloed en te bemagtig en mag daarom nooit net ter wille van haarself bestaan nie. 
6.  Roeping – Jonk wil baie graag in die wil van die Here bly en wil daarom alles wat ons doen vanuit ’n 
roepingsbewustheid doen wat noodwendig Bybels gefundeerd en kontekstueel relevant sal wees.  Jonk 
besef ook dat alles daarom altyd ’n missionêre karakter sal hê. 
7.  Kontinuïteit asook rotasie – Jonk wil graag uit mense bestaan wat altyd relevant en eietyds is, maar 
besef ook ter wille van goeie funksionering moet daar altyd kontinuïteit wees. 
8.5  Struktuur 
8.5.1  Jonk word nie ’n struktuur nie, maar eerder ’n sisteem/organisering genoem. 
Die sisteem/organisering sien soos volg daar uit: 
8.5.1  Jonk organiseer haarself deur drie afdelings: 
1.  Navorsing/ denke en beplanning. 
2.  Netwerke. 

3.  Praktyk: projekte en werkswinkels. 

 
9.  FOKUSAREAS 
 
Die volgende fokusarea’s is deur Jonk as prioriteite vir die nabye toekoms bepaal: 
9.1  NAVORSING/ DENKE  
9.1.1  Onder hierdie afdeling sien Jonk  die Jonk-taakspan wat sekere tendense moet bepaal en op fokusse 
moet besluit, beïnvloeding moet veroorsaak en mense moet energeer; 
9.1.2  Jeug-VBO’s met dieselfde landswye standaard in samewerking met die vier Teologiese Fakulteite 
met Jeugdepartemente, moet saamstel en verseker. 
9.2  NETWERKE 
9.2.1  Die DB wil graag goeie betrekkings met interkerklike jeugorganisasies en komitees hê en die 
Dagbestuur besluit om eers met die NG Kerk-familie se jeugorganisasies en komitees kontak te maak om 
sodoende net vriende te word. 
9.2.2  Die DB wil graag beter verhoudings bou met die amptelike jeugstrukture van sinodes en gee aan 
elke DB-lid sekere sinodes vir wie hulle verantwoordelik is.   
9.3  PRAKTYK 
9.3.1  Projekte 
Die DB het die bestaande projekte van Jeugnet geëvalueer en die volgende projekte vir 2007 goedgekeur: 
1.  Berg-gesprek: die opdrag om die Nevenberggesprek te laat voortgaan met die moontlikheid om ’n meer 
ekumeniese karakter daaraan te gee.  Die uitkoms is om by dié groep jeugbedienaars tendense agter te 
kom wat dalk as moontlike rigtingwysers vir die groot jeugsaamtrekke kan dien. 
2.  Jeugwerkers:  die opdrag om die Jeugwerkersvereniging verder te lei sodat jeugwerkers versorg kan 
word, asook die amptelike onderhandelings oor sake soos pligtestate, salarisskale asook professionele 
status, kan voortgaan. 
3.  Familie:  die opdrag om die projek van die Appreciative Inquiry af te handel en dan die Familie-projek te 
rig om meer aandag te gee aan ouer-begeleiding. 
4.  Familie-Erediens PowerPoint®

:  die opdrag om die Familie PP-projek te laat voortgaan en elke 
Maandag op die internet preekhulp te voorsien wat inter-ouderdom eredienste sal bevorder.   
5.  Webwerf:  die opdrag om ’n tuiste vir Jonk te wees op die internet. 
6.  Onderwys:  die opdrag om verder die kerk te verteenwoordig op die regeringskommissies en 
byeenkomste soos hy in die afgelope jare gedoen het. 
7.  Studente:  die opdrag om die studentebediening te organiseer wat moontlik kan behels die studente-
leraarskonferensie, die studenteleierskonferensie, asook finansiële hulp aan studente gemeentes. 
9.3.2  Werkswinkels 
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Die DB sien die nood raak in verdere opleiding en toerusting vir jeug bedienaars en besluit om verder te 
werk aan moontlike geleenthede soos winterskole of seminare.  As dit in samewerking met die vier 
Teologiese Fakulteite gereël kan word, sal dit die beste wees. 
 
10.  DIE KERKLIKEJEUGWERKERSVERENIGING(KJWV) 
 
10.1  VOLHOUBAARHEID VAN ‘N JEUGBEDIENING 
JONK het met kommer kennis geneem van die verslag van die Kerklike Jeugwerkersvereniging wat die 
tendens uitwys waar sommige gemeentes studente en persone met onvoldoende opleiding in amptelike 
jeugwerkposte aanstel.  Wat verder kommerwekkend is, is dat die poste gewoonlik van jaar tot jaar hernu 
word met die kans dat daar jaarliks nuwe kandidate in die poste aangestel word.  Dit werk baie negatief in 
op gemeentes se jeugbedienings wat sterk op vertroue gebou word, veral die pastorale aspek van die 
bediening.  In die lig daarvan beveel JONK die volgende aan: 
10.2 JEUGWERKERSTATUS  
JONK het in ‘n ondersoek agtergekom dat die jeugwerker geen amptelike kerkordelike status op 
kerkvergaderings geniet nie.  Daar is tans ‘n volledige proses aan die gang oor die status van jeugwerkers, 
maar wat weens verskeie faktore nog lank kan duur.  As ‘n interimreëling beveel die JONK die volgende 
aan: 
10.3 JEUGWERKOPLEIDING 
JONK het met dank kennis geneem van ‘n baie verteenwoordigende vergadering wat oor die toekoms van 
die kursus in Jeugwerk besin het.  By hierdie vergadering was die volgende instansies teenwoordig: Die 
SCO van die VGK- Kaapland en die SJK van Wes en- Suid Kaap asook die Dept Praktiese Teologie van 
die US, die Departement Jeugwerk by Hugenote Kollege asook die jeugorganisasies, nl. die Jeugbrigade, 
die CYM en die KJWV.  Tydens hierdie vergadering is daar ‘n konsensusdokument opgestel wat aan AKTO 
asook die Kuratoriums van die VG Kerk en die NG Kerk van Kaapland voorgelê is.   
In hierdie verslag gaan daar ‘n baie sterk stem op oor die status van eugwerkers in die kerke en dat daar ‘n 
dringende behoefte bestaan aan ‘n ander benaming vir die afgestudeerde met ‘n B. Diak-graad in jeugwerk.  
JONK het ook kennis geneem van die versoek om die opleiding van jeugwerkers en predikante baie nader 
aan mekaar te bring en dat basiese vaardighede in die grondtale deel van die kursus moet uitmaak.  Die 
moontlikheid om die kursus met ‘n jaar te verleng word ook voorgestel met ‘n 3 jaar basiese opleiding saam 
met Teologie-studente en ‘n vierdejaar spesialisopleiding in Jeugwerk.   
 
In die lig van die tekort aan Jeugwerkers in die veld en die aantal jeugwerkers wat die beroep verlaat 
weens swak professie-ondersteuning deur die kerk asook die ongewensde situasie dat die jeugwerkers nie 
amptelike professionele status in die kerk geniet nie, maak Jonk bepaalde aanbevelings:  
 
BYLAAG A 
TAAKSPAN KATEGESE 
 
Die Taakspan Kategesebediening van ADGO moedig gemeentes ten sterkste aan om ‘n gebalanseerde 
kategesesisteem in elke gemeente tot stand te bring. Hiermee kan die taakspan gemeentes en ringe 
bystaan deur middel van die nuwe pos Fasiliteerder Kategesebediening. Die sewe prioriteite wat die 
ruggraad van so ‘n kategesesisteem vorm is die volgende: 
1.’n Kategesesisteem wat so aangepas is dat dit inpas binne die plaaslike gemeente- en 
gemeenskapsisteem.  
2. Toegewyde en entoesiastiese Ouers of families wat deur die gemeente ondersteun word in hulle 
geloofsonwikkelingstaak.  
3. Kinders/katkisante wat hulle nuwe identiteit as ware dissipels leer ken, verstaan en uitleef waar hulle 
ook al is. 
4. Gemotiveerde kategete wat binne verhoudings geloofsontwikkeling fasiliteer en optree as geestelike 
mentors.  
5. Die Bybel staan sentraal in die geloofsontwikkeling en kinders word begelei om beide goeie kennis van 
die heilshistoriese ontwikkeling op te doen en die vermoë te ontwikkel om die Bybel toe te pas in die lewe. 
6. Helder prinsipiële uitgangspunte waarin die gereformeerde verstaan van die Bybel ononderhandelbaar 
sal wees, bv verbondgerigtheid, missionêre roeping, ens.  
7.'n Databank van goeie effektiewe materiaal wat beskikbaar is en ‘n netwerk van steundienste en 
hulpmiddels wat die kategesesisteem ondersteun. Eers wanneer al hierdie bestanddele in elke gemeente 
saamwerk, kan effektiewe geloofsontwikkeling plaasvind. 
 
Om hierdie kategesesisteem te ondersteun word daar voordurend nuwe materiaal geskep. 

 Vanjaar sien ’n elektronies-gebaseerde kategese-produk die lig. Dit is gemik op Graad 1-6 en 
word in grootgroepe aangebied, waarna die kinders in kleingroepe verdeel. Die inhoud word oor 
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drie jaar aangebied en bied ’n geheeloorsig vanaf die skepping tot by die vroeë kerk en die 
Hervorming. Die produk sal aan gemeentes gelisensieer word in die vorm van ’n PowerPoint-
aanbieding met uitgewerkte aanbiedings vir 34 Sondae van die jaar. 

 Die huidige Graad 7 Bybeldagboek en die kategeet se Handleiding word grondig hersien en in 
’n nuwe verkorte vorm in 2008 uitgegee.  

 In samewerking met die Taakspan vir die Seisoen van Luister word vanjaar ’n boek, God praat 
– leef luisterryk, vir families (Verskyn Mei 2007), uitgegee. Dit is ’n handleiding vir families en 
gesinne om op ’n luisterryke manier huisgodsdiens te hou aan die hand van die verhale van 40 
karakters uit die Bybel. Gemeentes word daarom aangemoedig om gesinne te motiveer om 
opnuut in die gesin saam huisgodsdiens te hou. 

 
Ons het wel ontdek dat heelwat mense nie weet van al die verskillende hulpmiddels en kundigheid wat 
beskikbaar is nie. Jeugfokus se katalogus vir kategesebenodighede word jaarliks aan alle gemeentes 
gestuur. Dit word deur 80% van gemeentes bestel. Min gemeentes is eger bewus van die kursusse vir 
kategete of die nuutste produkte: Issues 911 – ’n CD met ’n wye reeks issues in elektroniese formaat vir 
grootgroepe. Grootgroepbyeenkomste is ’n CD met 23 volledig uitgewerkte ontmoetings, elk met ’n 
volledige PowerPoint-aanbieding.  En dat die webblad http://jeugfokus.org.za  ’n bron van inligting en 
verwysing is.  

BYLAAG B 
ONDERWYS EN OPLEIDING 
 
1. VISIE/ DROOM 
Met, in agneming van ‘n godsdienstig diverse Suid-Afrikaanse konteks, leerders bloot te stel aan Christelike 
waardes. 
2. MISSIE 
Die kerk ondersteun onderwysinstansies deur sy betrokkenheid by personeel, ontwikkeling van 
leersteunmateriaal, opleiding van onderwysers, beheerliggame, toerusting van ouers, leerders.   
In die najaag van sy droom bou die kerk netwerke en skakel ekumenies met ander rolspelers. 
3. BEPLANNING 
Op die stadium word nie veel nuwe projekte beplan, as gevolg van 'n gebrek aan tyd, maar word aan 
bestaande projekte aandag gegee ten einde tot afhandeling te kom. Projekte vir die toekoms: 
 
4. Projekte 
4.1 Netwerke word uitgebou en bestaandes word instand gehou soos die volgende: 

IKOO, SARK, GETC, GFRL, TEASE, GCC, NRLF- Working Committee, HISNET, SACLA, SACLA-
YOUTH CONGRESS, ACSI, SACRE, CIE, Fedsas, SAOU, SASOO en kultuurorganisasies soos die 
FAK en ATKV.  

4.2  Vanuit kerklike kant insette te lewer op provinsiale en nasionale gebied. 
4.3 Om plaaslike gemeenskappe en gemeentes, deur middel van die media, op hoogte te hou van gebeure 

op onderwysgebied. 
4.4  Kerklike betrokkenheid by die opleiding van onderwysers te bevorder. 
4.5  Motivering en bemagtiging van jongmense om die onderwys as ‘n loopbaan te oorweeg, en die 
daarstelling van ‘n volhoubare studietrust vir die doel. 
5.5  Administrasie 
 
6. VOLWASSE ONDERWYS 
 
6.1 VISIE 
Om deur die bronne en fasiliteite van gemeentes/gemeenskappe 'n verskil te maak aan armoede en 
werkloosheid. 
6.2 PROJEKTE 
6.2.1 Ekumeniese samewerking met VGK en ander rolspelers ten einde volhoubare projekte te bedryf. 
6.2.2 Die ontwikkeling van programme wat deur gemeentes/gemeenskappe gebruik kan word om betrokke 
te raak by skole met behoeftes 
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GEMEENTE-ONTWIKKELING BYLAAG 2 
                                                                                         

LIDMAATBEMAGTIGING 
 

1. VISIE EN MISSIE 
1.1 ADGO  se Werkgroep vir Lidmaatbemagtiging is besiel met die visie (droom) dat al die lidmate van ons 
Kerk se volle potensiaal vir die Koninkryk van God ontsluit sal word.  Daarom beskou ons dit as ons missie 
om gemeentes te voorsien van praktiese bedieningshulp wat lidmate sal help om hulle gawes te ontdek en 
hulle rol en plek in die gemeente te verstaan ten einde te groei na volwasse dissipelskap in God se 
Koninkryk. 
1.2 Ons wil dus gemeentes aanmoedig om ‘n passie te ontwikkel en uit te leef om gemeentelede te 
bemagtig om al hoe meer 
• God se verteenwoordigers in die alledaagse lewe te wees om daardeur die welstand van die 

gemeenskap te bevorder 
• Eienaarskap vir die gemeente as hul bemagtigingsliggaam te aanvaar. 
1.3 Ons is daarvan oortuig dat ons lidmate en hulle gawes eintlik die grootste skat (resource) is wat die 
Here aan sy Kerk geskenk het, maar dat hierdie skat nog grotendeels onbenut is. Die roeping van die Kerk 
in die tyd waarin ons lewe, noodsaak ons om baie dringend aan hierdie saak aandag te gee. 
1.4 Lidmaatbemagtiging impliseer dan vir ons om lidmate 

• bewus te maak van hulle roeping 
• bewus te maak van hulle gawes en rol 
• hulle plek te laat vind in die gemeente 
• toe te rus vir hulle dienswerk 
• in diens te stel en te ondersteun. 

Ons bewusmakingstrategie sentreer om die slagspreuk: JY IS DIE VERSKIL! 
 

2. WERKSAAMHEDE 
2.1 ADGO se Werkgroep vir Lidmaatbemagtiging het in die afgelope termyn op verskillende maniere probeer 
om hierdie belangrike taak te volvoer. 
2.2 Lede van die Werkgroep het gerigte navorsing gedoen. Die volgende stukke word as bylae aangeheg: 
2.2.1 Lidmaatbemagtiging (Bylaag A). 
2.2.2 Beginsels vir gawegeöriënteerde-bediening in die NG Kerk (Bylaag B). 
2.2.3 Riglyne vir die Evaluering van Toerustingsmateriaal in die NG Kerk (Bylaag C). 
2.2.4 Kerkordelike struikelblokke in die weg van Lidmaatbemagtiging (Bylaag D). 
2.3 Tienduisend kopieë van die OPE BRIEF AAN ELKE GEMEENTE VAN DIE NG KERK is in professionele 
pamfletvorm na al die predikante van die Kerk uitgestuur om dit na goeddunke onder gemeenteleiers te 
versprei.  Die terugvoering was buitengewoon positief! (Hierdie stuk is wesenlik ‘n samevatting van  
Bylaag  A). 
2.4 Daar is ‘n opname gemaak van die toerustingsmateriaal wat tans deur gemeentes van die NG Kerk 
gebruik word. Die behoefte aan materiaal is geweldig groot en die indruk is dat gemeentes na enige 
materiaal gryp omdat die NG Kerk oor min eie toerustingsmateriaal beskik. Die taakspan het besluit om nie 
die wiel weer te ontwerp nie, maar gemeentes te lei met riglyne oor die evaluering in die keuse van materiaal 
(Sien bylaag C). Die volgende materiaal word tans gebruik: 

• Bybelkor-kursusse 
• Getroue Getuies 
• EE III 
• Alpha 
• Netwerk (Willow Creek) 
• Forty Days of Purpose (Rick Warren) 
• Celebrate Recovery (Saddleback) 
• Natural Church Development 
• Walk Through the Bible 
• Gemeentevreugde 
• Kingfisher 
• SA Vennootskap vir Gestuurde Gemeentes 
• Beleef God (Henry Blackaby) 
• Emerging Church (Rob Bell) 
• Verantwoordelike Vernuwing 
• Veritas College 
• Amosprojek 
• Nehemiaprojek 
• Eie materiaal 
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2.5 Artikels oor Lidmaatbemagtiging het in Kruisgewys, Kerkbode en op die NG Kerk se webwerf verskyn. 
2.6 Wat die toekoms betref, word voorsien om met behulp van Bybelmedia materiaal te voorsien wat oor 
spesifieke aspekte handel, soos die liggaamsmodel, dissipelskap, roeping, gawes, leierskap, geestelike 
groei ens. Publikasies of elektroniese hulpmiddels wat gemeentes in doelwitbeplanningen 
vernuwingstrategieë kan help, word in die vooruitsig gestel. 
2.7 Daar word ook gewerk aan ‘n DVD met suksesstories van gemeentes wat reeds goed gevorder het 
met lidmaatbemagtiging. Verder word sinodale werkswinkels oor Lidmaatbemagtiging vir die toekoms 
beplan, of om dit saam met Verantwoordelike Vernuwing aan te bied. 

  

BYLAAG A 
WAT IS LIDMAATBEMAGTIGING 

 
1. OPDRAG 
 
Die missie van die Algemene Diensgroep vir Gemeente-Ontwikkeling (ADGO) se Taakspan vir 
Lidmaatbemagtiging is om die kerk te ondersteun om lidmate tot hulle volle potensiaal te laat ontwikkel 
deur 

• hulle bewus te maak van hulle gawes en rol 
• hulle hul plek te laat vind in die gemeente 
• hulle toe te rus vir hulle dienswerk 
• hulle in diens te stel en te steun. 

 
Volgens die Kerkbode van 13 Mei 2005 is dit: Konkrete bedieningshulp wat lidmate sal help om hulle 
gawes te ontdek, hulle rol en plek in die gemeente te verstaan, en lidmate sal help begelei na volwasse 
dissipelskap, en vervolg: Ons is oortuig dat van die grootste skatte van die NG Kerk die lidmate self is. 
Hierdie onbenutte bron moet ontsluit word. 
 
Die groot vraag en uitdaging is dus hoe ‘n gemeente sy lidmate tot hulle volle potensiaal kan begelei sodat 
hulle optimaal aktief kan wees in liefdevolle dienswerk binne die Here se Kerk en Koninkryk. 
 
Uit die staanspoor moet dit duidelik wees dat hierdie ‘n omvattende aangeleentheid is met baie 
verbandhoudende aspekte oftewel verskillende invalshoeke waarmee die saak benader kan word.  Aan ‘n 
aantal van hulle wil ons hier kortliks aandag gee. 
 

2.  DIE KERK AS LIGGAAM 
 
Sedert die tagtigerjare is daar veral baie aandag gegee aan die Bybelse metafoor van die kerk as liggaam 
volgens 1 Korintiërs12 – vergelyk LM Heyns se proefskrif: ‘n Prakties-Teologiese ondersoek na die kerklike 
strukture van die NG Kerk (1986). In reaksie op die eertydse groot klem op die gemeente as kudde wat 
versorg moes word, het die liggaamsgedagte nou so sterk op die voorgrond getree dat selfs gepraat is van 
‘n liggaamsmodel wat in die gemeente gestalte moet vind. 
 
Al sou daar kritiek kon wees teen die verabsolutering van ‘n nuwe Bybelse kerkmetafoor, het die hele debat 
ongetwyfeld ‘n groot rol gespeel om ‘n verskuiwing teweeg te bring in die bestaande kerkbegrip. Die 
geweldige rykdom van die liggaamsmetafoor het nuwe aksente van kerkwees op die voorgrond gebring. 
Veral die aktiewe funksionering van die ledemate (lidmate) van die liggaam in hulle verskeidenheid met 
hulle verskillende gawes was nou feitlik gemeengoed.  
 
Hierdie nuwe beklemtoning het ‘n sterk teologiese basis gelê vir die saak van lidmaatbemagtiging wat nou 
ter sprake is. 
 

3. BEMAGTIGENDE LEIERSKAP 
 
Die hele debat rondom die liggaamsmodel was deel van die gemeenteboubeweging wat die NG Kerk 
sedert die tagtigerjare sterk beïnvloed het. Naas Amerikaanse invloede, veral van die Church Growth 
Movement, het die Duitser Christian Schwarz bekendheid verwerf met die grootste empiriese 
navorsingsprojek (1994-1996) nog ooit na die faktore wat kerkgroei bevorder. Daarvoor het hy meer as 
1000 uiteenlopende kerke in 32 lande op al die vastelande van die wêreld gaan ondersoek en bevind dat 
“empowering leadership” die nommer een kenmerk is van groeiende gemeentes: 
Leaders of growing churches concentrate on empowering other Christians for ministry...they invert the 
pyramid of authority so that the leader assists  Christians to attain the spiritual potential God has for them. 
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These pastors equip, suppport, motivate, and mentor individuals, enabling them to become all that God 
wants them to be.  (Natural Church Development: 22).  
 
Schwarz bevind ook dat van al agt kenmerke wat by alle groeiende gemeentes voorkom, die 
implementering van bemagtigende leierskap die vinnigste verskil maak in ‘n gemeente: Die rede?  In 
contrast to the other seven quality characteristics, which deal mostly with change processes that involve the 
whole church, this factor usually relates to a relatively small group of people (Implementation Guide: 47). 
 
Volgens Arnold Smit in sy uitnemende boek oor leierskap (Nuut gedink oor leierskap in gemeentes: 99-100) 
dui energerende leierskap op die soort leierskap wat daarin slaag om ‘n gemeente in staat te stel om hulle 
Godgegewe visie in die gemeenskap waarin hulle leef, te vervul. Dit is ‘n styl van leierskap wat lidmate 
vrymaak tot ‘n verstaan van hulle eie waarde en rol in die vervulling van die gemeente se roeping. Dit maak 
hulle vry tot die ontdekking van die gawes wat hulle van die Gees ontvang het vir hulle verbintenis, 
toewyding en ondersteuning aan die saak van Christus. 
 
Tereg beklemtoon Smit dat energerende leierskap eintlik ‘n pastorale aktiwiteit is (p.105) en dui onder meer 
op die volgende kenmerke van energerende leiers: 

 
• Hulle sien en betrek lidmate as medewerkers/vennote in die bediening.  
• Hulle raak ontslae van status- en magsimbole wat net afstand bring. 
• Hulle skep ruimte vir lidmate om bediening uit te voer. 
• Hulle plaas ‘n hoë premie op toerusting. 
• Hulle leef oop en kwesbaar teenoor diegene wat hulle begelei. 

 
Wat betref die aspek van energerende leierskap het meeste gemeentes van die NG Kerk waarskynlik nog 
‘n ver pad om te gaan. 
 

4. NUWE REFORMASIE 
 
‘n Aspek van lidmaatbemagtiging wat so belangrik is dat Greg Ogden dit selfs as The New Reformation 
beskryf, is die groot kloof tussen clergy en laity wat oorkom moet word. Hierdie kloof of afstand het ons 
steeds in die NG Kerk tussen predikante of  leraars of dominees aan die een kant, en “gewone lidmate” aan 
die ander kant. Soms word na hierdie saak verwys as die onvoltooide agenda van die Reformasie.  
 
In reaksie op die sakramentele verskansing van die priesters en die gevolglike onmondigheid van lidmate in 
die Roomse Kerk, het die Reformasie inderdaad ‘n baie sterk saak uitgemaak vir die priesterskap van alle 
gelowiges. Maar hulle het ongelukkig nie daarin geslaag om dit tot sy volle konsekwensies deur te voer nie. 
The Reformation never delivered on its promise of the Priesthood of All Believers;  somehow, that doctrine 
never became operative (George Hunter, Church for the Unchurched: 121. Vgl. ook JCG Kotze: The Divine 
Charge to the Christian in the Church: 93). 
 
Is daar in die lig van die Skrif vandag nog enige ruimte vir afgesonderde “priesters” naas die algemene 
priesterskap van alle gelowiges? Ogden se mening is die volgende: Nowhere in the Bible can a priesthood 
within a priesthood be defended. The holy presence of Christ is in his whole body. Each one in whom Christ 
dwells is a channel through whom he mediates his presence (79). 
 
Daarom pleit hy baie beslis daarvoor dat daar van geen klasse-onderskeid tussen clergy  en laity sprake 
mag wees nie. Trouens, die tradisionele rolle moet net mooi omgekeer word: The laity become the troops in 
the front lines and the clergy, with the gathered  church, help to support them. Until this revolution occurs, 
the Protestant concept of the priesthood of all believers remains vague and unrealized  (211). 
 
In ‘n baie goeie artikel oor Involvement of the Laity in: Meeting the Future verbind Brian Germond (soos 
Luther) die priesterskap van alle gelowiges aan die doop, en skryf as volg: By virtue of our baptism we are 
called to share in God’s ministry to the world, and the remainder of our life is spent in the living out of that 
vocation....everyone shares in ministry. The distinction between ordained and layministry then becomes 
simply one of function (178). 
 
In alle eerlikheid sou mens selfs nog meer radikaal moet dink en vra of lidmate met hulle gawes en 
bediening ooit heeltemal tot hulle reg kan kom solank daar iets soos voltydse predikante is wat opgelei en 
afgesonder is vir die bediening. Frank Viola is nogal die mening toegedaan dat dit nie haalbaar is nie: The 
mere presence of clergy has the deadening effect of conditioning the congregation to be passive and 
perpetually dependent (Vergelyk: Rethinking Leadership in the Church). Hy haal dan ook iemand anders 
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aan wat beweer: It is hard to get people to occupy the ground of universal priesthood when we  reserve 
the word minister for people with seminary degrees and parchment pape rordination certificates... 
 
Laat daar by ons egter geen twyfel wees nie: lidmate sal net bemagtig wees as die kerk werklik aan hulle 
“teruggegee” word. In Transforming Congregations for the Future stel Loren Mead dit as volg: Clergy by 
themselves cannot and will not relinquish their power. There will be no change until the laity takes the lead. 
The church is too important to be left in the hands of the clergy (97). 
 
Dalk help dit om nader aan die praktyk te kom deur net een praktiese voorbeeld te noem. Waarvandaan 
haal predikante/amptelike priesters die reg vandaan om die bediening van sakramente vir hulleself te 
reserveer?! Waarom moet die Nagmaal uitsluitlik deur ‘n predikant in ‘n amptelike erediens ingestel en 
bedien word? Dit sou ‘n wonderlike bemagtiging wees van gewone gemeenteleiers wanneer die Kerkraad 
hulle vrylaat om in kleingroepverband self die Nagmaal te bedien as uitdrukking van die intieme 
geloofsgemeenskap tussen dissipels van die Here Jesus. 
 
Lidmaatbemagtiging roep om ‘n herdefiniëring van die rol van die predikant naas die volwaardige 
funksionering van die priesterskap van alle gelowiges! 
 

5. TOERUSTING VAN GELOWIGES 
 
Onlosmaaklik verbonde aan die saak van lidmaatbemagtiging is die roeping en taak van die kerk om sy 
lidmate hiervoor toe te rus. So skryf Kirbyjon Caldwell in die voorwoord van Sue Mallory, The Equipping 
Church: The church exists to equip people in order to release them back into the world, grounded in truth 
and community. 
 
Mallory beklemtoon dat lidmaattoerusting nie benader moet word as ‘n bepaalde program binne die kerklike 
aktiwiteite nie. (Vergelyk die NG Kerk se vroeëre Lidmaattoerustingsprogram). Nee, it is a way of doing and 
being the church (21). Daarom dat sy dan ook ‘n aantal kernwaardes formuleer wat aan die grondslag lê 
van ‘n equipping church. Diensknegleierskap en die priesterskap van alle gelowiges is deel daarvan. 
 
Greg Ogden gee ‘n mooi beskrywing van die essensie van toerusting. Die griekse woord hiervoor 
(katartizein) kom eintlik uit ‘n mediese konteks. When a limb was broken, doctors equipped their ailing 
patients by putting the fractured bone back into proper alignment. A limb pulled out of joint was equipped by 
being returned to its proper place so that it could be restored to its appropriate function (101). Presies dit is 
wat met die ledemate van die liggaam van Christus moet gebeur. Elkeen moet sy regmatige plek in die 
liggaam vind en daarvolgens funksioneer. 
 
Vir baie dominees is dit waarskynlik besonder moeilik om die skuif te maak waarvoor hier gevra word. Sy 
bedieningsprioriteit sal moet verander: weg van die voortdurende versorging van die kudde (met hulle 
nimmereindigende verwagtings) na die noodsaaklike toerusting van gelowiges wat vra na behoorlike 
geestelike toerusting sodat hy sy gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van die ander lede kan 
aanwend (Heidelbergse Kategismus: Sondag 21). Genoemde skuif kan vir ‘n predikant/pastor/dominee 
groot kritiek op die hals haal. Vanuit die tradisionele verwagtingspatroon word algou beweer dat die 
dominee nou sy werk op die lidmate wil afskuif! Daarom vra dit groot moed om hierdie rigting in te slaan. 
Maar, vra Ogden: Are we willing to experience short-term pain for long-term gain in ministry? The truth is, 
we cannot be equipping pastors and dependency pastors at the same time (118). 
 

6. ROEPINGSBESEF 
 
Lidmaatbemagtiging het ook alles te doen met die hernude klem op roeping wat in die jongste tyd nogal 
dikwels gehoor word. Die verbruikersmentaliteit wat so eie is aan ons westerse kultuur, het ‘n ongelooflike 
magsgreep verkry op die gees en gemoed van meeste lidmate. Daarom dat lidmate opnuut weer daaraan 
herinner moet word dat hulle as begenadigdes van God ook ‘n roeping van die Here ontvang het! 
 
In sy jongste boek Ontmoetings met die Lewende God omskryf Coenie Burger roeping as volg: Roeping is 
om te verstaan dat die Here jou ganse lewe aan jou gegee het as ‘n gawe en ‘n opdrag, en dat jy met alles 
wat jy doen, op hierdie gawe en roeping van die Here antwoord (24). Die waarskynlikheid is groot dat slegs 
lidmate wat diep bewus is van die Here se aanspraak op hulle lewe, hulleself sal aanmeld vir aktiewe 
dienswerk in die Koninkryk van God. 
 
In opvolging van sy “bestseller” Seven Habits of highly Effective People skryf Stephen Covey onlangs oor 
The 8

th
 Habit,  wat vir hom beteken: Find your Voice and inspire others to find theirs. Hierdie “voice” 
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waarvan Covey praat, is eintlik niks anders nie as jou unieke, persoonlike roeping. Volgens hom vind jy dit 
waar jou persoonlike passie, talente, behoefte en jou gewete mekaar ontmoet. Dié vier werklikhede 
korreleer met jou hart, jou verstand, jou liggaam en jou gees, wat onderskeidelik jou emosionele 
intelligensie, jou verstandelike, jou liggaamlike en jou geestelike intelligensie huisves. 
 
Lidmaatbemagtiging het inderdaad alles daarmee te doen dat lidmate gehelp word om hulle eie “voice” te 
herken, te besef dat hulle van die Here ‘n bepaalde roeping ontvang het, daardie roeping ontdek en dit met 
vrymoedigheid uitlewe. 
 

7. KONINKRYKSPERSPEKTIEF 
 
Misverstand waarteen tog maar voortdurend gewaak moet word, is dat lidmate net bemagtig word vir 
kerklike dienswerk. Dan gaan dit oor ‘n kerklike aanspraak op jou lewe in plaas daarvan dat jy vrygestel 
word vir dienswerk binne die ruimtes van die Koninkryk van God. 
 
In The Once and Future Church waarsku Loren Mead juis teen hierdie gevaar: Ministry outside the church 
is rarely recognized and never rewarded. Ministry inside is recognized and rewarded....Assignments to 
responsibilities in the congregation are generally made according to the congregation’s  oragnizational 
needs, not the expertise of the lay person (35). 
 
Die kerk as liggaam van Jesus Christus het ‘n veel groter taak as om na sy eie welstand en voortbestaan 
om te sien! Die kerk is daar om die wêreld te transformeer en mee te werk aan die herstel van die 
oorspronklike harmonie met God. Daarvoor is niks minder as ‘n behoorlike inkarnasieteologie nodig nie. An 
incarnational theology of ministry affirms that the Body of Christ is at work wherever its members are at 
work, skryf Davida Crabtree tereg in The Empowering Church (33). 
 

8. LIDMAATSKAP 
 
As daar van lidmaatbemagtiging gepraat word, bring dit noodwendig die hele saak van kerklike lidmaatskap 
ter sprake. Hieroor bestaan daar tans wyd uiteenlopende menings.  
 
Vanuit die benadering van ‘n gasvrye geloofsgemeenskap word gevra vir ‘n vryer ingesteldheid waar 
verwagtings nie so hoog aangeslaan word nie. Membership in the Christian church has been watered down 
to a lowest common denominator of least offense,  skryf Crabtree (The Empowering Church: 43). Tog sou 
mens kon vra hoeveel mense werklik gelukkig is om deel te wees van ‘n kerk/gemeente waar lidmaatskap 
eintlik geen betekenis het nie. 
 
Daarom deel ek nogal Crabtree se oortuiging dat lidmaatskap weer met sinvolle inhoud gevul moet word. 
Dit beteken egter dat lidmaatskap glad nie as persoonlike “status” gesien word nie, maar juis as deel van 
die lidmaatbemagtigingsproses wat behels dat nuwelinge hartlik verwelkom word in die gemeente, die Here 
waarlik leer ken, betrokke raak en toegerus word tot diensbaarheid in die Koninkryk. 
 

9. STRATEGIE 
 
Uiteindelik moet natuurlik gevra word na die regte strategie om die groot saak van lidmaatbemagtiging tuis 
te bring by elke predikant en gemeente van die NG Kerk in Suid-Afrika. Dit is geen eenvoudige saak nie. 
 
Verseker het elke gemeente van ons Kerk ‘n unieke konteks waarbinne sy lidmate geroep is om diensbaar 
te wees in die Koninkryk. Aan die ander kant is meeste van ons lidmate tot ‘n groot mate al deel van die 
“global village” sodat dit nie heeltemal onvanpas is om elders te gaan kers opsteek nie. Bekende modelle 
wat in hierdie opsig die aandag trek, is Moreletapark in Pretoria, Willow Creek (Chicago) en Saddleback 
Valley Community Church (Los Angeles).  
 
Die uitgangspunt van Saddleback kan sondermeer op elke gemeente van die NG Kerk oorgedra word. 
George Hunter beskryf dit as volg: 
 
Saddleback’s emphasis on lay ministry is the single greatest key to the  church’s success. Rick Warren 
explains that, for their church, the people are the ministers, and the pastors are the administers. The staff 
make most of  the necessary administrative decisions, thus freeing the laity from the consuming 
involvements in committee work, voting, governance, and maintenance that immobilize, divide, and exhaust 
most congregations. This frees the people’s time and energy for ministry and outreach in the community 
(Church for the Unchurched:129). 
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Selfs in die kleinste gemeente moet die voltydse of deeltydse predikant ophou om hom/haarself te sien as 
die enigste geroepene om die bediening van die gemeente uit te voer. Nie net is dit ‘n onmoontlike taak nie, 
maar in stryd met die duidelike bedoelinge van die Here vir sy gemeente.  
 
By wyse van ‘n bemagtigende leierskapstyl waardeur gelowiges toegerus word om met vrymoedigheid 
hulle roeping in Kerk en Koninkryk uit te leef, moet geestelike leiers (predikante) bid en werk vir ‘n Nuwe 
Reformasie wat die NG Kerk baie dringend nodig het! 
 

BYLAAG B 
BEGINSELS VIR GAWE-GEORIËNTEERDE BEDIENING IN DIE NED GEREF KERK  
 

1. AMPSGEORIËNTEERDE BEDIENING 
 
Lees net die formulier oor die bevestiging in die ampte, die Kerkorde, Belydenisskrifte  en kyk na die 
afgevaardigdes na vergaderings. Die hele bedieningsstruktuur is ampsgeoriënteerd. Die leiding en bestuur 
van die kerk vind vanuit die ampte plaas. Dit sluit ander leiding van lede van die liggaam van Christus in ‘n 
hoë mate uit. 
 
1.1 VERSKRAALDE SKRIFHANTERING 
Die hele siening oor die ampte soos ons dit tans het, is hoofsaaklik gebaseer op die Pastorale briewe. Die 
res van die NT het feitlik geen rol gespeel nie. Hierdie aanname blyk uit die volgende Skrifgegewens. 
1.1.1 Die oudste NT dokumente, is 1 en 2 Tes en 1 Kor. Geen ander NT geskrif gee soveel inligting oor die 
binnewerke van die kerk as die briewe nie.  
1.1.2 Nêrens praat dié briewe van ouderlinge nie, van die bevestiging of oplê van hande van die ampte nie. 
Die briewe praat wel van gawes (charismata/en pneumatika), geestesgawes wat aan elke christen na die 
mate van geloof gegee is. Die brief 1 Kor gee ook hoofstukke inligting oor die charismatiese struktuur van 
die kerk teenoor verskraalde inligting in die Pastorale briewe. 
1.1.3 Daarteenoor is die Pastorale briewe laat geskrifte met sterk klem op die ampte. Die Heilige Gees is 
meer verbind aan die ampte as teenoor elke lidmaat met gawes wat die Heilige Gees gee. Nêrens kom die 
term geestesgawes in die Pastorale briewe voor nie. Die term charismata word net op twee plekke gebruik 
en elke keer mbt die ampte. (1 Tim 4:14; 2 Tim 1:6).  
1.1.4 Die teologie verskil duidelik van Paulus se teologie. Paulus het die tradisie goed nagevors (vgl 1 Kor 
11:23) by nagmaal en (1 Kor 15:3) oor die opstanding. Paulus se weergawe is ‘n redelike noukeurige 
weergawe van die funksionering van die kerk in sy vroeë geskiedenis. 
 
Konklusie:  
Die gawes wat die Heilige Gees aan gelowiges gee het om hierdie redes ‘n ondergeskikte en selfs 
geen rol in die teologie en in ons gereformeerde kerkwees gespeel nie. Die hele Skrif het nie ‘n rol 
gespeel in ons verstaan van gemeentebediening nie.  
 

2. MISVERSTANDE OOR DIE GAWES WAT ‘N MENS UIT DIE WEG MOET RUIM. 
 
Vraag 1. Was die geestesgawes ‘n uitsonderlike of alledaagse verskynsel? 
Het ons met ‘n streep-teologie te make, dws die gawes is net gegee vir die vroeë kerk in sy ontwikkelings- 
en vestigingsfase of is die gawes ook vir die kerk vandag en vir alle eeue bedoel? Paulus lê veral twee 
norme aan om te kan onderskei tussen die Heilige Gees en valse geeste se werking: 
1.Wie die werking van die Heilige Gees ervaar moet kan sê Jesus is die Here (1Kor 12:2). Alleen in die 
Gees kan ‘n mens sê dat Jesus die Here is. Die Heilige Gees bind mense aan Jesus en Jesus is die kern 
van die gemeente se prediking en lewe.  
2.Die gawes moet dien tot opbou van die gemeente. Die gawes is nie bloot ‘n wonderwerk nie. Die Heilige 
Gees gee gawes om gemeente op te bou. (1 Kor 12:7). 

 
In Rom 12: 6-8 en 1Kor 12:28 ev noem Paulus ‘n klomp ander gawes: aanmoedig; diens doen; leer; 
wysheid; onderskeiding van geeste; hulpverlening; administrasie…  Sonder die gawes kan die kerk 
doodeenvoudig nie voortbestaan nie. Christene moet die belangriker gawes soek (1 Kor 12:31). Kom ek 
wys julle nog ‘n belangriker gawe sê Paulus… liefde (1 Kor 13). Sonder liefde beteken al die ander gawes 
niks nie (1 Kor 13:1-3).  
 
Konklusie:  
Gawes is vir die kerk bedoel vir alle tye en vir die daaglikse bestaan van die kerk.  
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Vraag 2. Eenvorigheid of verskeidenheid? 
Baie gelowiges dink daar is net een besondere gawe aan die kerk gegee. Dit is die tweede misverstand. 
Mens dink dat die enigste gawe wat vandag nog bestaan is die gawe waarop die hande gelê word. (2 Tim 
1:6; 2 Tim 4:14).  
 
Paulus se briewe ken die gebruik en die ordening van ‘n amp glad nie. Paulus sou nooit die Heilige Gees 
en sy werking so in ‘n “blik” kon druk nie.  
a.Die oorvloed wat die Heilige Gees gee en sy werking is te belangrik en ‘n groot variasie van gawes is  te 
bespeur (1 Kor 12:28-31; Rom 12:6-8; Efes 4:11).  
b.Die lysie eindig nie daar nie. So word lyding ook byvoorbeeld as ‘n genadegawe gesien (2 Kor 4:7-12; Kol 
1:24). So is daar talle ander sake wat Paulus ook as genadegawes sien.  
c.Charismata is geskenk, toebedeel met die oog op diens aan die gemeente. Dit is nie ‘n natuurlike talent 
nie, maar die Heilige Gees wat dit skenk uit genade met die oog op diens in sy gemeente. ‘n Gelowige 
beskik nie oor dié gawe soos oor ‘n talent nie. Die Heilige Gees gee en neem dit soos benodig. ‘n Talent 
word jy meegebore, maar ‘n gelowige word geroep om ‘n taak te verrig en die gawe gegee as toerusting 
om sy roeping mee uit te voer.   
 
Konklusie:  
Die Heilige Gees gee ‘n verskeidenheid van gawes aan gelowiges wie die Heilige Gees roep om die 
gemeente op te bou. Hierdie gawes gee die Heilige Gees aan die gelowiges sodat die gelowiges in 
staat sal wees om aan hulle roeping uitvoering te gee.   
 
Vraag 3. Gawes: alleenlik vir net ‘n paar of vir almal gegee? 
Dit is ‘n misverstand om te dink dat die gawes net vir ‘n paar mense beskore is - dat  al die gawes aan ‘n 
ouderling/ predikant gegee is toe hy/sy bevestig is. Dit is ‘n groot fout om die volgende 4 redes: 
1.In 1 Kor 12:28 ev. kom Paulus met ‘n retoriese vraag: is almal apostels? Die antwoord daarop is duidelik. 
Natuurlik nie. Daar is ‘n verskeidenheid van gawes wat God aan verskillende mense gegee het. Almal het 
nie dieselfde gawes nie.   
2.In Ef 4: 11 gee God verskillende mense as gawes aan die kerk. God gee aan die kerk apostels, tweedens 
profete, …. doel van die gee van die gawes? Dat die  mense wat God as gawe aan die kerk gegee het die  
gelowiges moet toerus (vers 12) sodat die gelowiges hulle werk kan doen en die gemeente kan opbou.  
3.Boonop word die gawe van leierskap tweede laaste genoem by Paulus en is dit nie  so op die voorgrond 
of belangrik by hom nie. So vra Paulus in 1 Kor 12:28: Is almal apostels, almal profete…? Nee. Paulus 
noem dan die gawe van leierskap tweede laaste. Leierskap is die kuns om ‘n boot te stuur. So word die 
leiers nooit ‘n groep wat oor ander regeer nie.  Die leiers word nooit ‘n groep wat hulle afskei van die 
gemeente, bokant die gemeente uitstyg om sodoende oor die gemeente te regeer nie. Gelowiges is geroep 
om mekaar te bedien en die gemeente op te bou met die gawes wat die Here gee. Omdat alle gawes, ook 
die van apostels wees, ens deel is van die charismata/gawes wat God aan die kerk gee, kan die ampte as 
gawe nie oor die ander genadegawes heers nie. Ampte is bloot ‘n onderdeel van die gawes.  
4.Gawes is aan elke lidmaat gegee soos die Heilige Gees wil. Daar is net een in beheer en een Hoof en dit 
is die Heilige Gees. Die Gees is op alle vlees uitgestort (Hand 2.) Wie deel aan die Heilige Gees het, het 
deel aan die genadegawes.  
 
Konklusie:  
Niemand kan alles in die kerk wees nie. ‘n Gemeente is nooit ‘n eenmansvertoning nie.  
 

DIE NG KERK SE BEDIENINGSBELYDENIS 
 
Ons glo...... 
 
AANGAANDE BEDIENING/DIENS 
 
1.Verlossing in Jesus Christus sluit ‘n roeping tot bediening outomaties in.  Elke gelowige is geskep, gered, 
geroep, begaafd, bemagtig en beopdrag om te dien (Fil 2:8-10). 
2.‘n Bediening vorm die hart van die Christelike lewe (Matt 20:28) 
3.Die wyse waarop God my gemaak en gevorm het, bepaal die manier hoe ek betrokke gaan wees as deel 
van die liggaam van Christus, sy gemeente.  God het ons elkeen uniek gevorm (s.h.a.p.e.) vir ons 
bediening. 
4.God het aan al sy kinders gawes gegee wat ontwikkel kan word, en gebruik kan word in die bediening.  
Elkeen is iewers ‘n “10".  Elkeen het iets om te offer.  Die ontwikkeling en die gebruik van jou gawes is 
goeie rentmeesterskap (bestuur van dit wat God aan jou toevertrou het), en aanbidding, want diens aan 

God is niks anders as aanbidding nie. 
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5.Jy ontdek jou gawes deur die bediening in plaas daarvan om jou bediening te ontdek deur jou gawes. 
6.Die getuigskrif dat my gawes en bediening bymekaar pas, is die feit dat ek vrugbaar en vervuld is in wat 
ek besig is om te doen. 
 
AANGAANDE DIE LIGGAAM VAN CHRISTUS 
 
1.God se bedoeling vir die bediening is dat dit deur die konteks van die plaaslike gemeente as God se 
antwoord vir die nood van die wêreld, volvoer word.  Lidmaatskap sluit dus ‘n verbintenis tot ‘n bediening/e 
in. 
2.Die Heilige Gees het aan ons gemeente familie/liggaam al die geestelike begaafde mense gegee wat 
nodig is om sodoende alles te doen waarvoor die Vader ons geroep het. 
3.Die gemeente moet funksioneer op die basis van geestelike gawes.  Lidmate behoort nie gekies te word 
tot die bediening nie, maar doen dit uit gehoorsaamheid aan God wat my toerus (begaafd gemaak het)  vir 
die bediening.   
4.Die gemeente is ‘n liggaam, nie ‘n besigheid, organisasie of organisme nie.  Daarom moet die struktuur 
van die gemeente so eenvoudig wees dat dit die bediening bevorder en nie op onderhoud en bestuur fokus 
van ‘n groot, lam organisasie nie.  Bedieninge behoort nie onder burokrasie begrawe te word nie. 
5.Die mobilisering van elke lidmaat en die ontdekking en die gebruik van sy/haar gawes is die sleutel tot ’n 
gebalanseerde gemeente wat groei en strewe na volwassenheid. 
6.Die totale bediening van die gemeente moet altyd voorkeur hê bo die individualiteit en die behoeftes van 

‘n enkele bediening. 

 

BYLAAG C 
RIGLYNE VIR DIE EVALUERING/AKKREDITERING VAN TOERUSTINGSMATERIAAL IN 
GEMEENTES. 
 
Nie alle materiaal wat beskikbaar is om lidmate toe te rus vir hulle dienswerk strek tot opbou van ‘n 
bepaalde gemeente nie. Sommige stof kan selfs lidmate verwar en mislei. Om dit met ’n  metafoor te 
verduidelik sou mens kon sê dat nie alle afrigters van rugbyspanne noodwendig die spelreëls in ag neem 
nie. Sonder dat die spelers dit agterkom, kan hulle sekere tegnieke geleer word wat teen die reëls van die 
spel ingaan. Die riglyne wat hieronder genoem word, is bedoel om gemeentes te help om 
toerustingsmateriaal wat in die gemeente gebruik word op ‘n verantwoordelike wyse te evalueer voordat 
hulle dit benut. 
 
1. SKRIFGEBONDENHEID 
Die eerste en belangrikste vraag is of die stof gegrond is op die Woord van die Here. Kan mens duidelik 
agterkom dat die inhoud getrou is aan die beginsels soos in die Bybel uitgespel word. 
 
2. HERMENEUTIES VERANTWOORD 
Nie almal wat die Bybel gebruik, gebruik dit reg nie. Daar is so iets soos die regte en verkeerde manier om 
die Bybel te lees. Al sou dit dus gebeur dat die materiaal oor die eerste hekkie van Skrifgebondenheid kom, 
sal ook gekyk moet word hoe die Bybel benut word. Die volgende is ‘n paar van die belangrikste sake om in 
die gebruik van die Bybel en die benutting van Bybeltekste in ag te neem: 
2.1 Hermeneutiese sleutels: Enige woonhuis het ’n hele paar kamers met deure wat elkeen met ‘n sekere 
sleutel oopgesluit moet word. Daarby is daar ook dikwels sommige deure soos die voor- en agterdeure se 
veiligheidshekke wat spesiale soort sleutels nodig het om dit mee oop te sluit. Hierdie metafoor is van 
toepassing op die Bybel. Die Bybel bestaan uit 66 boeke wat geskryf is op verskillende maniere en binne 
verskillende omstandighede en met verskillende bedoeling. Om die regte betekenis van ‘n sekere 
teksgedeelte dus reg te verstaan, sal die regte stel “sleutels” daarvoor gebruik moet word. Faktore wat die 
“sleutels” beïnvloed en dus in ag geneem moet word is sake soos die volgende: 
2.1.1 Die konteks van die teksgedeelte: Geen teksgedeelte is in ‘n onbepaalde vakuum geskryf nie. Die 
skrywer en die eerste lesers het binne ‘n bepaalde konteks geleef. Die tyd waarin dit geskryf is, die 
kultuurhistoriese agtergrond waarbinne skrywer en hoorder geleef het, die sosio-ekonomiese en politieke 
klimaat, ens is maar van die faktore wat die konteks baie sterk beïnvloed en dit moet deeglik in ag geneem 
word om die teks te interpreteer. 
2.1.2 Die literatuursoort waarin die teks gegiet is: Elke teksgedeelte is volgens die reëls van ‘n 
sekere literatuursoort geskryf. In baie gevalle maak die skrywers juis van ‘n  bepaalde literatuursoort 
gebruik om sy boodskap effektief oor te dra. Daarom moet dit in ag geneem word om te bepaal of die 
teksgedeelte of selfs net ‘n enkele teksvers reg gebruik word in toerustingsmateriaal. 
2.1.3 Die eienskappe van die taal waarin dit oorspronklik geskryf was: Behalwe die literatuursoort is die 
teks ook volgens die spel- en grammatikale reëls van ‘n  bepaalde taal (van destyds) geskryf. Elke taal het 
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sy eie stel reëls. Dit moet in ag geneem word om te bepaal of ons eeue later die boodskap reg verstaan. 
.1.4 Die eietydse konteks waarin ons ons vandag bevind: Ons eie konteks verskil radikaal van dié van die 
Bybel se tyd. Dit moet deeglik in ag geneem word. 
2.1.5 Die konteks van die gemeente is belangrik: Behalwe vir die algemene eietydse kontek 
Is daar ook die bepaalde omstandighede van elke gemeente. Dit moet deeglik in ag geneem word om vas 
te stel of bepaalde toerustingsstof geskik is.  
 
3. TEOLOGIESE VERANTWOORDING 
Geen gemeente funksioneer binne ‘n teologiese vakuum nie. In die NG Kerk onderskryf ons die 
Gereformeerde teologie. Daarmee word standpunt ingeneem vir ‘n bepaalde verstaan van die Skrif. 
Wanneer toerustingsmateriaal in ‘n gemeente gerbuik word, sal telkens gekyk moet word of die materiaal 
inpas in ons belydenis van die gereformeerde teologie. Daar is ook ander teologiese uitgangspunte wat as 
vertrekpunt vir materiaal kan diens doen en wat soms lynreg met die gereformeerde teologie kan bots. 
 
4. RELEVANSIE VAN DIE STOF  
Onder geen omstandighede mag in ‘n gemeente toerustingsstof gebruik word net omdat ‘n sekere ander 
gemeente of gemeentes dit gebruik nie of net maar om te kan sê daar is toerusting gedoen nie. Die 
gemeente se eie visie en ontwikkeling sal deeglik verreken moet word. Onthou: ‘n na-aper is nie ‘n regte 
aap nie.  
 
Daarby moet toerusting altyd deel uitmaak van ‘n oorhoofse beplanning waarmee in die gemeente gewerk 
word. Dit gebeur meermale dat in ‘n gemeente sekere toerusting aangebied word sonder dat daar ‘n 
infrastruktuur bestaan om die afloop van die materiaal te kan opvang en die uitwerking daarvan effektief te 
kan benut nie. Dan kan die stof hoe wonderlik wees, maar dit lei tot niks en kan selfs meebring dat 
gemeentelede vorentoe nie weer belangstel in toerusting nie. Die vraag sal dus telkens gevra moet word of 
die stof werklik op ‘n bepaalde tydstip van die gemeente se bedieningsplan gaan bydra tot beter 
gemeentewees en inpas by die gemeente se eie bedieningsbeplanning. 

 
BYLAAG D   
DIE KERKORDE MOET DIE REFORMATORIESE HERONTDEKKING VAN DIE LIDMAAT 
WEERSPIEËL. 
 
1. OM LIDMAATBEMAGTIGING TE LAAT SLAAG MOET DIE ROL VAN DIE 
PREDIKANT, OUDERLINGE/DIAKENS EN LIDMATE HERDEFINIEER WORD. 
 
1.1 DIE ROL VAN DIE LIDMAAT 
1.1.1Volgens  1 Petrus 2:4-10 berus die algemene priesterskap van die gelowige op Christus se geskenkte 
heil aan die gelowiges. Die gelowiges het direkte toegang tot God en bring self geestelike offers aan God. 
Hulle het nie meer die middelman (priesters) nodig, om namens hulle by God in te tree nie. Die gelowiges 
is God se uitverkore volk, koninklike priesters, eiendomsvolk en die nasie wat vir Hom afgesonder is. Die 
gelowige se rol is herdefinieer. Die gelowige se identiteit is nuut omskryf.  
1.1.2 Die kerk kon die nuwe rol en die algemene priesterskap van die gelowige nie handhaaf nie. Namate 
die offer-idee in die nagmaal ingebring is, het die amp priesterlike trekke gekry en is die algemene 
priesterskap van die gelowige op die agtergrond gedruk.  
1.1.3 Chrysotomus het dit nog so gehad dat die gelowige die pleroma van die biskop en priester besit het. 
Maar met die verloop van tyd is die rol van die gelowige anders omskryf in die lig van die toenemende 
opkoms van die biskop en priesteramp.   
 
1.2 DIE ROL VAN DIE AMPTE 
1.2.1 Die reformasie het op grond van 1 Petrus 2: 5 en 9, die priesterlike rol-definieering van die Roomse 
ampsbeskouing in twyfel getrek en hul opnuut beywer vir die algemene priesterskap van die gelowige. Die 
gewone man word nou deel van die kerk. In plaas van ’n priester wat namens hom sekere dinge doen, 
namens hom bid, namens hom na die waarheid soek, staan die gelowige nou self voor God.  
1.2.2.Luther skryf in 1520: “Alle Christen sein warhafftig geystlichs stands, und tot ist unter yhn kein 
unterscheid”. Hy wys verder daarop dat hulle almal priesters gemaak is deur die doop. “Dan was ausz der 
tauff krochen ist, das mag sich rumen, das es schon priester, Bischoff und Bapst geweyhet sey” of elders 
“Alle sind wyr priester fur Gott, so wyr Christen sind”.    
1.2.3 Die priesterskap bestaan volgens Luther uit 3 dele: 

• “das man geystlich opfferre 
• und fur gemeyn bete 
• und predige”   
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1.2.4 Alhoewel die reformasie klem gelê het op die algemene priesterskap van die gelowige en die 
gelykheid van alle gelowiges voorgestaan het, blyk dit nie die geval te wees vir die opstellers van die 
belydenisgeskrifte nie.  
1.2.5 Die rede hiervoor is waarskynlik die latere ontwikkeling van ’n andersoortige ekklesiologie as wat 
tydens die hervorming gegeld het. Dit was ’n moeilike tyd waarin die Protestantse Christendom hulle bevind 
het, nadat die Pous as gesagsimbool afgewys is. Dit het daartoe gelei dat die Protestantse Christendom 
versplinter het in menige groeperinge. Daar was ’n soeke na ‘n nuwe  gesagsimbool en nuwe intellektuele 
verwysingsraamwerk wat rigting kon gee aan die gelowiges, wat verward en versplinter was in hierdie tyd. 
Die objektiewe waarheidsbron is gevind in die Skrif. Die kennis kom dus nie van die mens self nie, maar 
van buite die mens soos geopenbaar in die Skrif. Die Aristoteliaanse filosofie en logika was die intellektuele 
voertuig wat gebruik is om teologie mee te bedryf. Gutke het byvoorbeeld van die Aristoteliaanse logika 
gepraat as God se eie logika.  
1.2.6 Nou het daar belangrike klemverskuiwings in die teologie plaasgevind. Luther het nog gepraat van 
die Bybel wat getuig van die openbaring van God, terwyl die latere ontwikkeling gepraat het van die Bybel 
word die openbaring God. Openbaring en Bybel word aanmekaar gelykgestel.  Die Woord van God en die 
Skrif is nou inhoudelik een. Daar moet met die Openbaring van God met respek en ontsag omgegaan 
word, so word daar wegbeweeg van die gewone mens na ’n esoteriese groepie intellektueles wie se 
roeping dit is om die massa na verlossing te lei. Die beweging na die volk van die reformasie is nou 
omgedraai na ’n beweging weg van die volk.  
1.2.6 Die beweging weg van die volk is ook in die belydenisgeskrifte opgeteken: 

• Die Nederlandse Geloofsbelydenis  met sy 37 artikels is nie een artikel afgesonder om aan die 
saak van die amp van die gelowige aandag te gee nie.  

• Daar is 3 artikels wat ampsdraers en hul werk bespreek. Die opstellers het duidelik en bewustelik 
die ampshiërargie ingeskryf (vgl Artikel 30, 31). 

1.2.7 Hierdie neiging kom net so sterk voor in die KO wat natuurlik uiting moet gee aan die 
belydenisgeskrifte. Dit kom dus nie as ’n verrassing  as na die inhoud van die KO gekyk word. 

Wat die inhoud van die KO betref: 
• 1,4 % van die KO gee aandag aan lidmate 
• 4,23% gee aandag aan ouderlinge en diakens  
• 15,5% gee aandag aan die dominee  

 
 
1.2 8 Die ampte van die kerk beslaan 21% van die KO. 
71% daarvan word aan die amp van die Dominee bestee en 29% aan die ampte van ouderlinge en 
diakens. 
1.2. 9 Al logiese afleiding wat hiervan gemaak kan word, is dat vir die KO is ampshiërargie belangrik, met 
min waarde wat aan die amp van die gelowige geheg word.  
1.2.10 Die priesterskap van die gelowiges is letterlik oorgedra aan die ampte. 
KO 9:6 “ ... die behartiging van die herderlike sorg is deel van die predikant se taak saam met 
kerkraadslede” en in Art 51: “Die bedienaars van die Woord, ouderlinge en diakens moet deur die 
behartiging van getroue huisbesoek, die herderlike sorg uitstrek tot alle lidmate van die gemeente... Hulle 
moet besoek word...”  
1.2.11 Die gemeente/lidmate word die voorwerp van herderlike sorg, want die breë uitgangspunt van 
ampshiërargie wat in die belydenisgeskrifte en KO voorkom, bepaal dit en tweedens is lidmate nie mondig 
om vir hulself te sorg of om vir mekaar sorg te dra nie. Die van bo- na onderbenadering het die 
diensbaarheid, offervaardigheid en Woordvaardigheid van lidmate erg benadeel.  
 
1.3 DIE ROL VAN DIE PREDIKANT 
1.3.1 Die ADGO  Ekklesiologie verslag   wys op die volgende saak: “ ... alle gelowiges, as volwaardige 
lede van die nuwe huishouding van God, geniet gelyke status met mekaar in die teenwoordigheid van God. 
Daar bestaan geen hiërargiese skeiding tussen “gewone lidmate” en die ampte nie...” (p4).  Let op die 
volgende paragraaf  “... alle gelowiges voltydse dissipels is” (p4).  
1.3.2 Die saak wat die Ekklesiologie verslag  afwys op( p7) word juis deur die KO onderstreep. “... sien te 
veel lidmate ’n gemeente as ’n entiteit wat gekonstitueer word deur ’n kerkraad wat in staat is om ’n leraar 
te kan betaal”. Die vertrekpunt van die KO is nie die lidmate nie, maar die ampte en hul funksionering, orde, 
verkiesing, betaling van leraar .... .  Watter ander gawes wat die Heilige Gees aan die kerk gee kry in die 
KO aandag? 
1.3.3 Die verslag maak in hierdie verband ’n belangrike opmerking:  

• “Wat wel beslis waar is, is dat ’n oormatige verampteliking en institusionalisering van gemeentes 
beslis gemeentes as lewende en dinamiese organismes en skeppinge van die Heilige Gees ’n knou 
toegedien het” (p8). 
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•  “ Wat wel waar is, is dat ’n bedieningsmodel wat die kerk en gemeente as liggaam van Christus 
werklik ernstig neem, die sleutel hou tot die ontsluiting van die grootste onontginde bronne binne 
die kerk, naamlik die gewone lidmaat” (p 11). 

• “ ’n Kerk wat alleen deur predikante en ’n paar kerkraadslede in stand gehou word, was nog nooit 
’n Bybelse visie vir die kerk nie” (p 11). 

• “ Die liggaamsmodel vra ander soort vaardighede van ’n predikant” (p11). 
• “ Dit vra dat die gemeente ander verwagtinge sal koester oor die rol van die predikant” (p 11). 
• “ Dit vra ’n volwasse kerkbegrip” (p 11). 
 

Die KO, soos die dokument tans lyk, is ’n dokument met ’n bepaalde ekklesiologie uit ’n bepaalde era. Hoe 
gooi ’n mens nuwe wyn in ou sakke? Wanneer die nuwe wyn gis, bars die ou sakke oop en albei gaan 
verlore.  
 
1.4 INDIEN ’N MENS ’N SPEL WIL VERANDER, MOET JY DIE REËLS WAT DIE SPEL DIKTEER 
VERANDER.  
Om wesenlik uitdrukking te gee aan die lidmaat as God se gawe aan die kerk, sal die rolle van predikant, 
ouderling/diaken en lidmaat geherdefinieer moet word.  Die lidmate is die kerk en nie die ampte nie. 
Hierin moet die kerklike ampte heropgelei word om lidmate te bemagtig om te weet hulle is die kerk.   
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GEMEENTE-ONTWIKKELING BYLAAG 3 
        

PREDIKANTEBEDIENING  
 

1.  OPDRAG 
1.1 [AS 2004, Deel II, p 165, § A.11.2: 4 en Deel IV, p 376, § A.11.2: 4.3]:  Die Algemene Sinode keur dit 
goed dat die “Bedieningsvreugdemodel vir die versorging van predikante” as uitgangspunt, denkraamwerk 
en teoretiese raamwerk vir toekomstige bediening aan predikante gebruik word en dra dit aan die ATP op 
om hierdie model verder te ontwikkel en toe te pas. 
1.2 [Deel IV, p 376, § A.11.2: 4.3  Predikantebegeleiding]: Die Algemene Sinode bevestig dat: 
1.2.1 Die deurlopende begeleiding en ’n versorging van sy predikante ’n prioriteit (wesens) saak van die 
kerk is; 
1.2.2 Die Bedieningsvreugdemodel as ’n holistiese program onmiddellik in al die sinodes van die kerk 
geïmplementeer moet word; 
1.2.3 ’n Predikantebegeleidingstaakgroep deur die Sinode aangestel word om die proses oorhoofs te 
bestuur en te koördineer. Dit neem nie weg dat elke sinode van die prosesse op ’n eiesoortige manier kan 
implementeer nie. 
1.2.4. Die Sinode besluit voorts dat die taakgroep verdere ondersoeke doen na: 
1.2.5 ’n Praktiese stelsel van standplaaswisseling en/ of verplasings; 
1.2.6 Die oorhoofse bestuur van die proses vanuit ’n sentrale kantoor (dalk saam met GDN). 
 

2.  INLEIDING 
Die Bedieningsvreugdemodel is by die vorige Algemene Sinode goedgekeur as “uitgangspunt, denk-
raamwerk en teoretiese raamwerk vir toekomstige bediening aan predikante”. Die ADGO Taakspan: 
Predikantebegeleiding het dit as opdrag ontvang om toe te sien dat hierdie model nie net op papier bly 
staan nie, maar werklik holisties deur  al die sinodale gebiede (op eiesoortige manier in elke unieke 
konteks) in werking sou tree. 
 

3.  AKSIEPLANNE 
3.1  KONTEKSANALISE 
In elke sinode word op bepaalde terreine wonderlike werk gedoen ter begeleiding predikante. Die koör-
dinasie en kommunikasie hieroor, binne breër verband, was egter nie effektief en deurlopend nie. Daar was 
nie genoeg gedoen om kundigheid, materiaal en vaardigheid te deel nie. Hoewel alle sinodes iets doen, is 
dit op verskillende vlakke en fases in die lewering daarvan. In hierdie opsig was die “oudit van dienste”, 
maar ook ’n geleentheid vir saamkom van alle rolspelers, om sodoende by mekaar te leer, te leen en te 
deel uiters belangrik. So het daar reeds 2 geleenthede plaasgevind. 
3.2  SAAMWERK BYEENKOMSTE 
3.2.1  Byeenkoms op 25 en 26 Mei 2005 te Skuilkrans, Pretoria 
Hierdie historiese, eerste  geleentheid was 17 persone, uit al die sinodale gebiede, wat betrokke is by die 
versorging van predikante, teenwoordig. By hierdie geleentheid is aandag aan onder andere die volgende 
gegee:  
3.2.1.1  Gemeenskaplike probleme 
Ten spyte van die unieke konteks van elke sinode is daar ‘n groot aantal gemeenskaplike faktore wat  
predikante ervaar: Lae mobiliteit (standplaasverwisseling?), finansiële probleme in gemeentes, onseker-
heid, uitbranding, behoefte aan beter VTO en opleiding, behoefte aan mentors, beter begeleiding van 
beginnende predikante, hantering van vasgelooptheid, voorbereiding vir aftrede, verskaffing van 
professionele ondersteuning deur goed opgeleide “terapeute”, ontvolking van gemeentes (veral op die 
platteland en middestad), onvoldoende plaaslike ondersteuning en versorging van leraars deur die 
kerkraad en probleme met die rol van Diensverhoudingskommissies. 
3.2.1.2  Standplaasverwisseling 
Die praktyk wys dat hierdie saak ‘n lae prioriteit vir die meeste predikante is. Elke sinode is versoek om 
individueel hieraan aandag te gee. Die name van die skakelpersone behoort meer aandag te kry in die 
kerklike media en op die webtuiste. ‘n Sentrale databasis ontbreek steeds. Die gebruik van die sewe-jaar 
gesprek (of soortgelyke prosesse of nuwe prosesse wat ontwerp word) behoort beter benut te word om 
name vir verwisseling te identifiseer of op te vang. Inter-sinodale en intra-sinodale prosesse behoort 
kreatief geskep en gebruik te word. 
3.2.1.3  Mentorprogram 
Hoëveld Sinode het in opdrag van die AKPB met ‘n loodsprogram begin. Hierna is ‘n opleidingslisensie van 
Learning Link bekom wat bydra tot beter koördinasie vir ‘n eenvormige, gestandaardiseerde en geakkre-
diteerde mentoropleiding deur die hele NG kerk  wat ook gehaltebeheer verseker.  Opleiding sal ook in 
ander sinodes gedoen word. 
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3.2.1.4  Kommunikasiestrategie 
Meer sal gedoen moet word om predikantebegeleiding en -versorging gekoördineerd binne die kerk en na 
buite onder mense se aandag te kry en te hou. (Verskeie artikels het intussen reeds in Die Kerkbode 
verskyn en ruimte is verkry op die webtuiste van die Algemene Sinode. 
3.2.1.5  Selfsorg 
Aangesien bedieningsvreugde tot ‘n groot mate veral die predikant se eie verantwoordelikheid is, moet 
meer aandag gegee aan praktiese metodes van selfsorg is. Dit beteken dat predikante self ook moet kyk 
na hulle lewenstyl, gesondheid, gesinne en welsyn. Selfsorg is ook bygevoeg as nuwe en integrale deel 
van die Bedieningsvreugde model. Sien Bylae B.  
Om predikante  te help met selfsorg is dr Gideon van Dam, Predikant in Sinodale Diens, Werkbegeleiding, 
van die Protestantse Kerk in Nederland en bekende outeur oor die onderwerp, genooi vir werkswinkels in 
“Die predikant as geestelike begeleier en sy/haar spiritualiteit.”  Daar sal ook van sy kundigheid op die 
terrein van predikantebegeleiding gebruik gemaak word in die verskillende sentra wat hy besoek. 
3.2.1.6 Vreugdevolle Doelgeskikte Medereisigers 
Die vergadering munt ‘n begeleidende “motto” saam met die Bedieningsvreugde model, naamlik: “Vreugde-
volle Doelgeskikte Medereisigers” (VDM) om te wys hierdie model is nie staties nie, en ook om die model 
mee te bemark. V verwys na die emosionele, D na die praktyk en M na die metodiek.  
Ons is dus saam met mekaar op pad en wil mekaar ondersteun om vreugde in die bediening te ervaar as 
Godvererende predikante  

 wat met oorgawe en energie vreugde in die bediening vind;  
 leef vanuit hulle Godgegewe roeping;  
 heel, uitgesorteerde mense is;  
 en wat die moontlikheid het om volgens hulle gawes en passie op die regte plek te wees. Sien ook Bylae 

A. 
3.2.1.7  Behoefte aan jaarlikse werksbyeenkomste vir Predikantebegeleiding: 
Tydens die byeenkoms is die behoefte aan samewerking, gereelde skakeling, beter kommunikasie met 
mekaar  en die uitruil van kennis, materiaal en vaardighede oor sinodale grense en binne algemene 
sinodale verband uitgespreek. Om die werk wat uitgedeel is weer te bespreek, te koördineer en te 
kontinueer is besluit op ‘n opvolg vergadering.  
3.2.2  Byeenkoms van 6 en 7 Junie 2006 te Achterbergh, Krugersdorp 
By hierdie geleentheid was 18 verteenwoordigers van al die sinodes weer teenwoordig, behalwe Namibië, 
as gevolg van dr Mike van Tonder se tragiese dood. (Sien Bylae C). Die teenwoordigheid van ‘n leraar uit 
die VGK het daartoe bygedra dat ‘n belangrike tree ook in predikantebediening gegee is in die proses tot 
hereniging. By hierdie vergadering is met dank berig dat vordering in al die sinodale gebiede gemaak is om 
Vreugdevolle, Diensgeskikte Medereisigers te wees. Nie net word reeds meer as een miljoen rand 
gesamentlik deur die verskillende sinodes aangewend vir predikantebegeleiding nie, maar is daar ook 
reeds een voltydse predikant in sinodale diens vir predikantebegeleiding (Wes- en Suid-Kaap). Die kerk 
praat dus nie meer net oor die versorging van predikante nie, maar doen daadwerklik iets daaraan! 
Besondere aandag is aan die volgende sake gegee: 
3.2.2.1  Die Bedieningsvreugdemodel 
Aangesien hierdie dinamiese model die uitgangspunt, denkraamwerk en teoretiese raamwerk vir predi-
kantebediening is, en ook dinamies is, word dit uitgebrei en verder verfyn met die byvoeging van 
brugpastors as nuwe element  
3.2.2.2  Standplaasverwisseling 
Standplaasverwisseling vind nog nie algemeen plaas nie, maar daar was reeds meer as 12 ruilings. Hierdie 
saak bly kompleks en daar is baie faktore betrokke wat sukses moeilik maak. Standplaasverwisseling en 
die mobiliteit van predikante bly steeds so belangrik dat meer publisiteit en aandag hieraan gegee moet 
word.   
3.2.2.3  Loopbaanontwikkeling vir predikante 
Meer aandag moet gegee word aan effektiewe verdere en voortgesette opleiding. Hier behoort veral 
leierskapontwikkeling, bestuur en veranderingsbestuur aandag te kry.  
3.2.2.4  Versorging van predikante 
Omvattende en volgehoue van studie tot selfs na emeritaat behoort steeds die fokus te bly. Hiervoor 
behoort ‘n kultuur van versorging in die kerk gevestig te word wat ook die versorging van elke lidmaat in 
elke gemeente in sluit! 
3.2.2.5  Brugpastors 
Predikante word opgelei wat gebruik word om gemeentes te help nadat vakatures ontstaan het, vanweë 
watter rede ook al.  Die tydperk is beperk en bepaalde kontraktuele voorwaardes geld. ‘n Brugpastor kan 
gesien word as ‘n inhuis-fasiliteerder vir ‘n tydperk van 9 tot 18 maande. 
3.2.2.6  Mentorprogram 
Die mentorprogram is verder uitgebrei en word in byna al die sinodes aangebied op verskillende vlakke. 
 

4.  VOORTSETTING EN VERDERE WERKSAAMHEDE: 



 308

Die Taakgroep Predikantebegeleiding sal vir die volgende tydperk fokus op die volgende belangrike sake:  
4.1  Leierskapsontwikkeling, gekoppel aan die mentorprogram, en wat ook uitgebrei kan word na alle leiers 
in die kerk. 
4.2  Die vestiging van Plaaslike Versorgings Kommissies/groepe (PVK’s) in elke gemeente. In byna alle ge-
meente funksioneer reeds Kommissies vir Diensverhoudinge (DVK’s) wat omsien na die organisering van 
die predikant se werk, maar daar is nog ’n groot behoefte aan aandag vir predikante se “nie-werk” 
versorging. PVK’s behoort om te sien na die welsyn van predikante en hulle gesinne. Materiaal hiervoor sal 
eersdaags beskikbaar gestel word. 
4.3  Standplaasverwisseling. Hierdie meganisme vir mobiliteit behoort steeds beter benut en ontwikkel te 
word. 
4.4  Voorsiening van predikante in die toekoms. Dringende aandag sal gegee moet word aan die projeksies 
vir die behoefte en beskikbaarheid van genoeg predikante in die kerk. 
4.5  Predikantebegeleiding binne ‘n herenigde kerk bied nuwe uitdagings en sal aandag moet kry. 

                                   
BYLAAG A 
Bedieningsvreugde Proses: Vreugdevolle, Diensgeskikte Medereisigers  
Versorgingstruktuur Leierskap 
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BYLAAG B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BYLAAG C 

DOOD VAN DR MIKE VAN TONDER EN ERNSTIGE EN PERMANENTE GESIGSBESERINGS AAN DS 
GIDEON VAN DAM OP 8 AUGUSTUS 2005 IN NAMIBIË. 
 
1. Ds Gideon van Dam van die Protestante Kerk Nederland het Suid-Afrika in Augustus 2005 besoek.  Hy 
het kursusse aangebied met die tema “Die predikant as geestelike begeleier en sy/haar spiritualiteit” en sou 
sy kundigheid op die terrein van predikantebegeleiding aanwend by die verskillende sentra wat hy besoek. 
Die afskop te Stellenbosch het baie goed afgeloop en die kursusgangers het almal getuig van die waarde 
van die kursus en die impak vir elkeen persoonlik.  Dit is opgevolg met ’n gesprek met die taakgroep van 
die Sinode van die Wes- en Suid-Kaap en die VGK oor predikantebegeleiding. 
2. Twee van die beplande byeenkomste het in Namibië plaasgevind by Otjiwarongo en Mariental.  
Onderweg na die derde byeenkoms was daar ’n motorongeluk waartydens dr Mike van Tonder oorlede is  
en ds van Dam ernstig beseer is. Beide se vrouens het ook veelvuldige beserings opgedoen. Die res van 
die optredes is gekanselleer. Gideon van Dam herstel steeds (2007) na ernstige gesigsbeserings – hy het 
net een oog behou met slegs  20% sig. 
3. Die besondere bydrae van dr Mike van Tonder in die vestiging, formalisering en voortgang van 
predikantebediening word met dank erken. Ons eer sy nagedagtenis. 
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GEMEENTE-ONTWIKKELING BYLAAG 4 

                                        
ALGEMENE TAAKSPAN VROUELIDMATE  
 
1.  OPDRAGTE 
(AS 2004: Boek II, bl 201 - 203) 
1.1 Die Algemene Sinode besluit dat die kommissie in samewerking met teologiese inrigtings/ kerklike 
instellings toerustingsmateriaal vir vrouelidmate en - leiers ontwikkel. 
1.2  Die Algemene Sinode besluit dat die Taakspan Vroue voortgaan om ekumeniese betrekkinge met 
ander kerke en denominasies te bevorder en uit te bou. 
1.3  Die Algemene Sinode besluit dat die Taakspan voortgaan om navorsing oor vrouelidmate se geestelike 
behoeftes, asook die spesifieke behoeftes van predikantsvroue en hoe hulle ondersteun kan word, te doen. 
1.4  Die Algemene Sinode besluit dat die Algemene Diensgroep vir Gemeente en Bediening in same-
werking met die Taakspan Vroue aandag aan die voortgesette opdragte van die kommissie sal gee en die 
ADL wysigings, soos nodig, in dié verband sal aanbring. 
1.5 Vroue in die kerk – AS 2004 : vgl A.13.1:6.8.3 (Boek III, bl 262 - 265): Die Algemene Sinode keur dit 
goed dat die Lessenaar vir Geslags-gelykheid met die Taakspan Vroue in gesprek tree met die oog op 
nouer samewerking en die uitklaar van werksterreine. 
 

2.   UITVOERING VAN OPDRAGTE 
Die Taakspan het aan die volgende sake aandag geskenk: 
2.1 TOERUSTING/BEMAGTIGING 
2.1.1 Die Taakspan vir die Seisoen van Luister het ’n Bybelstudieboek saamgestel wat 20 vroue-  en 20 
mannekarakters uit die Bybel bespreek. Die taakspan het geoordeel dat dit huidig voldoende is.  
2.1.2 Eietydse bybelstudiemateriaal  wat onderwerpe aanspreek  wat op die behoeftes van vroue gerig is, 
sal in die nuwe termyn in samewerking met BM  ontwikkel word.  
2.1.3 Die ontwikkeling van toerustingsmateriaal vir vroueleiers en toerusting/bemagtiging  van vrouelidmate 
is in proses. 
2.2  SKAKELING: EKUMENIES EN NA BUITE 
2.2.1 Die Taakspan Vrouelidmate het gereeld ekumenies  met die NG Kerk-familie,  asook ander 
denominasies geskakel. Goeie verhoudinge is opgebou wat verder uitgebou sal word. 
2.2.2.Indien die kerk ’n invloed op die samelewing wil uitoefen en enigsins relevant  binne gemeenskappe 
wil wees, is  die sluit van vennootskappe al hoe belangriker.  Geleenthede vir die inskakeling by 
gespreksgroepe raak groter en dit is verblydend dat verteenwoordiging van die Ned Geref Kerk gevra word. 
Hierdie geleenthede moet optimaal benut word om verhoudings te bou en die kerk se stem te laat hoor. 
2.2.3 Die Taakspan vir Vrouelidmate skakel tans op gereelde basis met die volgende kerke en instansies: 
2.2.3.1  SARK  - Woman’s desk – Voorsitter dien op die dagbestuur (National Executive committee) 
2.2.3.2  Wêreldbiddag vir Vroue:  Ekumeniese Nasionale komitee – Voorsitter dien op dagbestuur (16 
denominasies) 
2.2.3.3  Vroueleiersgroepe van die NG Kerk-familie 
2.2.3.4  Vroueleiers van ander vroueforums in Suidelike Afrika 
2.2.3.5  South African Progressive Women’s movement 
2.2.3.6  South African  Women in Dialogue  
2.3 NAVORSING  
Navorsing is  in samewerking met BUVTON gedoen met betrekking tot die  “Geestelike  
bedieningsbehoeftes en deelname van vrouelidmate in die Ned Geref Kerk.”   Twee duisend (2000) 
vraelyste is in die 10 sinodes versprei en daarna verwerk. Die verwerkte verslag word aangeheg as ‘n 
laatstuk.   
2.4  TAAKSPAN GESLAG EN DIVERSITEIT – UITKLAAR VAN WERKSTERREINE 
2.4.1 Na verskeie samesprekings met genoemde taakspan kon raakpunte nog nie bepaal word nie.  Die 
Taakspan vir Vrouelidmate fokus op navorsing met betrekking tot eiesoortige vrouesake, en algemene 
beleid tov vrouelidmate, terwyl Geslag en Diversiteit (Besluitereg pt 36.2 p:446) juis niè op die “unieke “ 
behoeftes van vroue  fokus nie.     
2.4.2 Die Taakspan Geslag- en Diversiteittaakspan is in die proses van transformasie tot ‘n 
diversiteitsbestuur- taakspan wat die kerk met betrekking tot  diversiteit in totaliteit gaan adviseer en nie net 
op geslag konsentreer  nie. Daar is dus nie werklik meer raakvlakke wat slegs vrouesake raak nie. 
2.5   VOORTGESETTE OPDRAGTE 
Die Voortgesette Opdragte is  verwerk en in die visie, missie, doelwitte en funksies uiteengesit: 
2.5.1   Visie  : Vroue wat voluit leef vir Christus 
2.5.2   Missie :  Om vrouelidmate te inspireer en te bemagtig  om hulle roeping en gawes voluit tot eer van 
God en die opbou van die Liggaam van Christus uit te leef. 
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2.5.3   Samestelling: 
2.5.3.1 Een verteenwoordiger uit elk van die sinodes.  Verteenwoordigers moet  lid van die Sinodale 
Vroueleiersgroep wees. 
2.5.3.2 Die Taakspan verkies ’n dagbestuur (voorsitter, o/voorsitter en skriba) wat tydens die Algemene 
Sinode goedgekeur word.  
2.5.3.3 Die dagbestuur word deur die Taakspan verkies op ’n jaarvergadering wat die Algemene Sinode 
voorafgaan. 
2.5.3.4 Die Taakspan vergader jaarliks. 
2.5.3.5 Die voorsitter en o/voorsitter dien op die Algemene Diensgroep Gemeente Ontwikkeling. 
2.5.3.6 Die voorsitter verteenwoordig die Taakspan op die ASM. 
2.5.4   Doelwitte en  funksies 
2.5.4.1 Voer opdragte van die Algemene Sinode uit. 
2.5.4.2 Doen navorsing sodat  vroue se behoeftes en belange onder die aandag van Sinodes en die 
Algemene Sinode gebring en aangespreek kan word.  
2.5.4.3 Adviseer die Algemene Sinode in verband met die beleid wat gevolg moet word  ten opsigte van 
vrouelidmate 
2.5.4.4 Medeverantwoordelik vir  geestelike begeleiding, bemagtiging en toerusting van vrouelidmate.                               
2.5.4.5 Identifiseer en ontwikkel  nuwe, eietydse en relevante materiaal vir Bybelstudie en toerusting. 
2.5.4.6 Bevorder gereelde skakeling met vrouelidmate van die Ned Geref Kerk-familie en ander   
denominasies, sowel as relevante vroue-organisasies op nasionale en internasionale vlak.  
2.5.4.7 Dra by tot die bemagtiging van vrouelidmate om by die genesing en opheffing van ons lande 
betrokke te raak. (Gesinsgeweld, vigs,armoede,aborsie,verkragting,opheffing, morele waardes)                                         
2.5.4.8 Koördineer intersinodale netwerke om te besin oor gemeenskaplike uitdagings en behoeftes. 
2.5.4.9 Skakel met ander diensgroepe/taakspanne  van die Algemene Sinode met die oog die integrering 
en koördinering van werksaamhede, wanneer nodig. 
2.5.4.10 Fokus op spesifieke sake soos besluit deur die Taakspan Vrouelidmate. 
 
3.  KOÖRDINERING VAN VROUEBELANGE 
3.1  Uit bostaande is dit duidelik dat vrouesake en –belange  vanaf een nodale punt gekoördineer behoort 
te word. Die Taakspan vir Vrouelidmate beskik  oor die nodige kundigheid aangesien die span op die 
hoogte van vrouebeleid en werksaamhede is.  
3.2  Die Taakspan sal meer effektief funksioneer indien alle belange en navrae rakende vroue vanaf een 
punt hanteer word.  Die kantoor sal dus inligting rakende relevante sake kan verskaf, rolspelers in 
verbinding met mekaar bring asook afgevaardigdes na verskillende forums/groepe koördomeer. 
3.3  Die rol wat vroue in die kerkherenigingsproses speel moet  ook nie onderskat word nie. Die NG Kerk-
familie het baie sterk vroueorganisasies wat funksioneer. Binne die Afrikakultuur-kerke  vorm  vroue bykans 
70 % van die lidmate. Die kerk werk dus tot ’n groot mate binne ‘n vroue-konteks,  waar samewerking met 
ander vrouegroepe baie belangrik is, en navrae en ondersteuning aan vrouegroepe waarskynlik meer gaan 
word.  
3.4  Aangesien die algemene terminologie vir vrouegroepe se kantore  “Women’s desk” is, sal dit baie 
verwarring uitskakel, indien die Taakspan as die “vrouelessenaar” bekend kan staan. Binne die Afrika 
konteks werk ons meestal met engels as voertaal en die “Women’s Desk” is aan almal bekend. 
3.5  Die idee is nie om ‘n nuwe pos vir die “vrouelessenaar” te skep nie, maar om die  huidige Taakspan vir 
Vrouelidmate hiervoor te transformeer.  
 

4. MANDAAT OM DIE NED GEREF KERK TE VERTEENWOORDIG 
4.1  Vroue-organisasies figureer steeds sterk in Suidelike Afrika, ten spyte van die feit dat vroue  
verteenwoordiging op politieke, ekonomiese, maatskaplike en kerklike terrein het. Kerklike en nie-kerklike 
vroue-organisasies /forums vergader  gereeld  en vroue vanuit geloofgemeenskappe (kerke) word ook na 
hierdie forums en gespreksgroepe uitgenooi.  
4.2  Aangesien die Taakspan op hoogte van vroue in die kerk se behoeftes en werksaamhede is, kan die 
span  met gesag namens die vroue in die NG Kerk praat en hulle verteenwoordig. Die lede beskik oor die 
nodige vaardighede, dra die belange van vrouelidmate  op die hart en is in voeling met vroue op grondvlak 
en in gemeentes. 
 
5.  DIVERSITEIT 
5.1 Vroue in gemeentes is in talle bedieninge betrokke en dra ‘n diversiteit binne waarsonder die kerk baie 
armer sal wees.  Alhoewel die Taakspan vroue wil aanmoedig om op  strukture in die gemeente te dien is 
dit nie altyd vir almal prakties moontlik nie. Elke gemeente behoort voorsiening te maak dat elke lidmaat ‘n 
“ruimte” het waar hy/sy haar gawes in liefdevolle diens kan uitleef.  Elke lidmaat is deel van die liggaam van 
Christus en elkeen se unieke bydrae is vir God kosbaar!! 
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GEMEENTE-ONTWIKKELING BYLAAG 5 

                                        
BESLUITE INSAKE DOOP, KATEGESE EN KINDERNAGMAAL 

 

1.   OPDRAG 
Die ADGO het aandag aan die volgende opdrag van die Algemene Sinode gegee : 
Konsolidering Besluite Doop en Kategese  
Die Algemene Sinode gee opdrag aan die AJK om in oorleg met die ARK besluite wat by verskillende 
Algemene Sinodes rakende doopbediening, doopkategese, kategese en belydenisaflegging geneem is, tot 
een stel besluite te konsolideer vir opname in ‘n verslag aan die volgende Algemene Sinode. 
(Hand. Alg. Sinode 2002, bl. 560 pt. 5.4.2.2) 
 

2. AGTERGROND 
Na `n deeglike bestudering van besluite – sover terug as 1962 – het die volgende duidelik geword. 
2.1 Daar is `n hele aantal besluite wat nie meer in lyn is met die bedieningspraktyk wat tans formeel en 
informeel in die NGK toegepas word nie. 
2.2 Ten einde die besluite sinvol te koördineer sonder om kontradiksies en spanning tussen beleid en 
praktyk tot gevolg te hê, is dit van uiterste belang dat daar duidelikheid bestaan oor die kernbeleid rakend 
genoemde sake. 
2.3 ADGO stel dus voor dat daar eerder gepoog word om de novo `n relevante beleid saam te stel wat alle 
vorige besluite sou herroep. Dit sal ons in staat stel om met `n skoon lei `n vars begin te maak. Dit sou dit 
ook moontlik maak om eenvoudig en helder aangaande hierdie sake te kommunikeer. 
2.4 Uiteraard sal die grondbeginsels van ons tradisie en ekklesiologie (sien verslag aan die sinode) in 
gedagte gehou word wanneer hierdie beleid bepaal word. 
2.5 Die Algemene Sinode word dus versoek om genoemde opdrag te wysig. 
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GEMEENTE-ONTWIKKELING BYLAAG 6  
 

KERKLIKE HUWELIKSBEVESTIGERS 
 

1.  OPDRAG 
[AS 2002, BR 6.6.2;  AS 2004, Deel II, p 84, § A.5: 13 en Deel IV, p 368, § A.5: 13.3]  
AS 2002, BR 6.6.2:  Die Algemene Sinode versoek die AKE om die volgende vergadering van die 
Algemene Sinode te dien met ’n kort verslag oor die betekenis van ’n kerklike huweliksbevestiging en oor 
die vereistes wat daar gestel word aan die predikant as kerklike huweliksbevestiger en die toesighoudende 
funksie van die ampte – indien enige – wanneer ’n huwelik in die kerk/nie in die kerk bevestig word nie. 
AS 2004, p 368:  Die Algemene Sinode verwys die besluit van 2002 na die ADGO vir verdere aandag. 
 

2.  INLEIDING 
2.1  Die versoek van Algemene Sinode om te besin oor kerklike huweliksbevestiging en die predikant as 
kerklike huweliksbevestiger en die toesighoudende funksie van die ampte, is ’n groter en breër debat as 
wat hierdie verslag op die tafel plaas. In hierdie verslag word gepoog om net lyne te trek vir toekomstige 
debatvoering. 
2.2  Die vertrekpunt van hierdie verslag is om die huweliksluiting te vergelyk met die verbondsluiting. Die 
ooreenkomste wat gesluit word gedurende huweliksluiting toon onder andere dieselfde karaktertrekke as ’n 
verbondsluiting. 
 

3.  WAT IS ’N VERBOND? 
3.1  Genesis 17 tot 19 handel oor die verbondsluiting tussen God en Abraham. Wat leer ons hieruit?  
3.2  Die verbond verwys na ’n ooreenkoms of ‘commitment’ wat tussen twee partye gesluit word. In die 
praktyk beteken dit dat ’n verbond nie net tussen indiwidue, maar ook tussen nasies en volke gesluit kan 
word. In die verbond staan die partye teenoor mekaar in ’n bepaalde verhouding – byvoorbeeld: God aan 
die een kant en Abraham aan die ander kant. Die verbondsooreenkoms (grondgebied, groot nageslag, en 
Koningskap) word dan gesluit (Genesis:17:78) met die fisiese (wetlike) ooreenkoms daarna. Die 
besnydenis (Genesis 17:12) is dan die teken van die “fisiese (wetlike) ooreenkoms” wat die volk herinner 
aan die verbond wat God gesluit het.   
3.3  Die ooreenkoms bestaan uit twee dele – die geestelike/emosionele ooreenkoms en die wetlike 
ooreenkoms waarin daar formeel op sekere sake besluit word. 
 

4.  DIE HUWELIK 
4.1  DIE HUWELIK AS VERBOND 
4.1.1  Die sluiting van die huweliksooreenkoms kan vergelyk word met die sluiting van ’n verbond. In die 
huweliksluiting kom die huwelikspaar ooreen oor twee sake.  Die een deel van die ooreenkoms verwys na 
die emosionele/geestelike ooreenkoms (ek wil met jou trou, ek is lief vir jou), terwyl die ander na die wetlike 
of kontraktuele deel (die wetlike deel van die formulier soos deur die staat vereis; die ondertekening van die 
register; binne gemeenskap of buite gemeenskap trou) verwys.  
4.1.2  Die geestelike ooreenkoms spreek die behoefte uit dat man en vrou met mekaar wil saamleef en die 
wetlike deel beskryf hoe hulle as man en vrou gaan saamleef. 
 
4.2  DIE HUWELIKSVERBOND AS ’N GEESTELIKE OOREENKOMS 
4.2.1  Die geestelike ooreenkoms waaroor man en vrou met mekaar ooreenkom, dra baie gewig. Hierdie 
ooreenkoms kom uit die hart, is vrywillig en daarmee maak man of vrou, die belofte dat hulle alles vir hul 
huweliksmaat sal gee. Hulle sluit met ander woorde ’n ooreenkoms waarin alles wat hulle is en alles wat 
hulle het tot beskikking van mekaar te stel. 
4.2.2  In ’n huweliksooreenkoms is daar nie net twee partye teenwoordig nie, daar is ook ’n derde party 
teenwoordig en dit is God. Die ooreenkoms tussen ’n vrou en ’n man word dus gesluit in die 
teenwoordigheid van ’n derde Persoon wat met sy seën hierdie ooreenkoms bekragtig. Hierdie ooreenkoms 
is ’n bindende, blywende ooreenkoms wat vra dat elkeen alles in sy vermoë sal doen om die ooreenkoms 
te eerbiedig en in stand te hou. 
4.2.3  So ’n geestelike ooreenkoms of verbond kan beskadig word as die oortuiging by een of albei van die 
partye ontstaan dat die ooreenkoms nie meer nagekom word nie. Dink hier aan die geskiedenis van Israel 
en hoeveel keer Israel die ooreenkoms beskadig het, maar die ooreenkoms is nooit gebreek nie. ’n Mens 
kan soveel voorbeelde aanhaal oor hoe Israel die ooreenkoms beskadig het - die kere wat hulle hul rug op 
God gedraai en afgode aanbid het maar die ooreenkoms is nie verbreek nie (lees Hosea). God het tog ten 
spyte van alles die verbondsooreenkoms in stand gehou. ’n Persoon aanbid dalk nie afgode nie, maar sy of 
haar toewyding om sy of haar huweliksmaat sy/haar volle potensiaal voor God te laat bereik, word nie 
moontlik gemaak nie – dit is ’n voorbeeld van verbondsverbreking. 
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4.2.4  ’n Laaste opmerking oor die geestelike ooreenkoms wat huweliksmaats sluit. Die feit dat ’n persoon 
nie iets geteken het om hierdie ooreenkoms te sluit nie, maak nie hierdie ooreenkoms maklik verbreekbaar 
nie! Inteendeel: “Laat jou ja jou ja wees en jou nee jou nee.” (Matteus 5:37). 
 
4.3  DIE HUWELIKSVERBOND AS ’N WETLIKE OOREENKOMS 
4.3.1  Huweliksbevestigingseremonies en die Bybelse en kulturele agtergrond daarvan 
4.3.1.1  Die Skrif skryf geen seremonie voor oor hoe ’n egpaar in die huwelik bevestig moet word nie. 
Nogtans word die huwelik in die Bybel baie hoog geag en kom talle Bybelse voorskrifte met die oog op die 
keuse van die huweliksmaat, huwelikslewe en huwelikstrou duidelik voor.  
4.3.1.2  Deur die eeue het verskillende volke binne hulle eie kultuurgemeenskappe eie gebruike ontwikkel 
en huweliksregte, voorregte en verpligtinge gevestig. Dit het dus so ontwikkel dat die huweliksbevestiging 
geskied kragtens die gewoontereg en privaatreg en gedurende die Reformasie is dit dikwels primêr as ’n 
burgerlike aangeleentheid beskou. Binne ’n bepaalde land trou gelowiges en ongelowiges en die huwelik 
wat ’n bepaalde egpaar met mekaar aangegaan het, moet op die wyse wat die reg van die gemeenskap 
bepaal, erken en bevestig word. 
4.3.1.3  In die Christelike Germaanse kultuur is die verlowing publiek bekendgemaak en daar is verwag dat 
die priester dit sou inseën. Nog later het die priester ’n regshandeling voor die kerkdeur verrig en daarna in 
die kerkgebou die huwelik ingeseën. So is die huweliksluiting al meer verkerklik tot die Roomse Kerk dit 
met ’n beroep op Efesiërs 5:32 tot ’n sakrament verklaar het. 
4.3.1.4  Christene wou nog altyd, en vandag ook, die huwelik op grond van hulle geloof, onder die seën van 
die Here en sy suiwer verkondigde Woord, in teenwoordigheid van medegelowiges, met mekaar sluit. Hulle 
wil dus die karakter van hulle huweliksverbond (ooreenkoms) in die dampkring van die gemeenskap van 
die gelowiges aanvaar en bely. Tog het juis die teenwoordigheid van die gemeente, al dan nie, by die 
kerklike huweliksplegtigheid ’n probleem geskep. 
4.3.2  Verskillende modelle 
4.3.2.1  Die vroeë Christelike kerk het aangesluit by die Romeinse reg. By die Germane was die priesterlike 
inseëning na die huweliksluiting gebruiklik. Soos aangedui het hieruit later die Roomse sakramentele 
huweliksluiting ontwikkel. 
4.3.2.2  Tydens die Reformasie bots die Roomse kerkmodel met die burgerlike huweliksmodel waar die 
Christelike staat die burgerlike huwelik teenoor die Roomse sakramentele huwelik ontwikkel. Die Christelike 
owerhede het die beginsels van die Reformasie dus deurgevoer. Vanaf die 18

de
 eeu het die Liberalisme die 

outonomie van die individu beklemtoon en so mettertyd die huwelik begin sekulariseer en dit word ’n suiwer 
burgerlike regshandeling. 
4.3.2.3  Aan die Kaap het die owerheid tot 1804 bepaal dat huwelike slegs deur regeringsamptenare in 
Kaapstad bevestig kon word. De Mist se huweliksordonnansie (1804) brei hierdie reg na distrikslanddroste 
toe uit. 
4.3.2.4  Die Engelse bewind vanaf 1806 handhaaf van huis uit dat die Christelike vors aan die volk ’n 
aartsbiskop voorsien om die volk godsdienstig te versorg (feodale jus in sacra). As sodanig funksioneer die 
kerklike dienaars namens die koning by die huweliksbevestiging. 
4.3.2.5  Hierdie patroon het via die Engelse aan die Kaap posgevat. Die staat stel die predikante as 
huweliksbevestigers aan. Hulle moet sorg dat aan die wetlike vereistes voldoen word. Predikante mag dus 
tot op datum die huwelik op ’n eie kerklike wyse, behoudens sekere wetlike vereistes, bevestig.  
4.3.2.6  Hierdie praktyk in Suid-Afrika verskil nogal wesenlik van die in Nederland waar alle egpare eers 
hulle huwelik “burgerlik” in die regeringsgebou laat bevestig en gelowiges daarna na die kerk gaan om hulle 
huwelik te laat inseën. 
 

5.  HUWELIKSBEVESTIGING KRAGTENS ’N SKRIFTUURLIKE BASIS IS EN BLY 
VAN KERKLIKE BELANG 
5.1  Die Skrif verbind in die Ou Testament sowel as die Nuwe Testament op verskillende maniere die 
huwelik met die verbond van God met Sy volk (Jesaja 54; Efesiërs 5:22-33). Die Skrif praat ook duidelik oor 
die aangaan, duur en ontbinding van die huwelik (Matteus 19; 1 Korintiërs 7). 
5.2  Die kerk, as gemeenskap van die gelowiges, het belang by die sluiting van die huwelike van lede van 
die liggaam van Christus omdat die gemeenskap van die gelowiges ook vir getroudes binne die huwelik 
“gelyke sorg” dra (1 Korintiërs 12:25).  Die kerklike bedienaars (ampte) moet in die prediking, kategese en 
pastoraat meewerk om die gelowiges ook op te bou in hulle huweliks- en gesinslewe (Efesiërs 5:11-16). 
5.3  Met betrekking tot die huwelik word dus eerder van amptelike begeleiding en toerusting gepraat as dat 
die huwelik as sodanig onder die toesig van die ampte moet bevestig word. In praktyk het kerkrade vandag 
minder as in die verlede met die huweliksbevestiging te doen. Die plegtigheid vind meestal plaas tussen die 
predikant, die egpaar en hulle genooide huweliksgaste. 
5.4  Enkele uitgangspunte wat uit bogenoemde afgelei kan word, is: 
5.4.1  Die huwelike van gelowiges kom op grond van Bybelse uitgangspunte (onontbindbaarheid, 
Christelike getrouheid, ensovoorts) binne die dampkring van die gemeenskap van die gelowiges tot stand. 



 315

5.4.2  Begeleiding en toerusting deur die ampte (bedienaars) tot huweliksluiting en gedurende die huwelik 
is onvervreembaar deel van die taak van die gemeenskap van die gelowiges. 
5.4.3  Teen bogenoemde agtergrond is dit noodsaaklik dat die kerklike huweliksbevestiging en 
voorbereiding gedoen sal word deur ’n bevoegde bedienaar van die Woord wat die huwelik binne die 
suiwer Bybelse konteks kan plaas en toelig. 
5.4.4  ’n Huweliksdiens is nie ’n erediens nie. ’n Erediens is ’n gewone samekoms van die gemeente onder 
leiding van die ampte. ’n Huweliksdiens is ’n meer spesifieke diens vir familie, vriende, die egpaar en 
genooide gaste met die oog op die huweliksluiting. 
5.4.5  Ons het iets oorgehou daarvan dat die predikant op die Anglikaanse biskoppatroon oor die huwelik 
leer, vermaan en besluit. ’n Meer gereformeerde benadering sou wees dat die leraar as individuele 
ouderling pastoraal optree by huweliksvoorbereiding, -bevestiging en verdere begeleiding. Die predikant 
kan tog nie die kerk (gemeente) wees en die gemeente amptelik verteenwoordig nie. 
5.4.6  In huwelikswetgewing, veral oor egskeiding, neem die staat gewoonlik nie die Skrifgetuienis en 
kerklike etiese beginsels in ag nie. 
5.4.7  Die praktyk van huweliksverbrokkeling en hoë egskeidingsyfers verplig gemeentes, leraars en 
kerkvergaderinge om klem daarop te Iê dat Skriftuurlike begeleiding tot en na die huwelik met betrekking tot 
die huwelik as basis vir die gesin, familie, kerk en samelewing ’n Bybelse eis is wat deel uitmaak van die 
gemeenskap van die gelowiges se opdrag en taak. 
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GEMEENTE-ONTWIKKELING BYLAAG 7 

      
KLEIN GEMEENTES 
 

1.  OPDRAG 
[AS 2002, BR 8.11;  AS 2004, Deel II, p 106, § A.7: 4.2 en Deel IV, p 370, § A.7: 4.2] 
AS 2002, BR 8.11: Die Algemene Sinode dra dit aan die AKG op om ’n studie te maak van die 
omstandighede, behoeftes en probleme in klein gemeentes en die Sinode met ’n verslag en aanbevelings 
te dien. 
AS 2004, p 370:  Die opdrag word herhaal. 
 

2. ’N NOODKREET IN ONS MIDDE  
2.1  Volgens Kerkspieël 2004 is 27,4% (325) van alle gemeentes in die NG Kerk klein plattelandse ge-
meentes. In die VGK is die persentasie heel moontlik baie groter.  
2.2  Hierdie gemeentes beleef dikwels dat hulle in die navorsing oor gemeentes en die breëre bedieninge 
van die kerk misgekyk word omdat hulle ’n minderheidsgroep binne die kerk is.  
2.3  Ongelukkig is hierdie belewenis nie ver van die waarheid af nie. As gevolg van hulle kontekstuele 
situasie word hierdie klein gemeentes gekonfronteer met probleme en realiteite wat ryker en groter 
gemeentes skaars aan dink. Kwynende getalle, finansiële tekorte en groot afstande is besig om baie van 
hierdie gemeentes ’n krisisbestaan te laat voer. 
2.4  Omdat die stryd om oorlewing vir baie van hierdie gemeentes die oorheersende saak op hulle agenda 
geword het, kan dit nie anders as dat baie van hulle in die proses disfunksionele gemeentes begin word 
nie. Deel hiervan is dat hierdie gemeentes ’n baie swak selfbeeld het, hulle roeping prysgegee het, hoop vir 
die toekoms verloor het en beleef dat die kerkverband nie regtig meer omgee wat van hulle word nie. 
2.5  Vanuit die klein plattelandse gemeentes in ons kerk gaan daar ’n noodkreet uit na ons kerk. Die 
geloofwaardigheid van ons getuienis na buite, ons betrokkenheid by die breër Suider-Afrikaanse same-
lewing en ons poging tot kerkeenheid kom in die gedrang as ons die noodkreet in ons eie midde nie hoor 
en ernstig opneem nie. 
 

3.  VOORGESTELDE WERKSWYSE EN BENADERING 
’n Omvattende en indringende navorsingsprojek moet so spoedig doenlik gelanseer word, waarin ten 
minste die volgende ses terreine prioriteitsaandag sal ontvang, naamlik: 
3.1  ’N WERKLIKHEIDSGETROUE OMSKRYWING VAN DIE HUIDIGE STAND VAN KLEIN 
GEMEENTES IN DIE NG KERK 
Omvattende empiriese en statistiese navorsing behoort gedoen te word om ’n volledige en betroubare 
prentjie van die gegewenhede van klein gemeentes in die NG Kerk te kry asook die problematiek daaraan 
verbonde, sodat nie op blote aannames en geprojekteerde afleidings gewerk word nie. Sodanige 
ondersoek behoort onder andere in te sluit: 
1.  Sosiale formasie.  
2.  Ekonomiese werklikhede.  
3.  Demografiese tendense en verskuiwings.  
4.  Teologiese identiteitsoeke (operasionele ekklesiologie van klein gemeentes).  
5.  Leierskapbelewenisse en -ervarings.  
6.  Selfverstaan en belewenis binne die kerkverband. 
3.2  EKKLESIOLOGIESE VERTREKPUNTE BINNE ’N GEREFORMEERDE RAAMWERK 
In ’n taal wat vir lidmate verstaanbaar is, moet kort maar duidelike teologiese en ekklesiologiese vertrek-
punte daar gestel word wat klein gemeentes kan help om hulle gemeentewees asook hulle roeping binne 
hulle eie konteks beter te verstaan. Die vertrekpunte moet ook kan dien as maatstawwe waaraan hulle 
hulleself kan meet en waarvolgens hulle hulle bediening kan inrig. 
3.3  IDENTITEITSVORMENDE DINAMIKAS  
Saam met die teologiese en ekklesiologiese vertrekpunte wat die klein gemeentes moet help om weer 
opnuut hulle eie identiteit as kerk van Christus te ontdek, moet hulle ook gehelp word met die ander 
dinamikas wat ’n rol speel in hulle eie identiteitsvorming. Dit sluit onder meer in: 
1.  Beïnvloedende waardesisteme en operasionele waardes. 
2.  Gewoontes, gedragspatrone en praktyke van geloofsgemeenskap. 
3.  Generasies.  
4.  Ras (Die demografiese veranderinge veroorsaak dat die getalle van klein gemeentes drasties afneem. 
Die blanke Afrikaners raak minder en die van ander bevolkingsgroepe neem toe. Met die nodige 
sensitiwiteit maar ook dringendheid sal daar ’n gesprek en besinning aan die gang gesit moet word sodat 
gemeentes anders kan begin dink oor ras en lidmaatskap.) 
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3.4  KULTUUR 
Elke gemeente ontwikkel met verloop van tyd ’n eie kultuur. Klein gemeentes moet gehelp word om hulle 
eie kultuur te verstaan en te weet wat die dinge is wat ’n rol gespeel het in hulle bestaande kultuur en hoe 
hulle ’n nuwe kultuur kan skep. Aandag moet onder andere gegee word aan: 
1.  Leierskapspatrone.  
2.  Assosiatiewe verbande.  
3.  Gemeenskapsinteraksie en -invloede.  
4.  Konflikpatrone.  
5.  Die gemeente se eie geskiedenis/ tradisie, verhale en gebruike. 
6.  Geestelike onderskeidings- en begeleidingsprosesse. 
3.5  PROSESSE / BEDIENINGSVOORSTELLE  
In die lig en na aanleiding van bogenoemde vier terreine kan dan gewaag word om prosesse en 
bedieningsvoorstelle op die tafel te sit wat klein gemeentes op ’n konkrete wyse kan help met die unieke 
aard van hulle eie bedieninge en die uitleef van hulle roeping binne hulle eie konteks. 
3.6  VERBAND 
Die rol wat die verband kan speel om klein gemeentes te ondersteun, bemagtig en te begelei moet 
ondersoek en herbesin word. Indien nodig sal daar ook gekyk moet word na kerkordelike aanpassings. 
 

4.  BRONNE  
Die volgende bronne kan tot hulp wees as die vertrekpunt van so ’n navorsingsprojek vir die verstaan van 
die funksionering en bediening van klein gemeentes: 
Burt, S.E, et al. Raising small church esteem. 
Farris, L.W. Dynamics of small town ministry. 
Hassinger, et al. The rural Church – Learning from three decades of change. 
Pappas, A.G. Entering the world of the small church. 
Robinson, A.B. Transforming Congregational Culture. 
South African Christian Handbook. 
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GEMEENTE-ONTWIKKELING BYLAAG 8 

     
KERKLIKE TUG  
 

1. OPDRAG 
1.1 Tydens die 2004 sinode is die volgende opdrag gegee: (sien ook C.12.2:1.14)  (Bylae 3) 
 “Die Sinode gee opdrag aan AKG en ATR om ondersoek te doen na die toepassing van die amptelike tug 
in die kerk op 'n eietydse wyse, en terug te rapporteer aan die volgende sinodesitting.” 
1.2. Weens gebrek aan kapasiteit was dit nie moontlik om die ondersoek tydens die reses af te handel nie. 
Terselfdertyd is die gevoel dat `n meer gefundeerde aanbeveling eers moontlik is as die gesprek oor `n 
gereformeerde gemeentelike ekklesiologie en identiteit verder gevorder is.  
 
GEMEENTE-ONTWIKKELING BYLAAG 9 
 

INSKAKELING OOR GEMEENTEGRENSE 
 

1.  OPDRAG 
[AS 2002, BR 8.8;  AS 2004, Deel II, p 106, § A.7: 4.1 en Deel IV, p 370, § A.7: 4.6].  Die opdrag word 
herhaal:  (1) Die Algemene Sinode verwys die hele saak van “Inskakeling oor Gemeentegrense” en 
“Kerklidmaatskap” ook na ADGO (sameroeper) en ADO: Taakspan Regte vir deeglike studie oor die impli-
kasies daarvan – veral ten opsigte van die kerkbegrip ter sprake – met verslag aan die volgende Algemene 
Sinode.  (2) Vanweë die implikasie van hierdie besluit van die Sinode in die lig van Art. 10 van die Kerkorde 
(1998) en die NGB art. 16, word die hele verslag van die ad hoc-kommissie vir Kerklidmaatskap (AS 2002, 
p 306-311, § 2.6) na die ADO: Taakspan Regte verwys om opnuut te kyk na al die aanbevelings.  (3) Die 
bewoording in die laaste paragraaf van 3.2.2.2 word vervang met: (a) Kerkrade wat ’n lidmaat van buite die 
gemeentegrense ontvang, gee daarvan kennis aan die kerkraad van die gemeente waar die lidmaat woon. 
Dieselfde bewoording geld ook wat 3.2.2.3 betref. (b) Die Taakspan Regte kry opdrag om die riglyne te 
integreer en in die Kerkorde op te neem in plek van die huidige beleidsbesluit 14. 
 

2.  INLEIDING 
Die saak waarom dit gaan, is binne die teologie nie onbekend nie. Wat dit op die oomblik baie moeilik 
maak, is die paradigmaverskuiwing waardeur die hele wêreld gaan en wat in die kerk uiters sensitief is 
omdat dit so diep in ons almal se verstaan van ons geloof ingryp. Ons het ten diepste met ’n skuif in hoe 
ons die Skrif interpreteer te doen. 
  

3.  INSKAKELING OOR GEMEENTEGRENSE 
3.1  Die wydste moontlike raamwerk waarbinne mens die saak onder bespreking behoort te plaas is die 
belydenis dat Jesus die Here is. Dit is die kern van kerklidmaatskap. Naas dit kan mens die Algemene 
Belydenisskrifte, soos die 12 Artikels, noem as ’n verdere uitkristallisering van wat ons glo. In die mate wat 
kerke (denominasies) leerstelling en andersins van mekaar verskil, vorm hulle verskillende gemeentes. Die 
gemeentes se lidmate kom bymekaar oor geografiese gemeentegrense heen. Dit is nog die een kerk van 
Jesus Christus, maar hulle kom oor gemeentelike/geografiese grense heen bymekaar. Dit is verskille in 
belydenis, leer, taal, ensovoorts wat maak dat daar verskillende gemeentes gevorm word. 
3.2  Geografiese gemeentegrense het ’n historiese ontwikkelingsgeskiedenis wat saamhang met die kerk 
van die Christendom-era wat na Konstantyn die Christelike geloof tot staatsgodsdiens verhef het. Die kerk 
het by baie aspekte van die Romeinse Ryk se administratiewe of institusionele instellings aansluiting 
gevind. Kerkgrense het saamgehang met nasionale en plaaslike administratiewe grense. Gewoontes word 
oor tyd gewoonlik heilig verklaar. Dit het ook met die stelsel van geografiese grense gebeur. Vir eeue was 
dit nie ’n probleem nie, want dit het goed gewerk binne ’n bepaalde kultuurpatroon. 
Daar is ook aanduidings dat gemeentegrense goed gewerk het in kerke se pioniersfases en waar daar met 
relatiewe homogene groepe gewerk is. Wanner dit verander raak gemeentegrense al meer problematies.  
3.3  Tans beweeg ons in ’n nuwe kultuur-era in wat bekend is as die informasie-era. Dit is besig om die 
totale wêreld en feitlik elke aspek van sy kultuur te verander. Sien weereens die trilogie van Manuel 
Castells in die verband (Sien einde van die paragraaf). Ons leef nou in ’n wêreld waarin tyd en plek deur ’n 
al groter deel van die wêreld anders beleef word (’n virtuele wêreld met “timeless time”). Gesag en mag 
skuif van “fisiese mag” na “inligting mag”. Die wyse waarop mense assosieer en kommunikeer is besig om 
heeltemal anders as in die industrialisasie-era en die eras voor dit ontwikkel. Voeg daarby die invloed wat 
individualisme en ’n verbruikersmentaliteit op ons samelewing het. ’n Mens kan nie anders as om te besef 
dat alles aan die verander is nie. Diversiteit en pluralisme is ’n groter werklikheid binne een geografiese 
area as ooit te Yore. [Die trilogie van Manuel Castells: Castells, M. 1996. The rise of the Network Society: 
The information age: economy, society and culture, Volume I. Oxford: Blackwell;  Castells, M. 2003. The 
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power of identity. The information age: economy, society and culture, Volume II. 2
nd

 ed. Oxford: Blackwell;  
Castells, M. 2000. End of Millennium. The information age: economy, society and culture, Volume III. 2

nd
 

Ed. Oxford: Blackwell.] 
3.4  Dit is die konteks waarin ons inskakeling in gemeentes oor geografiese gemeentegrense heen moet 
verstaan. Die eenheid en verskeidenheid van die kerk was altyd daar en sal altyd daar wees, maar die 
permutasies van hoe dit ontstaan en daar uitsien en hoe dit hanteer sal moet word, is binne ons konteks 
teen ’n onbehoorlike tempo aan die verander. Negatief gesproke kan mens konstateer dat om te volhard 
met geografiese gemeentes en om dit te probeer afdwing, kontraproduktief sal wees. Die kerk het oor die 
eeue heen nog altyd wat sy strukture en organisasie betref, gereformeer en aangepas in nuwe 
omstandighede. Die dinosourusse het uitgesterf. 
3.5  Ons beleef nou so ’n uitdagende tyd. Gereformeerdes weet dat hulle positief die uitdagings as 
geleenthede moet aangryp en in die troebel van ’n oorgangstyd die spannings en pyne met liefde en geduld 
moet hanteer terwyl hulle soek na werkbare wyses om binne prinsipiële riglyne die gemeenskap van 
gelowiges in gemeentes te laat saamkom. 
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GEMEENTE-ONTWIKKELING BYLAAG 10 

          
AANTREKLIKE BEDIENINGSTYLE  VAN ANDER KERKE  
 
1.  OPDRAG EN WERKSWYSE 
[AS 2004, Deel II, p 103-104, § A.7: 2.3 en Deel IV, p 369, § A.7: 2.3.4].  Die Algemene Sinode gee opdrag 
aan die Diensgroep vir Gemeente-en-Bedieninge om ondersoek in te stel na die verskynsel wat in 
gemeenskappe voorkom dat lidmate van NG-gemeentes bedieningstyle in ander kerke aantreklik vind. Die 
volgende uitkomste moet verreken word:  
(1) Die fenomenologie agter die verskynsel.   
(2) Hoe moet gemeentes daarop reageer?   
(3) Watter behoeftes van lidmate moet erken word?   
(4) Wat kan die NG Kerk doen om self hierdie behoeftes aan te spreek? 
 
Weens gebrek aan kapasiteit is prof Jurgens Hendriks van die Departement Praktiese Teologie aan die US 
gevra om `n kort verslag in die verband op te stel.  
 

2.  INLEIDING 
2.1  Die vraag word redelik oorsigtelik behandel met verwysing na sleutelbronne waar die saak in veel meer 
detail behandel word. In die Praktiese Teologie is dit een van die mees bekende verskynsels wat in detail 
bestudeer en beskryf is. 
2.2  Kom ons sê die basiese probleem is dat die NG Kerk se gemeentes (en dit is waar van al die geves-
tigde denominasies) fisies ervaar dat hulle lidmate aan ander denominasies (in die geval is dit gewoonlik 
meer “moderne kerke” waar daar meer klem op ervaring is) afstaan of dat lidmate kerklos raak. Die ideaal 
of doelstelling is om die verskynsel te verstaan en om in terme van ons eie NG Kerk identiteit te reformeer 
dat bedieningstyle sodanig onder leiding van die Woord en Gees ontwikkel dat lidmate van alle 
ouderdomsgroepe in die gemeente en kerk ’n geloofs-Ieefruimte, ’n basis vir hulle roeping en bediening, bly 
ondervind.  
Die hipotese waarmee ons werk, is dat as die NG Kerk sy identiteit in die Drie-enige God kan herontdek 
deur ’n proses van onderskeiding waarin daar erns gemaak word met die nood van mens en wêreld, die 
proses van reformasie onder roepingsgedrewe leierskap natuurlik sal volg. 
 

3.  FENOMENOLOGIESE GEGEWENS 
3.1  Navorsing wat die kwyn en groei-patrone van al die kerke in Suid-Afrika uiteensit is redelik volledig 
gedokumenteer en beskryf in die South African Christian Handbook 2005-2006 se eerste sewe hoofstukke. 
Die feit dat die NG Kerk en ander gevestigde kerke hulle markaandeel oor die laaste 20 jaar sistematies 
aan die verloor is en dat jonger kerke onder jonger leierskap die aandeel “oorneem” is ’n voldonge feit.  
By die Eenheid vir Godsdiens en Ontwikkelingsnavorsing is talle gevallestudies om dit ook op plaaslike vlak 
aan te toon.  Daar was, byvoorbeeld, ’n analise van die NH Kerk wat aantoon hoe die kerk verklein en 
verouder. Deur eenvoudig na die ouderdomsverspreiding van lidmate te kyk, kan jy duidelik sien hoe die 
kerk ’n oumenskerk word. Mens kan ook individuele plaaslike situasies neem en statisties die kerklike 
migrasie prosesse aantoon. Ons het, aan die ander kant, talle voorbeelde waar NG Kerk-gemeentes onder 
dinamiese leierskap skuiwe gemaak het in hulle bedieningspraktyk en -style met gepaardgaande groei. Die 
kwessie van die opheffing van gemeentegrense tussen NG Kerk-gemeentes, is die mees bekende 
illustrasie van die verskynsel. Jy sien in talle gevalle dat sekere gemeentes groei en ander kwyn en die 
migrasie uit die een na die ander gemeente het grotendeels met styl en leierskap(styl) te doen.  
 

4.  DIE TEOLOGIESE EN PRAKTIES-TEOLOGIESE VERKLARING 
4.1  Die teologiese en prakties-teologiese verklaring van die verskynsel, is algemeen bekend. Die werk van 
die Gospel and Our Culture Network (GOCN) werkgroepe in al die kontinente (dit is alles op die internet 
beskikbaar) dokumenteer die proses baie volledig.  
4.2  Sien die epogmakende en hoogs aangeskrewe trilogie van die sosioloog Manuel Castells om die 
verskynsel wat die kerk in die vorm van bogenoemde vraagstelling formuleer, te verduidelik. [Die trilogie 
van Manuel Castells: Castells, M. 1996. The rise of the Network Society: The information age: economy, 
society and culture, Volume I. Oxford: Blackwell;  Castells, M. 2003. The power of identity. The information 
age: economy, society and culture, Volume II. 2

nd
 ed. Oxford: Blackwell;  Castells, M. 2000. End of 

Millennium. The information age: economy, society and culture, Volume III. 2
nd

 Ed. Oxford: Blackwell.] 
4.3  Daar is konsensus dat ons wêreld tans deur 'n baie groot paradigmaverskuiwing beweeg. Wat die kerk 
betref is dit die grootste skuif sedert die koms van Christus. In Castells se terminologie beweeg ons uit die 
industrialisasie-era na die inligtings-era waarin die tegnologie en globalisasie die wêreld tot ’n “global 
village” verander het en waarin informasie in die vorm van die internet- en massakommunikasiemedia tot 
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die grootste enkele kultuurverandering nog in die bestaan van die wêreld aanleiding gee. Mag (die Duitse 
Macht) het verskuif van fisiese mag na die mag van inligting (Macht to Mind) en die gevolg is dat die iden-
titeit van mense en gemeenskappe verander. Dit het alles te doen met die vraagstelling op die tafel en kan 
in groter detail uiteengesit word waar en wanneer nodig. Dit hou, terloops, verband met die gay-debat wat 
tans in die NG Kerk woed.  
 

5.  HOE DIE NG KERK DIT MOET HANTEER 
5.1  Daar is geen bloudruk hiervoor nie. Wat wel seker is, is dat dit ons konfronteer met seker die mees 
opwindende en uitdagende periode van ons bestaan in Afrika. (Sien o.a die volgende bron oor die kerk en 
transformasieprosesse: Alan Roxburgh se boek: Crossing the Bridge. Percept. 2000.) Die belangrikste deel 
van die transformasieproses is egter nie om die verskynsel en prosesse te verstaan en om die leierskap te 
hê wat die prosesse kan begelei nie. Die belangrikste aspek van die hele saak is om weer eens ons 
identiteit “in Christus” te ontdek. Mens kan sê om die oer gereformeerde beginsels weer op te neem. Die 
vraag kan gevra word of ons binne die debat nie soms te veel na gereformeerdheid verwys nie? Dit mag 
ontaard in `n (institusionele) plussie by die evangelie, die strewe om met eie bagasie God se genade te 
soek. Dit is net as ons by ons nulpunt is van afhanklikheid van God, wat ons werklik ons roeping en God se 
leiding helder in geloofsgemeenskappe kan hoor. 
5.2  Daar is reeds baie gemeentes in die NG Kerk op pad met God in hierdie nuwe wêreld. Dit is nie 
noodwendig ’n maanskyn en rose pad nie, want die pad word deur die kruis gekenmerk, maar dit maak ’n 
verskil in die lewens van mense. 
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GEMEENTEDIENSTENETWERK 
 
1.  OPDRAG VAN GDN 
1.1  ALGEMENE SINODE 2004 
Die Algemene Sinode van 2004 het die volgende drie besluite geneem in verband met die 
Gemeentedienste Netwerk (GDN): 
1.1.1  4.7.3 Stelsels 
Die Algemene Sinode neem kennis van die optrede en besluite van die GDN soos vervat in die verslag oor 
die Gemeentedienste Netwerk en verwys dit na die bosberaad van die diensgroepe vir verdere bespreking, 
ondersteuning en implementering. 
1.1.2  F.2.1/22 Roepingsverklaring  
4. Behoeftes van gemeente 
4.1  Dat die ADGB met die steun van die ADL en in oorleg met die moderamina en/of betrokke kommissies 
of diensgroepe van sinodes dringend aandag gee aan die behoeftes van gemeentes.  
4.2  Dat die Gemeentedienste-netwerk (GDN) ontwikkel word as 'n netwerk wat hierdie steun kan 
koördineer. 
4.3  Dat gemeentes wat nie reeds daarmee besig is nie, aangemoedig word om deur 'n proses van 
roepingsonderskeiding te gaan. Die wesenlike elemente van so 'n proses is gebed, luister na die Woord en 
na mekaar, en 'n analise van die nood in die omgewing as 'n aanduiding van hierdie roeping. 
4.4  Dat die ADGB binne sy opdrag en in samewerking met die moderamina en/of die betrokke sinodale 
kommissies of diensgroepe wat fokus op gemeentes, ook hieraan aandag gee. 
1.1.3  Roepingsverbintenis 
Om ’n gemeentedienste-netwerk te help uitbou van waaruit ons gemeentes prakties gehelp en ondersteun 
kan word om op konkrete maniere by die genesing van ons lande betrokke te raak. 
 

2.  VERLOOP 
2.1  BOSBERAAD 2004 
By die bosberaad van die diensgroepe in 2004, is GDN ingeskakel by ADGO (die naam het van ADGB na 
ADGO verander) en het een van die projekte van ADGO geword, met die verslag wat voor die Algemene 
Sinode 2004 gedien het, as riglyn. 
2.2  UITKOMSTE 2005 
Met ‘n borgskap van Bybel-Media, kon tyd van dr Chris van Wyk uitgekoop word by sy gemeente 
Somerstrand om GDN se kantoorfunksie en oproepsentrum te vestig.  Die belangrikste uitkomste van 2005 
was as volg (detail in verskeie verslae aan ADGO en GDN – op navraag beskikbaar): 
2.2.1  Vestiging van ‘n kantoor (tel 0415836438) 
2.2.2  Publikasie van 3 uitgawes van die gratis tydskrif Kruisgewys aan alle NG Kerk en VG Kerk 
(Kaapland) predikante 
2.2.3  2 forums vir die 19 lede van die netwerk 
2.2.4  Vestiging van ‘n webtuiste (www.gemeentes.co.za)  
2.2.5  Navorsing, ontwerp en begeleiding van ‘n publikasieprogram vir die Seisoen van Luister 
2.2.6  Begeleiding van gemeentes rondom roepingsvernuwing deur fasiliteerders in die netwerk 
2.2.7  Opstel van ‘n reglement 
2.3  SKAKELING MET TAAKGROEP MEDIA EN KOMMUNIKASIE (TKM) 
Op 18 November 2005 neem die Taakgroep Media en Kommunikasie verreikende besluite oor GDN.  Die 
subsidiëring van Kruisgewys word teruggetrek.  Na onderhandelinge, onder andere via die Moderatuur van 
die Algemene Sinode, kon die derde Kruisgewys, wat reeds persklaar was, wel later die lig sien in 
Februarie 2006, maar alle verdere uitgawes van Kruisgewys is gestaak.  Dit het die kommunikasie van 
GDN met die predikante van die NG Kerk en die VG Kerk Kaapland ernstig gestrem. 
2.4  UITKOMSTE 2006 
Die borgskap van Bybel-Media aan GDN, via ADGO, kon vir nog een jaar verleng word en die dienste van 
dr Chris van Wyk vir nog ‘n jaar by sy gemeente uitgekoop word.  Die belangrikste uitkomste van 2006 was 
as volg (detail in verskeie verslae aan ADGO en GDN – op navraag beskikbaar): 
2.4.1  Bedryf van die kantoor 
2.4.2  Meningsopname rondom die voortbestaan van Kruisgewys 
GDN het in onderhandelinge met ADGO, TKM en ADD gegaan oor die voortbestaan van Kruisgewys.  Daar 
is ooreengekom dat ‘n meningsopname deur Kerkspieël gedoen moet word, voordat na verdere uitgawes 
gekyk kon word.  Dié opname in die eerste kwartaal 2006, het die volgende resultate gelewer (volledige 
meningsopname op die webtuiste http://www.gemeentes.co.za/Pdf/Kruisgewys_meningsopname.pdf ): 
2.4.2.1  Kruisgewys word graag gelees 
2.4.2.2  Kruisgewys help predikante in hulle bediening 
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2.4.2.3  Kruisgewys dien as motivering van predikante om boeke en aanbiedinge te bestel 
2.4.2.4  Kruisgewys word in sy huidige kwartaallikse formaat verkies bo ’n webgebaseerde formaat 
2.4.2.5  Predikante is bereid om vir Kruisgewys in sy huidige gedaante te betaal 
2.4.2.6  Kruisgewys het ’n bestaansreg 
Onderhandelinge is by die skryf van dié verslag amper gefinaliseer om Kruisgewys weer uit te gee.  Detail 
sal teen die tyd wat die Algemene Sinode 2007 gehou word, bekend wees. 
2.4.3  2 Forums vir die lede van die netwerk 
2.4.4  Uitbou van die webtuiste veral met die oog op die Seisoen van Luister 
Die artikels van Kruisgewys (vorige jare se uitgawes is ook daar geplaas) word gereeld gelees (gemiddeld 
33 per dag).  Die Seisoen van Luister Powerpoints- en Word-hulpmiddels word ook baie afgelaai 
(gemiddeld 30 per dag).  Onlangs was daar ook ‘n versoek om materiaal wat in die kerkherenigingsproses 
gebruik kan word, daar te laai, en dit word ook baie gebruik.  Gemiddeld 642 unieke besoekers per maand 
het in 2006 die webtuiste besoek, teenoor gemiddeld 315 unieke besoekers per maand in 2005. 
2.4.5  Begeleiding van die publikasieprogram vir die Seisoen van Luister 
Die uitkomste van dié omvangryke program was as volg: 
2.4.5.1  God praat – leef luisterryk – vir groepe en vir begeleiers: Gespreksboekie aan die hand van die 
luistersiklus vir groepe met ‘n begeleiersgids wat eers in 100 gemeentes getoets is, voor dit gepubliseer is. 
Die volgende produkte verskyn in die eerste deel van 2007: 
2.4.5.2  God praat – leef luisterryk – vir vergaderings: Luistersiklus vir vergaderings 
2.4.5.3  God praat – leef luisterryk – vir stiltetyd: Luistersiklus vir stiltetyd aan die hand van die 
evangelie van Johannes 
2.4.5.4  God praat – leef luisterryk – vir families: Luistersiklus vir families aan die hand van 40 
Bybelkarakters 
2.4.5.5  God praat – leef luisterryk – vir gesprek oor sensitiewe onderwerpe: Luistersiklus vir groepe 
wat oor 14 sensitiewe onderwerpe wil gesels 
2.4.5.6  Die moed om (jouself) te wees – luistersiklus vir gesprek oor waardes aan die hand van die 
verhaal van Marta en Maria.  
Daar is nóg produkte wat in die loop van 2007 sal verskyn.  Detail volg mettertyd. 
2.4.6  Begeleiding van gemeentes deur fasiliteerders 
2.4.7  Inskakeling van GDN by Koördineringsliggaam van die Moderamen 
Die uiteinde van verskeie gesprekke tussen GDN, ADGO, TKM en ADD was die volgende: 
2.4.7.1  'n Formele Koördineringsliggaam is geskep wat bestaan uit al die dagbesture van die 
diensgroepe van die Algemene Sinode: ADGO, ADD, ASM en Steundienste. Hulle sal jaarliks vergader 
om die bedieninge en prosesse binne die hele sisteem van die Algemene Sinode te koördineer, integreer, 
evalueer en implementeer in terme van die roepingsverklaring.  
2.4.7.2  GDN is as taakspan van dié ligaam hersaamgestel. GDN kry nou ook opdragte van dié liggaam 
om sake wat uit dié vergadering voortspruit, te netwerk. GDN staan dus onder gesag van die 
Koördineringsliggaam in die uitvoering van Kerkorde artikel 43.2.2 (“die behartiging van sake waar 
eenvormigheid en/of samewerking vir die hele kerkverband noodsaaklik is”).  
2.4.7.3  GDN sal in die toekoms veral fokus op Forums en Produkontwikkeling. Om dit te doen, bring 
GDN intersinodaal mense bymekaar wat werk in gemeentes. Al die instansies wat dienste lewer aan 
gemeentes, insluitende sinodes, die diensgroepe van die Algemene Sinode, buro’s vir voortgesette 
teologiese opleiding en ander instansies wat met gemeentes werk, sal dus deel vorm van GDN. GDN se 
oorhoofse opdrag is om te bemagtig (Fasilitering), navorsing te doen (Navorsing) en produkte te ontwikkel 
(Bronne).  
2.4.7.4  Kruisgewys moet die inligtingsblad van GDN bly en die befondsing daarvan is vir 2007 na 
die begrotingsproses verwys. 
 

3.  DIE PAD VORENTOE 
GDN sal in die toekoms as ‘n taakspan van die nuwe Koördineringsliggaam met forums en 
produkontwikkeling as spesifieke fokus funksioneer.  Die kantoorfunksie skuif na die Algemene Sinodale 
kantoor.  Vir ‘n oorgangstydperk sal die webtuiste nog deur die skriba behartig word.  Hy sal ook as 
redakteur bly optree vir Kruisgewys, wanneer dit weer verskyn. Ons hoop om op hierdie manier ‘n bydrae te 
lewer om sinodale en ander dienste aan gemeentes te koördineer sodat gemeentes op die manier beter 
bemagtig kan word. 
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A.3.3 VERSLAG VAN DIE ALGEMENE DIENSGROEP DIENS EN 
GETUIENIS: BEDIENING  
 
1. PUBLIKASIES EN STUDIESTUKKE 
(Handelinge 2004:366 pt.8.9.2) 
1.  Die Algemene Sinode dra dit aan die AKGA op om, in oorleg met die Taakspan Media, daadwerklik mee 
te werk aan die daarstel van gesamentlike publikasies.  
2.  Die Sinode dra dit aan die AKGA en die Taakspan Media op om wyses te ondersoek waarop nouer 
skakeling en samewerking ten opsigte van die amptelike publikasies van die onderskeie kerke 
bewerkstelling kan word. 
1.1 Die uitvoering van die opdragte het tot dusver veral neerslag gevind in die voorbereiding van die 
materiaal vir Week van Gebed en Pinkster.  Sowel die taakspanne as die redaksionele komitees van beide 
projekte is saamgestel uit verteenwoordigers van die ADD en die ADGO, asook verteenwoordigers van die 
ander drie kerke.  
1.2 Bybelmedia het aangebied om vanaf April 2007 op gereelde basis ’n bladsy in die Kerkbode te borg vir 
die bekendstelling en bevordering van die kerk se Diens en Getuienis.  Dr Van Deventer is aangestel as die 
koördineerder van hierdie projek.  
1.3 Die ADD het die behoefte aan ’n nuwe teologiese handboek vir Diakonaat en Missiologie wat Diens en 
Getuienis (missionêre diakonaat) as vertrekpunt het, geïdentifiseer.  Na gesprekke met CLF en ISWEN is 
besluit dat die publikasie onder die vaandel van ISWEN ontwikkel sal word en dat CLF die aanvanklike 
koste sal borg.  ’n Klein redaksionele komitee van kundige persone wat verteenwoordigend van 
verskillende teologiese dissiplines,sowel as die kerke in die NG Kerkfamilie is, is saamgestel.  Daar is 
verder besluit om ’n paneel van skrywers uit sowel die teologiese opleidingsentra as die verskillende kerke 
in die NG Kerkfamilie te nooi om in die projek saam te werk.  
     

2.  SONDAG VIR BARMHARTIGHEID  
2.1  Die Sondag vir Barmhartigheid is vroeër deur die Algemene Sinode van die VGKSA goedgekeur as ’n 
projek vir die VGKSA wat fokus op die kerk se barmhartigheidsbediening en om betrokkenheid daarby in 
gemeentes te bevorder. Toe die projek deur die VGKSA begin is, was dit deel van ’n breër ekumeniese 
projek.  Op grond van die destydse poging om ’n Verenigde Kommissie vir Diakonaat daar te stel, is die 
Moderatuur versoek om dit goed te keur dat die NG Kerk by die projek  betrokke raak.  Die afgelope twee 
jaar is die projek via die sinodes aan gemeentes bekendgestel en ‘n aantal gemeentes het hierby betrokke 
geraak.  Die nuutgestigte Verenigde Diensgroep vir diens en getuienis sien die projek as ’n geleentheid om 
gemeentes te help met die ontwikkeling van hulle eie Diens en Getuienis en dit kan ook ’n goeie 
geleentheid wees om samewerking tussen gemeentes van die NG Kerkfamilie in ’n spesifieke gemeenskap 
te bevorder.  Aangesien die VGKSA goedgekeur het dat die projek jaarliks in Augustus aangepak word en 
die Sondag vir Barmhartigheid dan op die laaste Sondag van die maand gevier word, het die ADD dit ook 
so by Sinodes en gemeentes aanbeveel.  Dit is egter so dat die laaste Sondag vir Barmhartigheid in die NG 
Kerk gesien word as Bybelsondag.  Daarom het die ADD met die VGKSA hieroor in gesprek getree en daar 
is ooreengekom dat dit gemeentes vry staan om die Sondag vir Barmhartigheid op enige Sondag in 
Augustus te vier. 
2.2  AANBEVELING:  SONDAG VIR BARMHARTIGHEID 
Die Algemene Sinode versoek sinodes om gemeentes aan te moedig om betrokke te raak by die 
Sondag vir Barmhartigheidprojek. 
    
3. WêRELDBEKER-SOKKERTOERNOOI 2010 
3.1  Die Verenigde Diensgroep Diens en Getuienis het betrokke geraak by die Suid-Afrikaanse Sport 
Koalisie (SASCOL), ’n struktuur wat op die been gebring is om evangelisasieprogramme tydens die 
Wêreldbeker-sokkertoernooi in 2010 te koördineer.  
3.2  AANBEVELING:  WêRELDBEKER-SOKKERTOERNOOI 2010 
Die Algemene Sinode dra dit aan die ADD op om gereeld tersaaklike inligting in die verband aan 
sinodes te stuur en aan sinodes leiding te gee oor hoe gemeentes by die projek betrokke kan raak. 
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A.3.4 VERSLAG VAN DIE ALGEMENE DIENSGROEP 
ONDERSTEUNINGSDIENSTE: BEDIENING  
 
A.3.4.1 ALGEMENE TAAKSPAN REGTE 
 
1. KERKLIKE TRIBUNALE 
1.1 OPDRAG 
Die Algemene Sinode 2002 het besluit: 
“14.2 ARBEIDSVERHOUDINGE  (562) - verwys na ATR en AKDV vir ondersoek: 
1.  Die Sinode besluit dat terwyl hy begerig is om 'n eie inhoud aan sy arbeidsverhoudinge te gee alles in 
werking gestel moet word ten einde te verseker dat die Kerk se aanspreeklikheid beperk sal word deur te 
bly by die bepalings van die toepaslike arbeidswetgewing.  Daarom dra die Sinode dit op aan die ASK 
tesame met die ATR om: 
1.1  'n Kerklike tribunaal/ale te skep wat tug en arbeidssake teen werknemers kan hanteer. 
1.2  Die registrasie van 'n werkgewersorganisasie te bewerkstellig. 
1.3  Om leiding te gee sodat 'n werknemersorganisasie vir Kerklike werkers tot stand sal kom. 
1.4  'n Sektorale bedingingsraad vir die Kerk te registreer ten einde 'n omvattende en afdwingbare 
arbeidsbediening tot stand te bring en in stand te hou.” 
Die Algemene Sinode van 2004 het kennis geneem van die memorandum en dit ook verwys na die 
Taakspan vir verdere ondersoek. 
 
Die ATR het prof P Coertzen aangewys om verantwoordelikheid vir hierdie opdrag te aanvaar. 
 
Die Algemene Sinode 2002 het besluit: 
“Die Sinode gee opdrag aan AKG en ATR om ondersoek te doen na die toepassing van die amptelike tug 
in die kerk op 'n eietydse wyse, en terug te rapporteer aan die volgende sinodesitting.” Die ATR-DB 02 en 
03 het besluit om die insette van die AKG in te wag voor ons verdere aksie sal neem en om ook hierdie 
besluit na die ad hoc-taakspan vir tribunale te verwys. ATR-DB 05 het versoek dat prof Pieter Coertzen en 
drr Gerrit Cloete (sameroeper) en Botha van Aarde saam aandag gee aan hierdie ondersoek. 

1.2 BEDIENINGSBEVOEGDHEID 
1.2.1    Opdrag 
Die Algemene Sinode 2002 het besluit: 
“Die Algemene Sinode gee opdrag aan die ATR om ondersoek te doen na die huidige reëlings met 
betrekking tot bevoegdheid van predikante en proponente met spesifieke verwysing na: 
1  die moontlike struikelblok wat huidige reëlings tot gevolg het om proponente as predikante te bevestig; 
2  die moontlikheid om predikantsbevoegdheid nie aan 'n gemeente te koppel nie; 
3  die kerkordelike weg waardeur proponente in staat gestel kan word om in die kerk te werk.” 
Die Algemene Sinode van 2004 het besluit: 
Die Algemene Sinode verwys die beginsel aangaande die ruimte van Woordbediening (met behoud van 
bedieningsbevoegdheid) in die NG Kerk in organisasies en taakgroepe wat nie amptelik aan kerklike 
institute verbind is nie, na Taakspan Leer en Aktuele Sake samewerking met die ADGB en die Taakspan 
Regte vir verdere studie en aanbeveling aan die volgende Algemene Sinode.  ‘n Klein taakspan van 
kundiges word aangewys (en daar word daarvoor begroot) wat ’n omvattende ondersoek moet doen oor 
onder andere: 
1.  alle sake rakende die toetrede tot die bediening en die behoud van bedieningsbevoegdheid; 
2.  die problematiek rondom die predikant “as werknemer van die kerkraad” aan die een kant en sy 
ampsbevoegdheid kragtens sy legitimasie en bevestiging aan die ander kant; 
3.  of daar sekere bedieningstake (bv sakramentsbediening) slegs aan die bevestigde leraar toevertrou kan 
word en of sodanige take ook deur nie-bevestigde leraars uitgevoer kan word; 
4.  die moontlikheid van verskillende kategorieë van predikante, beide wat opleiding, legitimasie en 
verantwoordelikhede betref; 
5.  verdere sake deur die Algemene Sinode geïdentifiseer en verwys na die taakspan vir ondersoek.  
Hierdie ondersoek moet spoedeisend afgehandel word met verslag en afhandelingsbevoegdheid aan die 
ADL. 
1.2.2  Uitvoering van die opdrag 
1.  Die opskrif by die besluite kan valslik die indruk laat dat die probleem net beperk is tot dames in die 
bediening. Die probleem het niks te doen met enige geslagsituasie nie. 
2.  Dit is uiters moeilik om te bepaal waar die struikelblokke lê. Met die feit dat gemeentes geredelik 
tentmakerposte skep en persone op so ‘n manier redelik maklik tot die geledere van geordende predikante 
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kan toetree, bly dit egter steeds moeilik om te bepaal welke probleme daar bestaan ten opsigte van enige 
een (en nie net dames nie) in die bediening. 
3.  ‘n Oplossing vir die saak is baie moeiliker as wat op die oog af lyk. 
4.  Gegewe die huidige bestaan van die presbiteriaal-sinodale stelsel van kerkregering is daar geen 
maklike oplossing nie. (Indien ‘n ander vorm van kerkregering tot stand sou kom waardeur daar groter 
sentrale mag, sentrale bevoegdhede en sentrale verantwoordelikhede bestaan, sou daar gewis makliker 
aan oplossings gedink kan word).  Die basiese probleem bestaan dat daar geen moontlikheid is om enige 
proponent eenvoudig net as predikant te kan bevestig nie. Probleme in hierdie verband is: wie bring die 
beroep uit, wie moet in so ‘n geval optree as die werkgewer van die betrokkene, aan wie is die persoon ver-
antwoording verskuldig? 
5.  Sou daar bepaalde kerkordelike struikelblokke wees om proponente as predikante te bevestig sou dit 
sekerlik ondersoek moet verg. Gegewe die bestaande kerkorde is daar eerlikwaar nie groot struikelblokke 
nie. Die grootste struikelblok is skynbaar finansieel van aard. Gemeentes kan ook ten opsigte van ‘n 
tentmakerspos nie maklik die vereiste minimum pensioenaandeel (25%) uitneem nie. Indien finansies die 
rede is, is dit ondenkbaar dat daar op enige ander manier maklik ‘n oplossing gekry kan word.  
6.  Is dit moontlik dat ‘n proponent los van ‘n gemeente - in die kerk in die algemeen - kan werk? Hiervoor is 
die bepaalde kerkorde en kerkordelike reëlings nie die sondebok nie ... wel die NG Kerk se 
kerkregeringstelsel. Dit is uiteraard nie op die oog om dit te verander nie.  
7.  Kwessies wat in hierdie verband (weer) sterk na vore tree, is: wie tree hier as werkgewer op, aan wie 
moet verslag gedoen word, wie moet die diensverhoudingekommissie daarstel? 
Sou daar voorstelle gemaak word om die bestaande kerkordelike reëlings nog meer te vereenvoudig, kan 
daaraan beslis aandag gegee word. 
1.2.3 AANBEVELINGS: BEDIENINGSBEVOEGDHEID 
Die ATR versoek die Algemene Sinode om 'n klein taakspan van kundiges aan te wys (en daarvoor 
te begroot) wat ’n omvattende ondersoek moet doen oor onder andere: 
1.  oor alle sake rakende die toetrede tot die bediening en die behoud van bedieningsbevoegdheid; 
2.  die problematiek rondom die predikant “as werknemer van die kerkraad” aan die een kant en 
sy/haar ampsbevoegdheid kragtens sy legitimasie en bevestiging aan die ander kant; 
3.  of daar seker bedieningstake (bv. Sakramentsbediening) slegs aan die bevestigde  leraar toe-
vertrou kan word en of sodanige take ook deur nie-bevestigde leraars uitgevoer kan word; 
die moontlikheid van verskillende kategorieë van predikante, beide wat opleiding, legitimasie en 
verantwoordelikhede betref; 
4.  verdere sake deur die Algemene Sinode geïdentifiseer en verwys na die taakspan vir ondersoek. 
Hierdie ondersoek moet spoedeisend afgehandel word met verslag en afhandelingsbevoegdheid 
aan die Moderamen. 

1.3  WOORDBEDIENING MET BEHOUD VAN BEDIENINGSBEVOEGDHEID 
1.3.1  Opdrag 
Die Algemene Sinode 2002 het besluit: 
“Die Algemene Sinode verwys die beginsel aangaande die ruimte van Woordbediening (met behoud van 
bedieningsbevoegdheid) in die NG Kerk in organisasies en taakgroepe wat nie amptelik aan kerklike 
institute verbind is nie, na AKLAS in samewerking met die AKG en die ATR vir verdere studie en 
AANBEVELING aan die volgende Algemene Sinode. Hierdie besluit vervang Agenda p 128 punt 4.3.2.” 
1.3.2  Uitvoering 
A-Z doen in hierdie verband verslag. 
1.3.3  AANBEVELING: WOORDBEDIENING MET BEHOUD VAN BEDIENINGSBEVOEGDHEID 
Die Algemene Sinode beskou die A-Z se verslag as uitvoering van die opdrag 
 
1.4 KERKLIKE TRIBUNALE 
1.4.1  Opdrag 
1.4.1.1  Die direkte aanleiding tot hierdie ondersoek was ‘n memorandum oor kerklike tribunale wat voor die 
Algemene Sinode (2004) gedien het.  Die AS het van die verslag kennis geneem en dit na die Taakspan vir 
Kerklike Tribunale verwys met die verdere opdrag dat die insette van die onderskeie Sinodale 
Regskommissies/Kerkordekommissies word ook ingewin moet word (AS 2004:380:6). 
1.4.1.2  Sake wat in ‘n beskrywingspunt vanaf die Sinode van Wes-Transvaal geopper is en wat KO-artikels 
23, 63 en 64 aanraak, is ook na die taakspan verwys (vgl AS 2004:380:5). 
1.4.1.3  Die taakspan het ook aandag gegee aan die volgende besluite: 
1.4.1.3.1  ‘n besluit oor die amptelike tug (“Die Algemene Sinode gee opdrag aan ADGB en Taakspan 
Regte om ondersoek te doen na die toepassing van die amptelike tug in die kerk op 'n eietydse wyse, en 
terug te rapporteer aan die volgende sinodesitting.”;  AS 2004:370:4.5). 
1.4.1.3.2  Werknemer en ampsbevoegdheid (“die problematiek rondom die predikant “as werknemer van 
die kerkraad” aan die een kant en sy/haar ampsbevoegdheid kragtens sy/haar legitimasie en bevestiging 
aan die ander kant”;  AS 2004:379:1.2). 
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1.4.1.3.3  Arbeidsverhoudinge  (AS2002:562) - verwys na ARK en AKDV vir ondersoek: 
Die Sinode besluit dat terwyl hy begerig is om 'n eie inhoud aan sy arbeidsverhoudinge te gee alles in 
werking gestel moet word ten einde te verseker dat die Kerk se aanspreeklikheid beperk sal word deur te 
bly by  die bepalings van die toepaslike arbeidswetgewing.  Daarom dra die Sinode dit op aan die ASK 
tesame met die ARK om: 

*1  'n Kerklike tribunaal/ale te skep wat tug en arbeidsake teen werknemers kan hanteer. 
*2  Die registrasie van 'n werkgewersorganisasie te bewerkstellig. 
*3  Om leiding te gee sodat 'n werknemersorganisasie vir kerklike werkers tot stand sal kom. 
*4  'n Sektorale bedingingsraad vir die Kerk te registreer ten einde 'n omvattende en afdwingbare 
arbeidsbediening tot stand te bring en in stand te hou.” 
1.4.1.4  Die opdrag is uitgevoer deur ‘n ad hoc-taakspan van die Algemene Taakspan Regte in noue oorleg 
met die ad hoc-taakspan vir Bedieningsbevoegdheid en die Algemene Taakspan vir Diensverhoudinge. 
1.4.2  Problematiek 
1.4.2.1  In die memorandum wat in 2004 voor die AS gedien het, is die volgende situasie aangetoon: 
*1  Daar het gedurende die afgelope paar jaar ‘n behoefte ontstaan in die NG Kerk aan ‘n liggaam of 
liggame wat aan verskillende vereistes kan voldoen: 
*2  Gewone geskilbeslegting.  Dit moet ‘n liggaam/liggame wees wat uitspraak kan lewer in geskille tussen 
predikante en kerkrade, predikante onderling, predikante en lidmate, geskille tussen kommissies van die 
kerk, geskille tussen lidmate, ens.   
*3  Diensgeskilbeslegting.  Dit moet ook ‘n liggaam/liggame wees wat diensgeskille in die Kerk kan hanteer 
en finale uitsprake daaroor kan lewer – amper iets soortgelyks aan die KVBA (CCMA) 
*  Bevoegdheidshantering.  Dit moet verder ‘n liggaam wees wat finale uitsprake oor die bevoegdheid van 
leraars kan lewer en waarop leraars en proponente hulle kan beroep. 
*  Dissiplinêre ondersoeke en optredes.  Die vraag is ook gevra of dit nie ‘n liggaam/liggame moet wees wat 
dissiplinêre ondersoeke en optredes in die Kerk kan behartig nie. 
1.4.2.2  In die memorandum is ook die volgende probleme met die huidige situasie aangetoon: 
*1  Gewone geskilbeslegting.  Op die oomblik kan enige kerkvergadering ‘n kommissie aanwys om geskille 
wat binne die gesagsgebied van die betrokke vergadering ontstaan, te hanteer. 
*2  Diensgeskilbeslegting.  Daar bestaan nie op die oomblik ‘n bepaalde liggaam in die NG Kerk wat 
diensgeskille kan hanteer nie. Normaalweg word dit deur die kerkraad self of die 
diensverhoudingekommissie hanteer of dan uiteindelik deur ‘n meerdere vergadering. Daar is duidelik ‘n 
groot behoefte in hierdie verband aan ‘n liggaam wat diensverskille en -geskille met die nodige 
bekwaamheid kan hanteer. 
*Bevoegdheidshantering.  Bevoegdheidsaangeleenthede en geskille wat in hierdie verband ontstaan, word 
tans deur die ARK hanteer.  ’n Beswaarde oor sy/haar bevoegdheid het die reg tot beroep op ‘n volgende 
vergadering van die ARK en uiteindelik na die ASK of die Algemene Sinode. (KO 2002,Regl 3:10). 
* Dissiplinêre ondersoeke en optredes. 
Dissiplinêre ondersoeke en optredes word tans deur kerkrade of ringe gedoen met ‘n reg van appèl na ‘n 
volgende meerdere vergadering. 
1.4.2.3  In die beskrywingspunt van Wes-Transvaal is die volgende aangetoon: 
*  Daar moet weer na die posisie van ‘n “gevolmagtigde kommissie” by tug- en appèlsake (artikels 23, 63 
en 64) gekyk word; 
*  Die beperking van artikel 23.2; 
*  Besluit 23b 6.6, wat bepaal dat ‘n appellant vir koste aanspreeklik gehou kan word, is moontlik onbillik; 
*  Die Algemene Sinode moet dalk die finale appèlliggaam wees vir alle sake. 
1.4.3  Raamwerk vir aanbevelings 
In die loop van die ondersoek is bevind: 
*1  Daar moet ‘n duidelike onderskeid gemaak word tussen ‘n predikant se bedieningsbevoegdheid (wat 
deur die kerkverband deur middel van die Algemene Sinode aan hom/haar verleen word) en die verhouding 
met die kerkvergadering in wie se diens hy/sy staan (wat ‘n diensooreenkoms met hom/haar het).  Daar 
moet gevolglik ‘n metode gevind word waarvolgens sake wat met die predikant se dienslewering binne die 
gemeente te doen het, deur die kerkraad beoordeel en bestuur kan word, terwyl sake wat die 
bedieningsbevoegdheid raak, deur die kerkverband hanteer word. 
*2  ‘n Predikant mag slegs deur ‘n gemeente in diens geneem word indien hy/sy oor 
bedieningsbevoegdheid, wat deur die kerkverband verleen is, beskik.  Indien die bevoegdheid deur die 
kerkverband ingetrek word, kan die verbintenis met die gemeente nie voortgaan nie. 
*3  Daar moet duidelik tussen tug (met kerklike tugmaatreëls soos sensuur en intrekking van lidmaatsregte) 
en dissipline (wat uit die werkgewer-/werknemerverhouding spruit met arbeidsregtelike dissiplinêre 
maatreëls soos vermaning en ontslag) onderskei word. 
*4  Tugondersoeke teen lidmate, ouderlinge en diakens kan deur die betrokke kerkraad of ring hanteer 
word.  ‘n Tugondersoek teen ‘n predikant kan sy/haar bedieningsbevoegdheid raak en behoort deur ‘n 
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liggaam wat deur die Algemene Sinode (of deur ‘n sinode namens die Algemene Sinode) aangewys is, 
hanteer te word. 
*5  Diensverhoudingaangeleenthede en dissiplinêre ondersoeke wat uit die uitvoering van die 
diensooreenkoms ontstaan, moet sover moontlik deur die kerkraad self afgehandel te word.  Die 
kerkverband moet ‘n liggaam beskikbaar stel wat appèlle uit sodanige ondersoeke kan hanteer.  Die 
appèlliggaam kan ‘n dissiplinêre ondersoek, op versoek van die kerkraad, in die eerste instansie hanteer.  
Wanneer dit blyk dat ‘n dissiplinêre ondersoek teen ‘n predikant sy bedieningsbevoegdheid kan raak, moet 
dit na die kerkverband se liggaam verwys word. 
1.4.4  Moontlike strukture 
1.4.4.1  Huidige stelsel 
*1  Volgens die huidige stelsel word tug teen lidmate deur die kerkraad hanteer terwyl tug teen alle 
ampsdraers deur die ring hanteer word.  Dissiplinêre aksies teen nie-leraars word deur die kerkraad 
hanteer met die ring as eerste en sinode as tweede appèlliggaam.  ‘n Ondersoek na wangedrag by ‘n leraar 
(leer en lewe, of dienslewering) word deur die ring hanteer sonder enige verwysing na die aandeel van die 
kerkraad.  Tug en dissipline word nie onderskei nie.  ‘n Ondersoek na onbevoegdheid van ‘n leraar word 
deur die kerkraad, met bystand van die ring, hanteer.  ‘n Groot probleem hier is dat onbevoegdheid en 
wangedrag dikwels vermeng is en dat dit onduidelik is wanneer die kerkraad, of die ring, die saak moet 
hanteer. 
*2  Leemtes in die huidige stelsel is dat ringslede dikwels oor te min kundigheid of ervaring beskik om die 
vereiste funksie te vervul;  dat ringslede dikwels te betrokke by die geïmpliseerde is om objektief op te tree; 
en dat eenvormigheid in optredes moeilik bereik kan word. 
*3  Die NG Kerk het ‘n dubbele stelsel wat die toekenning en ontneming van ampsbevoegdheid beheer.  
Teenoor ’n enkele liggaam (ATR op aanbeveling van die kuratoria) wat aan predikante die bevoegdheid 
verleen om die in die amp van predikant te staan, is daar by die ontneming (hetsy tydelik- of permanente 
skorsing) nie minder nie as 149 liggame (ringe of ringsondersoekkommissies)

  
wat daaroor besluit.  Dit 

maak dat dit haas ontmoontlik om billikheid en regverdigheid te laat geskied in die onderskeie tugverhore 
wat plaasvind.  Die onderskeie ringe wat die sake afsonderlik hanteer, het nie regtig ‘n stelsel waar die 
verloop van “verhoor” geboekstaaf word en gebruik kan word as verwysings in volgende soortgelyke sake 
nie.  Elke ring hou sy eie notule en dit is nie geredelik beskikbaar en toeganklik vir ander nie.   Geen 
presedente is dus beskikbaar nie.   
1.4.4.2  Opsie 2:  Sinodale taakspan vir geskilbeslegting 
*1  Volgens hierdie opsie word die rol van die kerkraad en ring behou by tug teen lidmate, ouderlinge en 
diakens.  Ten opsigte van leraars word ‘n duidelike onderskeid gemaak tussen bevoegdheid (“die lisensie 
om te praktiseer”) en die diensverhouding met die kerkraad.  Enige saak wat bevoegdheid raak, word deur 
die STGB (en nie die ring nie) hanteer.  Aangesien tug- en dissiplinêre ondersoeke, asook ondersoeke 
rakende bedieningsbekwaamheid, ‘n leraar se bevoegdheid kan raa, word al sodanige sake direk na die 
STGB verwys.  Kerkrade sal wel sake wat uit dag-tot-dag diensverhoudinge met ‘n leraar self kan hanteer.  
Die STGB (en nie meer die ring nie) is die appèlliggaam vir dispute oor arbeidsaangeleenthede. 
*2  Voordele van hierdie opsie is groter objektiwiteit en meer konsekwente optrede;  meer kundigheid en 
ervaring; ‘n duidelike onderskeid tussen kerklike tug en aksies wat uit diensverhoudinge spruit; en die 
wegneem van onduidelikheid in die proses van wangedrag teenoor onbevoegdheid. 
*3  Nadele is dat die ring se opsigfunksie oor leraars weggeneem word (wat egter opgeweeg moet word 
teen die voordeel dat die ring sy visitatoriese en begeleidingsfunksie met meer objektiwiteit kan uitvoer) en 
dat ‘n vaste sisteem met kundiges duurder sal wees (wat opgeweeg moet word teen ‘n kleiner regsrisiko, 
die erkenning van presedente, groter eenvormigheid en objektiwiteit en die groter sekerheid wat gebied 
word). 
1.4.4.3  Opsie 3:  ’n Tribunaal 
*1  Volgens hierdie opsie word gedink aan ‘n enkele liggaam wat alle sake rakende bevoegdheid van 
leraars hanteer.  Dit sluit in die verlening en intrekking van bevoegdheid, asook die instandhouding van die 
bevoegdheidsregister (take wat tans deur die Algemene Taakspan Regte hanteer word) en alle tug- en 
dissiplinêre aksies wat ‘n leraar se bevoegdheid raak.  Anders as die STGB hanteer die tribunaal nie ook 
diensverhoudingsake van nie-leraars nie.  Die Sinodale Taakspan vir Diensverhoudinge kan hierdie funksie 
net so goed, of selfs beter, vervul. 
*2  Opmerking 1:  Daar moes ‘n keuse tussen die name tribunaal en kerklike bevoegdheidsraad gemaak 
word.  Tribunaal is ‘n relatief beperkte naam wat nie inherent ook die verlening van bevoegdheid en die 
administratiewe funksies (bv die administrasie van die register en die kontrolering van krediete) insluit nie.  
Kerklike Bevoegdheidsraad beskryf die saak waaroor dit gaan, beter – maar dit is lomp en sal onvermydelik 
tot lastige afkortings lei.  Die taakgroep het gevolglik besluit om die benaming tribunale aan te beveel. 
*3  Opmerking 2:  Ter wille van die praktyk sal die tribunaal sentraal en gedesentraliseerd moet 
funksioneer.  Daar sal dus Sinodale Tribunale (ST’s) moet wees wat bevoegdheidsake hanteer (tug en 
dissipline teen leraars ingesluit) asook ‘n Algemene Tribunaal (AT), wat toekenning van bevoegdheid en 
appèlle hanteer. 
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*4  Die voordele van hierdie stelsel is dieselfde as dié van ‘n STGB, met die bykomende voordeel dat alle 
bevoegdheidsake in een liggaam gekonsentreer word.  Die Algemene Taakgroep Regte sal ‘n kleiner 
funksie hê met die voordeel dat hy meer op ander kerkregtelike sake kan konsentreer.  ‘n Belangrike 
voordeel is dat alle sake rakende diensverhoudinge (prinsipiële leiding uitgesluit) van die ATR se sakelys 
afgehaal kan word. 
*5  Die nadele van hierdie opsie is dieselfde as dié van ‘n STGB.  Aangesien die tribunaal slegs 
bevoegdheidsake hanteer, kan hy ook nie as appèlliggaam vir tugsake optree nie en die meerdere 
kerkvergaderinge sal dit steeds moet doen (wat prinsipieel waarskynlik ‘n beter keuse is). 
1.4.4.4  Opsomming 
Die drie genoemde opsies word in Bylae 1 opgesom. 
1.4.4.5  Keuse 
*1  Die tribunaalstelsel hou uiteindelik die meeste voordele in.  Vir die implementering van ‘n nuwe stelsel 
kan ‘n STGB ook oorweeg word aangesien dit al ‘n verbetering op die huidige stelsel is.  Dit kan veral 
bruikbaar wees om as `n tussentydse oorgangsmaatreël te dien.  Die taakgroep het egter geoordeel dat dit 
beter is om net een verandering te maak.  Die aanbevelings in hierdie verslag is gevolglik op opsie 3 
gebou. 
*2  Indien hierdie stelsel geïmplementeer word, hanteer die Tribunaal net sake wat met leraars se 
bedieningsbevoegdheid verband hou.  Dit hanteer nie sake wat uit algemene diensverhoudinge spruit nie, 
en is ook nie ‘n algemene appèlliggaam nie (vgl 1.4.5.3 en 1.4.5.4 hieronder). 
1.4.5  ’n Tribunaal 
1.4.5.1  Algemene vertrekpunte 
*1  Die vertrekpunt met ‘n tribunaal is dat die Algemene Sinode die Tribunaal benoem wat duidelik van die 
Algemene Sinodale Moderamen, die Algemene Taakspan vir Regte en die Algemene Taakspan vir 
Diensverhoudinge onderskei word.  Hierdie Tribunaal tree met volle afhandelingsbevoegdheid op en daar is 
geen appèl teen sy beslissings nie. 
*2  Die tribunaal word saamgestel uit persone wat kollektief oor voldoende kundigheid op die terreine van 
die teologie, kerklike funksionering, algemene regsbeginsels, arbeidsverhoudinge en die kerkreg beskik om 
verantwoordelike ondersoeke te onderneem en verantwoordbare besluite te neem. 
*3  Die Tribunaal hanteer alle sake wat leraars se bedieningsbevoegdheid raak.  Waar bevoegdheid tans 
namens die Algemene Sinode deur die Algemene Taakgroep Regte (op aanbeveling van die kuratoria) 
verleen word, sal dit voortaan ‘n funksie van die Tribunaal (meer spesifiek, die Algemene Tribunaal) wees.  
Waar ringe tans in sekere situasies leraars se bedieningsbevoegdheid kan opskort, sal ook dit voortaan 
deur die Tribunaal (meer spesifiek, die Sinodale Tribunale) gedoen word.  Die Bevoegdheidsregister sal 
voortaan ook nie meer deur die ATR hanteer word nie, maar deur die Algemene Tribunaal.  ‘n Lêer word 
geopen wanneer ‘n student deur die kuratorium toegelaat word, en dieselfde lêer word in stand gehou tot 
met emeritaat of met die verlies van bedieningsbevoegdheid. 
*4  Om praktiese redes benoem elke sinode ‘n eie tribunaal.  Die Sinodale Tribunaal (ST) hanteer nie die 
Bevoegdheidsregister of die toelating tot die bediening nie, maar hanteer (in noue samewerking met die 
AT) alle tug- en dissiplinêre sake in die sinodale gebied. 
*5  ‘n ST dien oor enige beslissing wat op bevoegdheid betrekking het, ‘n verslag by die AT in wat dit op die 
betrokke leraar se lêer plaas.  Hierdie verslae dien as `n verwysingsbron wat aan ST’s leiding oor 
presedente kan gee.  Die betrokke partye het die reg om teen die ST se beslissing na die AT te appèlleer. 
*6  Ter wille van die instandhouding van bedieningsvaardigheid word van elke leraar verwag om ‘n 
deurlopende program van voortgesette teologiese onderrig te deurloop en krediete te verdien.  Die 
administrasie van die krediete word deur die AT gedoen. 
*7  Dit word van elke leraar (ook persone wat beroepbaarheid in die NG Kerk wil behou) verwag om by die 
AT te registreer en jaarliks ‘n registrasiefooi te betaal.  Hierdie fooi word gebruik om die AT se 
funksionering te help befonds.  Die ST’e se uitgawes word op die sinodale begrotings geplaas. 
*8  Opmerking by punt 7:  Dit is `n vraag of die befondsing van die AT ‘n verantwoordelikheid van die 
leraars, of van die Kerk moet wees.  Anders gestel:  moet die leraars `n registrasiefooi betaal, of moet die 
instandhouding van die AT bloot `n begrotingsitem van die Algemene Sinode wees.  Die taakgroep het vir 
`n kombinasie gekies.  Die aanbeveling is dat die Algemene Sinode vir die AT begroot, maar dat elke leraar 
jaarliks `n relatief klein administrasiefooi (R100 word voorgestel) betaal. 
1.4.5.2  Diensverhoudinge 
*1  Dissiplinêre aksies wat uit die uitvoering van ‘n gemeente se diensooreenkoms en personeelbeleid 
spruit, word sover enigsins moontlik deur die kerkraad self hanteer.  In gevalle waar ‘n leraar se 
bedieningsbevoegdheid in die gedrang kan kom, verwys die kerkraad die ondersoek na die ST.  Ter wille 
van eenvormige optrede en om onduidelikheid te voorkom, word enige saak wat teen ‘n leraar beoog word 
(of die bedieningsbevoegdheid in die gedrang kan kom of nie), eers na die ST verwys wat oordeel watter 
liggaam die saak moet hanteer. 
*2  Die sinode se Taakgroep vir Diensverhoudinge tree as appèlligaam vir aangeleenthede rakende 
diensverhoudinge van nie-leraars op.  ‘n Kerkraad kan die hulp van die STDV inroep om ‘n saak te hanteer, 
of in ‘n geskil te bemiddel of te arbitreer.  In so ‘n geval waar die STDV ‘n saak in die eerste instansie 
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hanteer het, is daar nie ‘n reg tot appèl nie.  Die betrokke werkgewer of werknemer het egter die reg om die 
STDV te versoek om die saak in hersiening te neem. 
*3  ‘n Praktiese implikasie van 2 hierbo is dat elke sinode ‘n taakgroep vir diensverhoudinge moet hê wat in 
staat is om op ‘n hoogstaande vlak oor sake van werkkonflik uitsprake te maak.  Aangesien nie al die 
sinodes oor sodanige STDV’s beskik nie, word aanbeveel dat elke sinode self besluit of hy die funksies van 
2 hierbo deur sy taakgroep vir diensverhoudinge of deur die sinodale tribunaal wil laat uitvoer. 
1.4.5.3  Tug 
*1  Tugondersoeke teen lidmate word steeds deur die kerkraad hanteer. 
*2  Tugondersoeke teen ouderlinge en diakens word deur die ring hanteer.  Die ring het die reg om 
tugmaatreëls (weerhouding van lidmaatsregte en sakramente) toe te pas met kennisgewing aan die 
kerkraad. 
*3  Tugondersoeke teen leraars word na die ST verwys.  Die ST het die reg om tugmaatreëls (weerhouding 
van lidmaatsregte en sakramente) toe te pas met kennisgewing aan die kerkraad. 
*4  Appèl teen tuguitsprake 
*4.1  Appèlle teen besluite van ‘n kerkraad word (soos tans) deur die ring hanteer. 
*4.2  Appèlle teen besluite van ‘n ring word deur die sinode hanteer. 
*4.3  Appèlle teen besluite van ‘n ST word deur die AT hanteer, 
1.4.5.4  Kerklike geskille 
 Kerklike geskille kan steeds volgens die Riglyne vir Kerklike Geskille (Die Kerkorde 2004, bl 97) hanteer 
word. 
1.4.5.5  Appèl teen kerklike besluite (tug en diensverhoudinge uitgesluit) 
Hiervoor dien ‘n aparte verslag vanaf die ATR. 
1.4.5.6  Die rol van die ring 
`n Ondersoek waarby ringslede bevindinge oor `n ander lid van die ring moet maak, kan baie ongemaklik 
en ontwrigtend vir vertrouensverhoudinge wees.  Hierbo is al daarop gewys dat ringslede dikwels oor te 
min kundigheid of ervaring beskik om die dikwels moeilike dissiplinêre sake te hanteer.  Ringslede is ook 
dikwels te naby aan die geïmpliseerde om objektief op te tree.  As die ondersoek deur `n eksterne groep 
gedoen word, behoort die wins nie alleen objektiwiteit en kundiger hantering te wees nie, maar behoort dit 
ook vir die ring moontlik te wees om met groter vrymoedigheid ondersteuning aan die geïmpliseerde en sy 
gemeente te gee.  By die samestelling van die ondersoekspan sal die ST dan ook pertinent moet oordeel of 
dit in die betrokke geval wys is om lede van die ring as lede van die ondersoekspan te betrek.  Kennis van 
plaaslike omstandighede kan voordele hê, maar dit kan ook goed wees om die ondersoek en pastorale 
ondersteuning duidelik te skei. 
1.4.6  Praktiese implementering 
*1  Die Algemene Sinode se besluit insake tribunale het aan die ASM die ruimte gegee om ‘n tribunaal / 
bevoegdheidsraad te skep (vgl  hierbo).  Die nuwe stelsel wat voorsien word, moet egter volgens die 2004-
besluit (vgl hierbo) eers aan die onderskeie sinodale regskomissies voorgelê word.  Daar moet ook 
belangrike wysigings aan die Kerkorde wees wat alleen deur die Algemene Sinode in sitting gedoen kan 
word. 
*2  Die Algemene Sinode moet tydens hierdie sitting ‘n AT aanwys wat onmiddellik kan konstitueer en met 
die opleiding van ST’e kan begin.  Daar moet egter aan sinodes die geleentheid gebied word om ST’e aan 
te wys.  Vir die implementering van die proses kan die sinodale kommissies / diensrade die eerste ST’e 
aanwys.  ‘n Enkele datum waarop die nuwe stelsel die vorige een vervang, moet gestel word.  Tot dan word 
nog volgens die huidige stelsel gewerk. 
*3  Die Algemene Sinode begroot vir die funksionering van die AT en sinodes vir die funksionering van 
ST’e.  Vir die funksionering van die AT word ‘n jaarlikse administrasiefooi gehef (R100 per jaar word 
voorgestel). 
*4  Aanbevelings in verband met wysigings aan die Kerkorde is in die verslag van die ATR opgeneem. 
*5  ‘n Voorgestelde reglement word aangeheg as Bylae 2.   Die hoofpunte van die nuwe stelsel, soos in die 
reglement uiteengesit, kan in hooftrekke so saamgevat word: 
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*6  Ter wille van eenvormigheid by die hantering van ondersoeke en toepassing van tug- en dissiplinêre 
maatreëls stel die AT ‘n handleiding op waarin onder meer ‘n duidelike aanduiding gegee word watter 
maatreëls in onderskeie situasies toegepas moet word.  Byvoorbeeld:  wanneer ‘n leraar by ‘n egskeiding 
betrokke is, moet onder meer gekyk word na sy aandeel aan die egskeiding, pogings tot versoening, die 
impak op sy geloofwaardigheid as bedienaar van die Woord en die impak op sy bediening in die gemeente. 
*7  Dit is ook belangrik dat ‘n “etiese kode” vir leraars opgestel word waaraan die leer en lewe van ‘n leraar 
getoets kan word.  Die taakgroep het geoordeel dat daar twee opsies is:  ‘n uitgebreide etiese kode soos 
die kodes van die SAGTR of die Raad op Maatskaplike Diensberoepe, of ‘n bondige formule wat, indien 
nodig, in bogenoemde handleiding verfyn kan word.  Die taakgroep het vir laasgenoemde opsie gekies.  In 
die verslag van die ATR word gevolglik ‘n uitbreiding aan die legitimasieverklaring aanbeveel.  Die 
taakgroep het ook geoordeel dat dit ‘n wins sal wees as die „gedragskode“ ook in die beroepsbrief uitgebrei 
word en dat die beroepsbrief die wedersydse verantwoordelikhede van ‘n leraar en sy werkgewerkerkraad 
sal bepaal. 
1.4.7 AANBEVELINGS: KERKLIKE TRIBUNALE 
Die sinode 
1  Keur goed dat ‘n Algemene kerklike tribunaal aangewys word wat alle sake wat die 
bedieningsbevoegdheid van leraars raak, sal hanteer. 
2  Keur die Reglement vir die Kerklike Tribunaal (Bylae 2) goed. 
3  Wys die volgende persone aan as lede van die AT:  _________ 
4  Die AT wys sy eie voorsitter en ondervoorsitter aan. 
5  Besluit dat die eerste AT se samestelling vir die eerste twee termyne ongewysig sal bly waarna 
wysigings by elke gewone sitting sal plaasvind (vgl punt 1.1.5 van die reglement) en gee aan 
sinodes die reg om ‘n soortgelyke reeling te tref mits die sinodes se gewone sitting minder as vier 
jaar uitmekaar plaasvind. 
6  Besluit dat alle leraars by die AT moet registreer en ’n jaarlikse admistrasiefooi betaal wat deur 
die AT in oorleg met die ATF vasgestel word.  Met leraars word bedoel alle leraars in diens van 
gemeentes of die kerkverband, asook alle persone wat deur die NG Kerk beroepbaar gestel is en 
wat volgens die bepalings van die Reglement vir die Reëling van die Bevoegdheid van Predikante 
beroepbaar is, asook leraars in diens van ander kerke wat beroepbaarheid in die NG Kerk wil behou.  
Emeriti word vrygestel van die registrasiegeld, maar moet steeds jaarliks registreer. 

ALGEMENE TRIBUNAAL (AT) 
  Word deur AS aangewys 
  Funksies: 
• Verleen bevoegdheid 
• Ontneem bevoegdheid 
• Administreer register 
• Kontroleer krediete 
• Gee leiding aan ST’e 
• Hanteer appèlle teen ST-besluite 

SINODALE TRIBUNAAL (ST) 
  Word deur sinode aangewys 
  Funksies: 
• Doen tug-/dissiplinêre 

ondersoeke – self of deur ‘n 
taakspan 

• Skort op / ontneem bevoegdheid 
• Gee leiding aan kerkrade t.o.v. 

diensverhouding-optredes 

TAAKSPAN VIR TUG-/ DISSIPLINêRE 
ONDERSOEK 

  Word ad hoc deur ST aangewys 
  Funksie: 
• Doen tug-/dissiplinêre 

ondersoeke 
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7  Besluit dat die AT die verantwoordelikheid vir die administrasie van die Bevoegdheidsregister so 
gou as moontlik van die ATR oorneem; 
8  Besluit dat die AT onmiddellik alle besluite oor bevoegdheidsake vanaf die ATR oorneem. 
9  Besluit dat sinodes hulle eerste ST voor einde Oktober deur die sinodale kommissie/ diensraad 
aanwys.  Die tribunaalstelsel begin funksioneer sodra die ST aangewys is. 
10  Besluit dat die volgende formulering insake wedersydse verantwoordelikhede van ‘n leraar en ‘n 
kerkraad / kerkvergadering in die predikant se diensooreenkoms opgeneem word: 
10.1  Die leraar erken dat sy voorbeeld, optrede en ywer die kwaliteit van gemeentelike 
funksionering mede-bepaal en hy onderneem om: 
*  erns met sy persoonlike Bybelstudie en gebedslewe te maak; 
*  sy lewensinstelling en optredes op hoë morele standaarde te bou; 
*  as predikant aan sy roeping as Bedienaar van die Woord getrou te bly; 
*  die waardigheid en selfrespek van elke persoon met wie hy in die loop van sy dienslewering in 
aanraking kom, te erken, te handhaaf en te bevorder; 
*  lojaal aan die NG Kerk, sy leer en sy besluite te wees en om enige bedenkinge op ’n 
verantwoordelike manier deur middel van die ruimte wat deur die kerkraad en ander 
kerkvergaderinge geskep is, onder die betrokke instansie se aandag te bring; 
*  goeie verhoudings met sy mede-predikante as hoë prioriteit te stel en dit deur sy optrede 
daadwerklik te bevorder; en 
*  alles in sy vermoë te doen om die gemeente se belang te alle tye te bevorder. 
10.2  Die kerkraad onderneem namens die gemeente as werkgewer om binne die vermoë van die 
gemeente dit vir die leraar moontlik te maak om sy pligte te verrig en om as broerders en susters in 
die Here aan hom die nodige liefde en samewerking te bied sodat hy tot vervulling van sy taak 
ondersteun word.  In die besonder onderneem die kerkraad om: 
*  die predikant as leraar van die gemeente te erken en om sy waardigheid en selfrespek te beskerm 
en te bevorder; 
*  aan hom, binne praktiese perke, alle moontlike hulp te verleen wat hom in staat kan stel om sy 
diens in die gemeente te verrig; 
*  saam met hom ’n bedieningstrategie vir die gemeente uit te werk waarin die onderlinge 
werksaamhede van die predikante, kerkraad en ander rolspelers in die gemeente bepaal word; 
*  aan hom, binne die raamwerk van die bedieningstrategie, die ruimte tot kreatiwiteit en inisiatief te 
gee; 
*  sy integriteit in die bepaling van sy tydsindeling en prioriteite in werksaamhede te erken; 
*  die finansies van die gemeente so te help bestuur dat daar finansiële sekuriteit aan hom gegee 
kan word; 
*  sy lewensonderhoud, soos van tyd tot tyd ooreengekom en vasgestel, stiptelik te betaal of te 
voorsien; 
*  in sy welstand belang te stel deur hom geestelik te ondersteun, aan hom en sy gesin genoegsame 
ruimte tot privaatheid en ontspanning te gee en om hom te beskerm teen uitbranding; 
*  vir hom die billike geleentheid te bied om enige saak wat sy persoon of funksionering raak, met 
die werkgewer te bespreek; 
*  enige besware teen, of probleme met sy optrede in die gemeente, op ’n persoonlike en 
verantwoordelike manier met hom te bespreek; en 
*  ’n klimaat in die gemeente te skep waarin die leraar  teen onverantwoordelike opmerkings deur 
lidmate beskerm word.  
11  Begroot vir die funksionering van die AT. 
12  Besluit dat dringende aanpassings aan die Reglement vir die Kerklike Tribunaal deur die ASM 
op aanbeveling van die ATR gemaak kan word. 

Bylae 1 

OPSIES VIR GESKILBESLEGTING 
 

 Huidige stelsel Nuwe opsie 1 Nuwe opsie 2 
Geskille Riglyne vir Kerklike 

Geskille 
Riglyne vir Kerklike Geskille Riglyne vir Kerklike Geskille 

Tug    

* Lidmate Kerkraad; ring die 
appèlliggaam 

Kerkraad; ring die appèl-
liggaam 

Kerkraad; ring die appèl-liggaam 

* Ouderlinge 
en diakens 

Ring; sinode die 
appèlliggaam 

Ring; STGB die appèl-
liggaam 

Ring; sinode die appèl-liggaam 

* Leraars Ring; sinode die 

appèlliggaam 

STGB; ATGB appèl-liggaam 

by bevoegd-heid 

ST;  AT die appèl-liggaam 

Bedieningsbe    
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voegdheid 

* Verleen ATR ATR op aanbeveling van 
kuratoria 

AT op aanbe-veling van 
kuratorium 

* Ontneem ATR ATR (na tugaksie op 

aanbeveling van ring) 

ST; AT die appèl-liggaam 

Diensverhou-
dinge 

   

* Dispute / 

dissipline (nie-
leraars) 

Kerkraad; ring die 

appèlliggaam 

Kerkraad; STGB die appèl-

liggaam 

Kerkraad; STDV die appèl-

liggaam 

* Dispute 
(leraars) 

Kerkraad; ring die 
appèlliggaam 

Kerkraad; STGB die appèl-
liggaam 

Kerkraad; ST indien bedienings-
bevoegd-heid geraak word 

* Dissipline by 
wangedrag 
(leraars) 

Ring Kerkraad; STGB indien 
bedienings-bevoegd-heid 
geraak word 

Kerkraad; ST indien bedienings-
bevoegd-heid geraak word 

Bedienings-
vaardigheid 

Kerkraad, bygestaan 
deur ring 

STGB en VTO AT en VTO 

 
Bylae 2 
REGLEMENT VIR DIE KERKLIKE TRIBUNAAL 
 
1.  ALGEMENE TRIBUNAAL (AT) 
1.1  SAMESTELLING 
1.1.1  Die AT word deur die Algemene Sinode aangewys en bestaan uit ses lede wat kollektief oor 
kundigheid en ervaring op die terreine van die geskilbeslegting, die leer van die kerk, kerkreg, arbeidsreg 
en gemene reg beskik. 
1.1.2  Die verkose aktuarius dien ex officio as sewende lid op die AT. 
1.1.3  Minstens twee lede van die AT moet afgevaardigdes na die Algemene Sinode wees. 
1.1.4  Die voorsitter en ondervoorsitter word deur die AT aangewys. 
1.1.5  Die AT wys uit eie geledere ‘n skriba aan of maak gebruik van ‘n persoon wat nie lid van die AT is nie 
om die skribaat te hanteer. In laasgenoemde geval neem die skriba met adviserende stem deel aan 
vergaderings van die AT. 
1.1.6  Enige saak wat voor die AT dien, word deur minstens drie lede van die AT aangehoor. 
1.1.7  Die AT kan besluit om nie self die saak aan te hoor nie, maar om ‘n ad hoc-taakspan aan te wys, 
bestaande uit minstens twee lede van die AT en minstens twee kundiges wat ’n besondere bydrae by die 
hantering van ‘n betrokke saak kan maak.  ‘n Sodanige ad hoc-taakspan het volle 
afhandelingsbevoegdheid maar sy finale bevinding word eers bekendgemaak nadat al die lede van die AT 
die geleentheid gehad het om skriftelik, of tydens ‘n vergadering van die AT, kommentaar te lewer. 
1.1.8  Vakatures in die AT word deur die ASM gevul. 
1.2  FUNKSIE 
Die AT hanteer 
1.2.1  Die verlening van bedieningsbevoegdheid op aanbeveling van die Algemene Kuratorium / [kuratoria]; 
1.2.2 Die instandhouding van die bevoegdheidsregister; 
1.2.3 Die administrasie van krediete met voortgesette teologiese opleiding; 
1.2.4  Die instandhouding van ‘n argief van alle tug- of dissiplinêre sake waarby leraars betrokke is met die 
oog op ‘n register van presedente; 
1.2.5  Leiding aan ST’e met die oog op eenvormige en gekoördineerde optrede ten opsigte van hantering 
van tug- en dissiplinêre ondersoeke en beslissings oor bedieningsbevoegdheid. 
1.2.6  Appèlle op beslissings van ST’e. 
1.2.7  ‘n Verslag aan die gewone sitting van die Algemene Sinode. 
1.3  Vergaderings 
Die AT vergader minstens een keer per jaar. 
 

2.  SINODALE TRIBUNAAL (ST) 
2.1  SAMESTELLING 
2.1.1  Die ST word deur die Sinode aangewys en bestaan uit minstens ses lede wat kollektief oor 
kundigheid en ervaring op die terreine van die geskilbeslegting, die leer van die kerk, kerkreg, arbeidsreg 
en gemene reg beskik. 
2.1.2  Die verkose aktuarius dien ex officio as lid op die ST. 
2.1.3  Minstens twee lede van die ST moet afgevaardigdes na die Sinode wees. 

2.1.4  Die voorsitter en ondervoorsitter word deur die ST aangewys. 
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2.1.5  Die ST wys uit eie geledere ‘n skriba aan of maak gebruik van ‘n persoon wat nie lid van die ST is nie 
om die skribaat te hanteer. In laasgenoemde geval neem die skriba met adviserende stem deel aan 
vergaderings van die ST. 
2.1.6  Enige saak wat voor die ST dien, word deur minstens drie lede van die ST aangehoor. 
2.1.7  Die ST kan besluit om nie self die saak aan te hoor nie, maar om ‘n ad hoc-taakspan aan te wys, 
bestaande uit minstens twee lede van die ST en minstens twee kundiges wat ’n besondere bydrae by die 
hantering van ‘n betrokke saak kan maak.  ‘n Sodanige ad hoc-taakspan het volle 
afhandelingsbevoegdheid maar sy finale bevinding word eers bekendgemaak nadat al die lede van die ST 
die geleentheid gehad het om skriftelik, of tydens ‘n vergadering van die ST, kommentaar te lewer. 
2.1.8  Vakatures in die ST word deur die sinodale kommissie/diensraad gevul. 
2.2  FUNKSIE 
2.2.1  Die ST hanteer ondersoeke en beslissings oor sake wat die bedieningsbevoegdheid van leraars in 
die sinodale gebied raak.  Met “leraars” word bedoel 
2.2.1.1  Leraars in diens van gemeentes van die sinode; 
2.2.1.2  Emeriti asook leraars of ander persone met bedieningsbevoegdheid in diens van die kerkverband 
of ander instansies en wat lidmate van gemeentes binne die betrokke sinodale gebied is. 
2.2.2  Ondersoeke en beslissings kan voortspruit uit 
2.2.2.1  Beweerde tugwaardige sondes oor leer en lewe van leraars; 
2.2.2.2  Beweerde wangedrag wat spruit uit die diensverhoudinge van leraars; 
2.2.2.3 Beweerde gebrekkige bedienings-vaardigheid wat spruit uit die diensverhoudinge van leraars. 
2.3  VERGADERINGS 
Die ST vergader na behoefte. 
2.4  Hantering van ‘n ondersoek:  vooraf reëlings 
2.4.1  ‘n Saak word onder die aandag van die ST gebring deur 
2.4.1.1  ‘n skriftelike klag deur ‘n persoon of instansie oor die leer of lewe van ‘n leraar; of 
2.4.1.2  skriftelike inligting oor insidente wat die leer of lewe van ‘n leraar raak; of 
2.4.1.3  ‘n skriftelike klag vanaf die leraar se werkgewer oor wangedrag wat uit diensverhoudinge spruit; of 
2.4.1.4  ‘n verslag van ‘n kerkraad oor ‘n ondersoek oor beweerde gebrekkige bedieningsvaardigheid van ‘n 
leraar, of die versoek vanaf ‘n kerkraad om so ‘n ondersoek te doen. 
2.4.2  By ontvangs van ‘n klag, inligting of verslag 
2.4.2.1  erken die skriba aan die indiener ontvangs en stel ook die leraar wat geïmpliseer word daarvan in 
kennis; 
2.4.2.2  stel die skriba die voorsitter van die ST in kennis wat, in oorleg met die ondervoorsitter, oordeel of 
die ondersoek deur die ST of deur ‘n ad hoc-taakgroep gedoen moet word.  Indien die voorsitter, in oorleg 
met die ondervoorsitter, oordeel dat die betrokke saak bevredigend deur die kerkraad self hanteer kan 
word, stel die skriba van die ST die kerkraad daarvan in kennis met ‘n aanduiding van die wyse waarop dit 
gedoen behoort te word; 
2.4.2.3  stel die skriba die AT in kennis van die ontvangs van die klag, inligting of verslag en van die ST se 
voorneme om dit te ondersoek. 
2.4.3  ‘n Klag of verslag wat ontvang word, word nadat dit ter tafel geneem is, die eiendom van die ST en 
kan nie sonder die ST se toestemming teruggetrek word nie. 
2.4.4  Indien die voorsitter oordeel dat die ST die saak moet hanteer, roep hy ‘n vergadering so gou as 
moontlik byeen.  Indien hy oordeel dat ‘n ad hoc-taakspan aangewys moet word, gee hy aan die skriba ‘n 
lys van moontlike persone wat die ondersoek moet hanteer wat dit dan aan die lede van die ST vir 
kommentaar deurgee.  Die finale ad hoc-taakspan word eers gefinaliseer wanneer al die lede van die ST 
skriftelik hulle tevredenheid met die lede van die ad hoc-taakspan uitgespreek het. 
2.4.5  Sodra die ondersoekliggaam aangewys is, vergader hy so gou as moontlik om uit sy geledere ‘n 
voorsitter aan te wys, asook twee van sy lede om `n voorondersoek te doen om te bepaal of `n amptelike 
ondersoek geregverdig is.  Hierdie vergadering kan telefonies of elektronies geskied.  Indien die ST self as 
ondersoekliggaam optree, tree die voorsitter van die ST as voorsitter van die ondersoekliggaam op. 
2.4.6  Sodra die twee ondersoekers hulle voorondersoek voltooi het, doen hulle aan die ondersoekliggaam 
verslag oor hulle bevindings sodat die ondersoekliggaam kan oordeel of `n formele ondersoek nodig is.  Die 
vergadering waarby hierdie besluit geneem word, kan telefonies of elektronies geskied. 
2.4.7  Voordat die ondersoekliggaam besluit dat die saak amptelik ondersoek moet word, moet hy eers 
oordeel of dit nie moontlik is om ‘n bevredigende oplossing deur herderlike sorg of ‘n versoeningsaksie te 
bereik nie.  Indien wel, tref hy die reëlings vir sodanige aksies wat deur die ondersoekliggaam self, of deur 
persone wat deur hom daartoe versoek word, gedoen word.  Indien so ‘n proses nie die gewenste resultaat 
lewer nie, gaan die ondersoek amptelik voort. 
2.4.8  Indien besluit word om nie die saak amptelik te ondersoek nie, moet die ST die geïmpliseerde en die 
indiener van die klag of verslag, asook die AT, skriftelik in kennis stel. 
2.4.9  Indien die ondersoekliggaam besluit om met die amptelike ondersoek voort te gaan, tref die twee 
persone wat die voorondersoek hanteer het die logistieke reëlings vir die ondersoek.  Een van die twee tree 

tydens die ondersoek as klaer en die ander as skriba op. 
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2.4.10  Die klaer formuleer die klag wat ondersoek word.  Waar sy/haar formulering van die klag van die 
indiener se formulering verskil, moet die finale formulering in oorleg met die indiener geskied.  Die klag, 
soos finaal geformuleer, moet ‘n billike tyd voor die eerste ondersoeksitting skriftelik aan die aangeklaagde 
voorsien word. 
2.4.11  Die taakspan kan, indien hy oordeel dat dit nodig is, die aangeklaagde se bedieningsbevoegdheid 
vir die duur van die ondersoek opskort wat inhou dat (waar van toepassing) die betrokke werkgewer in 
kennis gestel word dat hy die persoon in sy dienslewering moet stuit.   
2.4.12  Die aangeklaagde word skriftelik in kennis gestel van sodanige opskorting en het die reg om binne 
sewe (7) werksdae skriftelik vertoë te rig. 
2.5  HANTERING VAN DIE ONDERSOEK 
2.5.1  Algemene bepalings 
2.5.1.1  Niemand mag ‘n deel van die ondersoekliggaam wees indien hy/sy naby verwant aan die 
aangeklaagde is of ‘n botsende belang ten opsigte van die saak wat ondersoek word, het nie, of indien 
hy/sy reeds in ‘n vorige soortgelyke saak waarby die aangeklaagde betrokke was, uitspraak gegee het nie. 
2.5.1.2  Sodra die ondersoek amptelik begin, word die klaer (vgl 2.4.10 hierbo) nie meer as deel van die 
ondersoekliggaam beskou nie. 
2.5.1.3 Alle vergaderings van die ondersoek-liggaam is geslote vergaderings. 
2.5.1.4  Klaers, aangeklaagdes en getuies moet voldoende geleentheid kry om hulle saak te stel. 
2.5.1.5  ‘n Aangeklaagde het die reg om deur ‘n lidmaat bygestaan te word. 
2.5.1.6  Die partye het die reg van toegang tot alle inligting wat deur die ondersoekliggaam gebruik word 
om tot ‘n besluit te kom.  Die partye het die geleentheid tot die ondervraging van getuies en/of kommentaar 
op skriftelike getuienis. 
2.5.1.7  Alle lede van die ondersoekliggaam moet vir die hele duur van die ondersoek teenwoordig wees. 
2.5.1.8  Van alle vergaderings of sittings van die ondersoekliggaam word behoorlik notule gehou.  Notules 
word by die volgende sitting goedgekeur en deur die voorsitter en skriba onderteken. 
2.5.3  Verloop van die ondersoek 
2.5.3.1  Die ondersoekliggaam reël soveel sittings as wat nodig is om tot ‘n beslissing te kom. 
2.5.3.2  Tydens die sittings tree die voorsitter van die ondersoekliggaam as voorsittende beampte op. 
2.5.3.3  Die klaer lei die getuienis ter ondersteuning van die klag. 
2.5.3.4  Die klaer en aangeklaagde het die reg om getuies te roep en om enige relevante dokumentasie 
voor te lê.  Beide partye moet genoeg geleentheid kry om op die getuienis te reageer en om getuies te 
ondervra. 
2.5.3.5  Die ondersoekliggaam poog om so gou as moontlik, maar binne ‘n maksimum van drie maande tot 
‘n bevinding te kom.  Indien dit nie moontlik is nie, moet alle partye betyds daarvan verwittig en die advies 
van die AT ingewin word. 
2.6  BEVINDINGS EN MAATREËLS 
2.6.1  Wanneer die ondersoekliggaam oordeel dat hy oor voldoende inligting beskik om tot ‘n besluit te 
kom, formuleer hy sy bevinding wat dan aan die klaer oorgedra word.  Indien hy besluit om tug- of 
dissiplinêre maatreëls toe te pas, moet die aangeklaagde (na die bekendmaking van die bevinding) die 
geleentheid kry tot ‘n versoek om versagting van maatreëls. 
2.6.2  Die finale bevinding en maatreëls (2.6.3.1 uitgesluit) word as besluit van die ST bekendgemaak eers 
nadat aan punt 2.1.9 hierbo voldoen is. 
2.6.3  Die ST kan, met inagneming van die erns van die oortreding, die volgende dissiplinêre maatreëls 
volg: 
2.6.3.1  ‘n Mondelinge, skriftelike of finale waarskuwing; 
2.6.3.2  Die intrekking van bedieningsbevoegdheid vir ‘n termyn met ‘n duidelike aanduiding van verwagte 
optrede en remediërende maatreëls; 
2.6.3.3  Die intrekking van bedieningsbevoegdheid vir die betrokke gemeente/kerkverband; 
2.6.3.4  Die intrekking van bedieningsbevoegheid vir die NG Kerk en die indiening van die Akte van 
Legitimasie. 
2.6.4  Die ST kan ook besluit om, saam met of in plaas van die dissiplinêre maatreëls, kerklike 
sensuurmaatreëls toe te pas. 
2.6.5  Die ST se bevinding, saam met die betrokke tug- of dissiplinêre maatreëls, word so gou as moontlik 
skriftelik aan die aangeklaagde en sy werkgewer (waar van toepassing) oorgedra. 
2.6.6  ‘n Verslag oor die ondersoek waarin die klag, die werkmetode van die ondersoekliggaam en die 
bevindings en besluite oor tug- en dissiplinêre maatreëls uiteengesit word, word binne veertien dae na die 
afsluiting van die ondersoekliggaam se werksaamhede na die AT gestuur om op die betrokke persoon se 
lêer bewaar te word. 
2.6.  Indien die ST besluit om die leraar se bedieningsbevoegdheid tydelik of permanent in te trek, gee die 
skriba van die AT daarvan kennis aan Kerkbode. 
2.7  GEBREKKIGE BEDIENINGSVAARDIGHEID 
2.7.1  Die ST neem sy besluit op grond van die skriftelike verslag wat deur die werkgewer ingedien word, 

maar het die reg om self ook inligting (mondelings of skriftelik) in te win. 
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2.7.2  In sy besluit, of indien die ST die ondersoek in die eerste instansie doen, moet hy toesien dat aan die 
volgende vereistes voldoen is of aan voldoen word: 
2.7.2.1  Tydens die ondersoek moet  die predikant voldoende geleentheid kry om sy/haar kant van die saak 
te stel en hom/haar te verweer teen die besware teen sy/haar diens. Die predikant kan deur ’n lidmaat 
bygestaan word. 
2.7.2.2  Die besware oor gebrekkige bedieningsvaardigheid wat formeel ondersoek gaan word, moet 
skriftelik onder die aandag van die predikant gebring word. 
2.7.2.3  Indien bevind word dat die predikant onbevredigende diens lewer, moet die redes vir die 
onbevredigende diens en die vereistes waaraan hy/sy moet voldoen, in oorleg met hom/haar en skriftelik 
onder sy/haar aandag gebring word. 
2.7.2.4  Die werkgewer moet alles in sy vermoë doen om deur toepaslike evaluering, toerusting, leiding, 
advies en berading die betrokke predikant te help om bevredigende diens te lewer. 
2.7.2.5  ’n Redelike tyd moet toegelaat word vir die predikant om sy/haar dienste te verbeter en te voldoen 
aan die vereistes wat die kerkraad en/of die ST aan hom/haar gestel het. 
2.7.2.6  Ander wyses buiten diensbeëindiging moet oorweeg word om die aangeleentheid reg te stel. 
2.7.3  Indien die ST tot die gevolgtrekking kom dat die gebrekkige bedieningsvaardigheid nie uit die weg te 
ruim is nie, kan die ST die predikant se bedieningsbevoegdheid vir diens in die gemeente of vir diens in die 
NG Kerk opskort. 
 

3.  APPÈL 
3.1  Die leraar, of ‘n kerkvergadering, of ‘n persoon wat negatief geraak is deur die leraar se optrede wat tot 
die ondersoek gelei het, het die reg om teen die besluit van die ST na die AT te appelleer. 
3.2  Die appellant moet binne 30 dae nadat hy/sy kennis geneem het van die besluit van die ST, skriftelik 
kennis gee aan die skriba van die AT.  Die skriba van die AT gee skriftelik aan die geïmpliseerde en die 
kerkvergadering in wie sy diens hy/sy is of was, kennis van die ontvangs van die appèl. 
3.3  Die appellant moet binne 30 dae nadat hy/sy kennis van appèl gegee het 'n skriftelike uiteensetting van 
die gronde/redes van die appèl aan die skriba van die AT voorsien anders verval die reg op appèl.  
Bykomende dokumentasie kan by die uiteensetting aangeheg word. 
3.4  Die appèl word beoordeel deur die AT soos in punte 1.1.8 tot 1.1.9 hierbo bepaal. 
3.5  Die AT maak in sy beoordeling van die appèl gebruik van die dokumentasie wat deur die appellant 
voorsien is en van die verslag van die ST waarby alle dokumente, notules, bandopnames ensovoorts wat 
deur die ST in sy ondersoek gebruik is, bygevoeg word. 
3.6  Na oorweging van die appèl kan die AT 
3.6.1  Die appèl geheel of gedeeltelik toestaan en die besluit van die ST ter syde stel of wysig; of 
3.6.2  Die appèl in geheel of gedeeltelik afwys en die besluit van die ST in geheel of gedeeltelik bekragtig; 
3.7  Die AT gee skriftelik kennis van sy besluit, saam met sy redes daarvoor, aan die appellant en die 
geïmpliseerde (waar van toepassing) asook aan die kerkvergadering in wie se diens die geïmpliseerde staan. 
 

4.  KOSTE VAN ONDERSOEKE EN APPÈLLE 
4.1  Die koste van ‘n ondersoek van die ST word deur die sinode gedra.  Die sinode kan met die betrokke 
werkgewer oor ‘n verdeling van die koste onderhandel. 
4.2  Die indiener van 'n appèl word by die indiening van die appèl in kennis gestel dat die uiteindelike koste 
van die saak van hom/haar gevorder mag word indien die AT so besluit. Die indiener van die 
appèl/beswaarskrif moet skriftelik instemming met die reëling betuig voordat die saak in behandeling geneem 
word.   

 
Bylae 2.1 
 
RIGLYNE BY PUNTE 2.6.3 EN 2.6.4 VAN DIE REGLEMENT VIR DIE KERKLIKE TRIBUNAAL 
 
1.  ERNS VAN DIE OORTREDING 
1.1  Punte 2.6.3-4 bepaal dat die intensiteit van maatreëls kan wissel afhangende van die erns van die 
oortreding.  By die toepassing van maatreëls moet die tribunaal die volgende riglyne in gedagte hou. 
 
2.  TUG- EN DISSIPLINÊRE MAATREËLS 
2.1  Tugmaatreëls word oorweeg binne die aard en doel van kerklike tug soos in KO Artikels 59 tot 61 
uiteengesit.  Die kerklike opsig en tug dra ’n geestelike karakter en pas by die kerk as ’n geloofs- en ’n 
liefdesgemeenskap.  Dit is in die eerste plek pastoraal en kerkregtelik van aard word op ’n kerklike wyse en 
met geestelike middele uitgeoefen (vgl KO art 60.1,3).  Dit het die herstel van die eer van God, die heil van 

die gemeente en die persoonlike geloofsverhouding van die betrokke persoon tot doel (vgl KO Art 59). 
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2.2  Dissiplinêre maatreëls word oorweeg na aanleiding van optrede wat `n versteuring van 
diensverhoudinge tot gevolg het.  Die maatreëls het `n waarskuwende-, bestraffende- of strafkarakter en 
het optimale funksionaliteit binne die betrokke werkomgewing as doel. 
2.3  By beide stelle maatreëls moet die erns van die oortreding, die persoon se insig in die situasie, sy 
vermoë om meer aanvaarbaar op te tree, asook die impak van die persoon se optrede in aanmerking 
geneem word. 
 
3.  TUGMAATREëLS 
3.1  Die ST kan die volgende maatreëls aanwend (vgl KO Art 64.2.3): 
3.1.1  ’n bestraffing in ’n privaatgesprek of ter vergadering van die ST / ad hoc-ondersoekliggaam; 
3.1.2  die kerklike sensuurmaatreëls, naamlik die onthouding van die sakramente en die opskorting van 
ander lidmaatsregte (vgl KO Art 64.3.2).  Lidmaatsregte wat deur hierdie tugmaatreël geraak kan word, behels 
onder meer die reg om verkies te word as kerkraadslid, die reg om as doopgetuie te staan, die reg om ’n 
attestaat te ontvang, die reg om belydenis van geloof af te lê, die reg om onderrig te gee in die gemeente en 
die reg om deel te neem aan ’n gemeentevergadering.  Die reg op herderlike versorging of die reg om te 
appelleer teen besluite wat hom/haar persoonlik raak, word nie deur hierdie tugmaatreël geraak nie. 
3.1.3  afsnyding van die gemeente deur die gebruik van die betrokke formulier 
3.2  Indien sensuur toegepas word, moet `n tydperk aan die sensuur gekoppel word.  Daar kan ook `n 
voorbehoud aan die tydperk gekoppel word, byvoorbeeld dat die leraar se optrede moet bewys dat hy/sy (in 
die lig van KO art 59) positief op die tugaksie reageer.  Die tribunaal moet `n reëling vir monitering tref. 
3.3  Die bestraffing (3.1.1) kan `n versoek tot vrywillige onthouding van die sakramente inhou. 
 
4.  DISSIPLINêRE MAATREëLS 
4.1  Die maatreëls wat deur die tribunaal aangewend kan word, is (volgens punt 2.6.3 van die reglement) 
die volgende: 
4.1.1  ‘n Mondelinge, skriftelike of finale waarskuwing; 
4.1.2  Die intrekking van bedieningsbevoegdheid vir ‘n termyn met ‘n duidelike aanduiding van verwagte 
optrede en remediërende maatreëls; 
4.1..3  Die intrekking van bedieningsbevoegdheid vir die betrokke gemeente/kerkverband; 
4.1.4  Die intrekking van bedieningsbevoegheid vir die NG Kerk en die indiening van die Akte van 
Legitimasie. 
4.2  Die erns van die oortreding kan in kategorië van minder ernstig, ernstig en baie ernstig ingedeel word.  
Hierdie kategorië dien slegs as riglyn. 
4.2.1  Minder ernstige oortredings 
4.2.1.1  Voorbeelde is 
*1  Swak voorbereiding 
*2  Nalatigheid 
*3  Onaanvaarbare laatkommery of afwesigheid 
*4  Werksprestasie onder die gestelde standaard 
*5  Weiering om leiding te aanvaar 
*6  Wangedrag, bv buierig,ongeskik of vloektaal 
*7  Doelbewuste verkeerde inligting verstrek 
*8  Leuens 
4.2.1.2  Die riglyn vir voorgestelde aksie is: 
*1 Eerste oortreding: eerste geskrewe waarskuwing 
*2  Tweede oortreding:  finale waarskuwing 
*3  Derde oortreding:  ontslag 
4.2.2  Ernstige oortredings 
4.2.2.1  Voorbeelde is: 
*1  Onder invloed van drank en/of dwelmmiddels 
*2  Beledigende optrede teenoor lidmate of ander persone 
*3  Weiering om duidelike opdragte uit te voer 
*4  Afwyking van, of openlike bevraagtekening van kerklike leer 
*5  Openlike negatiwiteit teenoor leiding van die kerkraad en ander kerkvergaderinge 
*6  Verspreiding van gerugte 
*7  Samevattend:  afwyking van die gedragskode (vgl beroepsbrief). 
4.2.2.2  Die riglyn vir voorgestelde aksie is: 
*1  Eerste oortreding:  finale waarskuwing 
*2  Tweede oortreding:  inkorting van bevoegdheid 
4.2.3  Baie ernstige oortredings 
4.2.3.1  Voorbeelde is: 

*1  Growwe afwyking van kerklike leer 
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*2  Onsedelike optrede soos pedofilie 
*3  Owerspel en Huweliksontrou  
*4  Aanranding 
*5  Ernstige diefstal of bedrog 
4.2.3.2  Die riglyn vir voorgestelde aksie: 
In alle gevalle moet inkorting van bedieningsbevoegdheid oorweeg word. 
 
5.  VERSWARING EN VERSAGTING 
 
5.1  OORWEEG DIE KONTEKS 
Wanneer die tribunaal / ad hoc-ondersoekliggaam oor spesifieke maatreëls moet besluit, moet hy hom van 
omstandighede rondom die oortreding vergewis.  Sodanige omstandighede kan tot gevolg hê dat ligter of 
swaarder maatreëls toegepas moet word.  `n Aantal praktiese situasies word hier ter illustrasie genoem. 
*1  Die mate waarin die persoon sy aandeel in die situasie wat tot die optrede gelei het erken, moet 
beoordeel word.  Het die persoon berou oor sy optrede en nie net oor die dilemma nadat hy/sy „uitgevang“ 
is nie?  Probeer hy om skuld op ander te projekteer?  Die persoon wat sy aandeel erken en egte berou oor 
sy optrede het, behoort sagter hanteer te word. 
*2  Iemand wat besef dat sy/haar optrede skade gedoen het en probeer om die skade te herstel, behoort 
daarvoor erkenning te kry.  
*3  Sommige fisiologiese of psigiese toestande kan `n persoon se optrede beïnvloed.  Daar moet bepaal 
word of `n toestand soos byvoorbeeld diabetes, depressie of bipolêre versteuring aanwesig is.  So `n 
mediese toestand kan versagting tot gevolg hê – maar die tribunaal sal moet oordeel of `n ondersoek na 
gebrekkige bedieningsvaardigheid nie dalk geregverdig nie. 
*4  Die mate waarin die persoon deur eksterne faktore tot die onaanvaarbare optrede gedryf is, moet in 
gedagte gehou word.  `n Woede-uitbarsting, byvoorbeeld, kan die gevolg van uittardende optrede van 
ander wees. 
*5  Indien `n leraar se onaanvaarbare optrede uit die misbruik van `n vertrouensposisie gespruit het, moet 
dit as verswarend gereken word.  (Voorbeelde:  `n leraar wat `n lidmaat beïnvloed om geld aan hom/haar te 
gee;  `n beradingsituasie wat tot `n verhouding lei). 
*6  Die feit dat `n leraar in `n voorbeeldposisie in die gemeente staan, moet in ag geneem word en die 
impak wat die optrede/insident op die leraar se geloofwaardigheid het, moet beoordeel word.  (Voorbeeld:  
kan `n leraar wie se huwelik verbrokkel het nog geglo word as hy/sy vertel dat `n gesonde huwelik `n 
Bybelse eis is?) 
*7  `n Belangrike vraag – veral by die beoordeling van opskorting of die intrek van bedienings-bevoegdheid 
– is die mate waarin ‘n persoon ‘n risiko vir die bediening is.  Die moontlikheid dat hy/sy weer skade kan 
aanrig, moet deeglik oorweeg word. 
5.2  BEROU, TUG EN DISSIPLINE 
Waar berou en herstel van verhoudinge primêr by die beoordeling of opheffing van tugmaatreëls is, speel 
dit `n heelwat kleiner rol by dissiplinêre maatreëls.  `n Leraar, al het hy/sy egte berou oor sy optrede, kan 
steeds `n maksimum straf kry as sy optrede van so `n aard is/was dat die sy/haar geloofwaardigheid as 
leraar wesenlik afgetakel is. 
5.3  PRESEDENTE 
Dit is belangrik dat tug- en dissiplinêre maatreëls deurlopend eenvormig toegepas word.  `n Tribunaal moet 
– voor die finale besluit oor maatreëls – homself eers op hoogte stel van die maatreëls wat in soortgelyke 

gevalle toegepas is.  Die nodige inligting hieroor kan van die Algemene Tribunaal verkry word. 

 
2.  TERMYNPOSTE / PASTORALE HULPE / KERKORDE ART.11 
Sien aanvullende verslag van die ATR aan die Algemene Sinode. 
 

3. TUG OOR DOSENTE EN STUDENTE 
Sien aanvullende verslag van die ATR aan die Algemene Sinode. 
 

4. INSKAKELING OOR GEMEENTEGRENSE   
4.1 OPDRAG 
1.  Die Algemene Sinode 2002 het besluit: 
Die Algemene Sinode verwys die hele saak van "Inskakeling oor Gemeentegrense" en "Kerklidmaatskap" 
ook na en AKG(sameroeper) en ATR vir deeglike studie oor die implikasies daarvan - veral ten opsigte van 
die kerkbegrip ter sprake - met verslag aan die volgende Algemene Sinode. 
2.  Vanweë die implikasie van hierdie besluit van die Algemene Sinode in die lig van Art. 10 van die 
Kerkorde (1998) en die NGB art. 16, versoek die TRK die Algemene Sinode om die hele verslag van die Ad 
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Hoc-kommissie vir Kerklidmaatskap (Agenda bladsy 306-311 punt 2.6) na die ATR te verwys om opnuut te 
kyk na al die AANBEVELINGS. 
3.  Die bewoording in die laaste paragraaf van 3.2.2.2 word vervang met: 
(1)  Kerkrade wat 'n lidmaat van buite die gemeente grense ontvang, gee daarvan kennis aan die kerkraad 
van die gemeente waar die lidmaat woon.  Dieselfde bewoording geld ook wat 3.2.2.3 betref. 
(2)  Die ATR kry opdrag om die riglyne te integreer en in die Kerkorde op te neem in plek van die huidige 
beleidsbesluit 14. 
4.  Die sinode besluit om Art 10 van die Kerkorde in lyn te bring met die besluit wat geneem is oor die 
hantering van lidmaatskap oor gemeentegrense heen, deur die volgende besluit by Art 10 te plaas 
Besluit 10.1  Die behartiging van herderlike sorg (Art 9.6) by ingeskrewe lidmate van 'n gemeente wat in 'n 
ander gemeente se grense woon, mag wel geskied in ooreenstemming met die besluit van die sinode dat 
lidmate ook buite 'n gemeente se geografiese grense mag woon. 
2  Die Algemene Sinode 2004 het Artikel 49.1 na die ATR verwys vir moontlike regstelling van die Kerkorde 
in die lig van vorige besluite van die Algemene Sinode. 
4.2  UITVOERING VAN DIE OPDRAG 
Atr-DB 05 het kennis geneem: Die ADGO het die saak verwys na prof Jurgens Hendriks.  Dr Martin 
Lazenby kan betrek word by hierdie ondersoek.  Prof Jurgens het belowe om ’n aanbeveling voor 8 
September 2005 te formuleer.  Die stuk word ter vergadering ontvang en deurgegaan.    Dr du Toit sal die 
dokument aanvul met opmerkings oor die huidige situasie en ADGO word versoek om die dokument aan te 
vul met bedieningsinplikasies.  Dr PR du Toit sal van ons kant af met ADGO saamwerk aan die ondersoek. 
ATR-DB12 het die volgende goedgekeur vir voorlegging aan die Algemene Sinode: 

Tans bestaan gemeentegrense om die verantwoordelikheids- en invloedsfeer van die betrokke gemeente 
aan te dui.  Dit maak dit gerieflik om te bepaal waar ‘n betrokke gemeente aandag moet gee aan pastorale 
en selfs sosiale aangeleenthede; waar die ampte pastoraal betrokke behoort te wees by die lidmate wat 
binne daardie grense daar inskakel en diegene wat nie elders inskakel nie. Gemeentegrense is egter nie 
beperkend ten opsigte van die keuse van lidmaatskapbetrokkenheid nie. Die feit dat daar onderlinge 
kennisgewing is tussen die ontvangende gemeente en die “geografies-bepaalde” gemeente oor die 
inskakeling lei tans nie tot enige wrywing nie.  

Daar word voorgestel dat met die huidige reëlings volstaan word. 

 
5. INTERPRETASIE VAN KERKORDE ART.62.3 OOR DIE VOORTGANG VAN DIE 
ONDERSOEK INDIEN DIE LERAAR TYDENS DIE ONDERSOEK BEDANK 
Die saak word ondervang deur die aanbevelings van die Taakgroep vir Tribunale 
 

6. DIE SUB-JUDICE–BEGINSEL TYDENS TUGONDERSOEKE 
Die saak word ondervang deur die aanbevelings van die Taakgroep vir Tribunale 

 
7. AFSTIGTING EN NUWE GEMEENTE-ONTWIKKELING  
7.1 OPDRAG 
*1 Die Algemene Sinode 2004 het besluit: “Die Algemene Sinode verwys hierdie saak na die nuwe 
Algemene Diensgroep Gemeente-en-Bedieninge met opdrag om ’n taakspan aan te wys (waarin die ATR 
ook betrek word).” 
*2 Die ATR-DB 02 het die versoek van die Algemene Diensgroep vir Gemeente-ontwikkeling bespreek en 
dr CJP Niemandt versoek om aanbevelings voor te berei. 
Die Algemene Diensgroep vir Gemeente-ontwikkeling het die ATR versoek om ’n verslag voor 30 April 
2005 uit te bring oor die wysiging van die Kerkorde ooreenkomstig die besluite van die Algemene Sinode 
2004 ivm die Nuwe Gemeente Ontwikkeling. 
*3 Die ATR-DB 02 het dr CJP Niemandt versoek om aanbevelings voor te berei en ATR-DB 03 het ter 
vergadering die aanbevelings, soos voorberei deur dr CJP Niemandt, in behandeling geneem.   Dr CJP 
Niemandt het ’n konferensie bygewoon oor hierdie saak en sal die nodige aanbevelings voorberei vir 
voorlegging aan die volgende vergaderings van die ATR-DB en ADGO. 
*4 Die ATR-DB 04 het kennis geneem van die mondelinge verslag deur dr Niemandt.  ADGO dink in die 
rigting dat die bestaande reglement behou word  met 2 wysiginge: (1) daar word weg beweeg van 
geografiese indeling van gemeentes, en (2) dat die kerkverband (ring en sinode) die aanbiddingsplek 
goedkeur.  (Lidmaatskap setel dus in die register van die betrokke gemeente en nie in die grense nie). 
Die vergadering voel dat ons moet hou by die bestaande reglement, waar lidmate inisiatief neem in die 
versoek tot afstigting, maar dat ons hier inwerk dat die kerkverband (ring en/of sinode) ook inisiatief kan 
neem in die afstigting wanneer die lidmate in gebreke bly om sodanig te versoek.  Dr Niemandt word 
versoek om hierdie gedagte met ADGO op te neem. 
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*5 Die ADGO-dagbestuur het op 1 September 2005 die voorgestelde wysigings aan Reglement 6 ontvang 
en behandel (soos deur dr Nelus Niemandt na ’n gesprek voorberei is).  Die dokument word op 1-2 
November 2005 aan die ADGO voorgelê vir goedkeuring.  Die Dagbestuur keur die wysigings goed.  
Die ASM het in opdrag van die Algemene Sinode die gewysigde reglement goedgekeur wat in die nuwe 
Kerkorde opgeneem sal word. 
*6 Die gewysigde reglement sien soos volg daar uit: 

 
REGLEMENT VIR DIE VERMEERDERING, KOMBINERING, EENWORDING EN 
SAMESMELTING VAN GEMEENTE 
 
1. VERMEERDERING/AFSTIGTING VAN GEMEENTES 
1.1 ALGEMENE REËLINGS 
1.1.1 Die uitbreiding van die kerk en die gevolglike vermeerdering van gemeentes is die roeping en plig 

van ’n groeiende en lewenskragtige kerk.  
1.1.2 Indien ongesensureerde belydende lidmate oortuig is van die noodsaaklikheid van die stigting van 

’n nuwe gemeente, moet hulle ’n skriftelike versoek tot die kerkraad rig.  Die versoekskrif moet die 
volgende insluit: (1) ‘n ondersoek na die lewensvatbaarheid van ‘n nuwe gemeente, (2) moontlike 
plekke van aanbidding, (3) begroting,  (4) voorstelle oor leierskorps vir die gemeente en die 
toerusting van leiers (5) wyse waarop die belange van die kerkverband en gemeenskap gedien 
word. 

1.1.3 Indien die kerkraad oordeel dat daar genoeg rede vir die stigting van ’n nuwe gemeente is, gee hy 
verlof dat die lidmate wat die nuwe gemeente wil vorm, mag oorgaan tot gemeentestigting.  Dit 
beteken ook dat die betrokke lidmate ‘n ooreenkoms met die kerkraad onderteken om die nuwe 
gemeente te stig.    

1.1.3.1 Die ooreenkoms om die nuwe gemeente te stig moet ook voorstelle bevat oor die wyse waarop die 
gemeente se bediening sal geskied en ook voorstelle oor die wyse waarop en wanneer ‘n 
bedienaar van die Woord bekostig sal word. 

1.1.3.2 Wanneer die kerkraad oortuig is van die wenslikheid van die stigting van ‘n nuwe gemeente en dat 
dit lewensvatbaar is, stuur die kerkraad die versoekskrif en die ooreenkoms  kragtens Art. 31.4 
saam met aanbevelings oor die volgende sake aan die skriba van die ringskommissie: 

1.1.3.2.1 die voorgestelde naam en grense van die nuwe gemeente; 
1.1.3.2.2 of, indien die gemeente nie geografies saamgestel word nie, die bedieningsfokus van die 

nuwe gemeente. (Die bedieningsfokus sluit die volgende moontlike in: kerkplanting in 
snelgroeiende gebiede of gebiede waar die sosio-ekonomiese omstandighede verander; 
kerkplanting waar bestaande gemeentes nie meer aan bedieningsbehoeftes kan voldoen 
nie; kerkplanting waar geen gemeente funksioneer nie; kerkplanting waar bestaande 
gemeente(s) kwynend is soos blyk uit ‘n dramatiese daling in lidmaatgetalle en ‘n ernstige 
daling in finansiële vermoëns van gemeente(s)). 

1.1.3.2.3 die ooreenkoms tot gemeentestigting; 
1.1.3.2.4 aanverwante sake wat die aandag van die ring moet geniet. 
1.1.4 Wanneer by die ring aansoek gedoen word om die stigting van ’n gemeente, beoordeel die ring die 

ingekome stukke. Indien die ring oordeel dat die nuwe gemeente gestig behoort te word, word 
verlof tot afstigting gegee. 

1.1.5 Die stigting van ’n nuwe gemeente geskied deur die ringskommissie op las van die ring op ’n 
vergadering waarvan vier (4) weke vooraf in Die Kerkbode kennis gegee is, en waarheen die 
belanghebbendes uit die betrokke gemeente(s) opgeroep is.  Die betrokke lidmate het deur die 
ondertekening van die ooreenkoms reeds die stigting van die gemeente goedgekeur en stem op 
hierdie vergadering nie weer oor die saak nie. 

1.1.6 Op hierdie vergadering stel die ringskommissie die grense van die gemeente so duidelik moontlik 
vas en gee ’n noukeurige beskrywing van die grense van reeds bestaande gemeentes wat met die 
grense van die nuwe gemeente saamval.  Indien die ringskommissie toestemming gee dat die 
nuwe gemeente nie geografies saamgestel word nie, word die bedieningsfokus van die nuwe 
gemeente so duidelik moontlik bepaal. (Sien 1.1.3.2.2. hierbo) 

1.1.7 Op hierdie vergadering wat onder leiding van die ringskommissie staan, word die kerkraadslede 
van die nuwe gemeente met opsteek van hande verkies en wel deur die belydende lidmate wat 
deur hul handtekeninge reeds tot die stigting van die gemeente ooreengekom het.    

1.1.8 Die bevestiging van hierdie kerkraadslede geskied sonder afkondiging van hul name deur die 
konsulent of op sy versoek deur ’n ander bedienaar van die Woord binne die kerkverband.  Indien 
daar teen ’n persoon wat verkies is, beswaar ingebring word, word sy/haar bevestiging uitgestel 

totdat die saak deur die kerkraad ondersoek is.   
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1.1.9 Die kerkraad benoem een van sy lede as die bewaarder van die boeke en dokumente van die 
gemeente totdat ’n skriba en/of kassier benoem is.  ’n Inventaris van die boeke en dokumente moet 
opgestel word en ’n duplikaat aan die konsulent oorhandig word. 

1.1.10 Indien die kerkraad op versoek van sy lidmate weier om voorbereidende stappe te doen of te laat 
doen met die oog op die stigting van ’n nuwe gemeente, het sodanige lidmate die reg om hulle na 
die ring te wend met hul versoek.  ’n Afskrif van die versoekskrif met volle besonderhede moet 
minstens drie (3) weke voor die vergadering van die ring by die betrokke kerkraad vir kennisname 
ingedien word.  

1.2 WANNEER MEER AS EEN GEMEENTE EN/OF RING BY DIE AFSTIGTING BETROKKE IS 
1.2.1 Indien dit blyk dat die beoogde nuwe gemeente uit gedeeltes van meer as een gemeente moet 

bestaan, terwyl die saak slegs deur lidmate van een gemeente aanhangig gemaak is, het die 
betrokke kerkraad die reg om die ander kerkraad(e) regstreeks om hul medewerking te nader. 

1.2.2 Indien die aangrensende kerkraad(e) wat genader is, weier om voorbereidende stappe te doen of 
te laat doen met die oog op die stigting van ’n nuwe gemeente, het die betrokke kerkraad die reg 
om sy versoek aan die ring voor te lê. 

1.2.3 Die ring(e) het die reg om te besluit dat maatreëls in die betrokke wyke van die gemeente(s) in die 
ressort van daardie ring(e) met die oog op moontlike afstigting getref word. 

1.2.4 Waar die nuwe gemeente met lidmate uit gemeentes van meer as een ring gestig word, moet die 
betrokke ringe onderling besluit watter ring die stigting moet waarneem. 

1.2.5 Wanneer die ring ’n opdrag tot stigting gee, moet die kerkraad dadelik die versoekskrif en 
ooreenkoms laat onderteken deur die lidmate wat deel van die nuwe gemeente wil wees.   

1.2.6 Die kerkraad van elke gemeente wat deel van die nuwe gemeente uitmaak, moet die versoekskrif 
en die ooreenkoms saam met sy aanbevelings daaroor aan die ring voorlê. 

1.3 DIE RING KAN SELF INISIATIEF NEEM 
1.3.1 Waar ’n ring dit nodig ag, kan hy een of meer kerkrade opdrag gee om die stigting van ’n nuwe 

gemeente te ondersoek.  Die ring kan ook aan sy ringskommissie opdrag gee om ’n kerkraad(e) te 
ontmoet en tot stigting van ’n nuwe gemeente(s) aan te spoor.  

1.3.2 Ringe kan die stigting van ‘n nuwe gemeentes oor of binne bestaande gemeentegrense aanbeveel 
met inagneming van kategorieë, fokusgroepe, bedieningsverskeidenheid in omliggende gemeentes 
en  bedieningsbehoeftes. 

1.3.3 In buitengewone omstandighede kan ‘n ring, wanneer geen kerkraad gevind kan word om ‘n nuwe 
gemeente te stig nie, self poog om lidmate te vind wat oortuig is van die noodsaaklikheid van die 
stigting van ’n nuwe gemeente.  Die ooreenkoms tot nuwe gemeentestigting word in sulke 
buitengewone omstandighede met die ring gesluit. 

1.3.4 In buitengewone omstandighede kan die sinodale verband aan die ring opdragte gee om die 
stigting van ‘n nuwe gemeente te ondersoek.   Die sinodale verband kan in sulke omstandighede ‘n 
kerkraad (e) ontmoet en tot stigting van ‘n nuwe gemeente(s) aanspoor. 

1.4 Kennisgewing van afstigting 
1.4.1 Die skriba van die ringskommissie oorhandig aan die kerkraad van die nuwe gemeente ’n uittreksel 

uit die notule van die ringskommissie, bevattende die naam van die gemeente, beskrywing van die 
grense of, indien toepaslik, omskrywing van die bedieningsfokus, name van kerkraadslede, 
aanbevelings, genoem in punt 1.1.3.2, die naam van die konsulent en ander sake waarby die nuwe 
gemeente belang mag hê. 

1.4.2 Die skriba van die ringskommissie gee aan die sinode kennis van die stigting van die nuwe 
gemeente met vermelding van die grenslyne of, indien toepaslik, omskrywing van die 
bedieningsfokus,  asook die name van die eerste lede van die kerkraad met die oog op publikasie 
in Die Kerkbode.   

1.4.3 Die Kerkraad van die nuwe gemeente gee kennis aan die Registrateur van Aktes van die 
oordrag van eiendomme, indien nodig. 

1.4.4 Die naam van die nuwe gemeente is: “Die Nederduitse Gereformeerde Gemeente .......”, en 
staan bekend as.....:   

1.4.5 Indien dit by die vermeerdering van gemeentes sou blyk dat verteenwoordigers nie 
aangewys is vir die ondertekening van dokumente en stukke namens die nuwe gemeente vir 
doeleindes van uitvoering van stigting nie, moet sulke dokumente of stukke geteken word 
deur die voorsitter en skriba van die ringskommissie van die ring in wie se gebied die te 
stigte gemeente geleë is. 

(Die res van die Reglement bly soos dit is) 
Die ATR het ook besluit: 
Aandag moet gegee word aan die moontlikheid dat gemeentestigting uit meer as een kerkverband kan 
geskied.  Dr CJP Niemandt word versoek om hieraan aandag te skenk in oorleg met ADGO.  (Die ASM sal 
ingelig word dat die ATR aandag gee aan die moontlike uitbreiding van die Reglement ten opsigte van 

hierdie saak). 
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7.2 AANBEVELING: AFSTIGTING EN NUWE GEMEENTE-ONTWIKKELING 
Die Algemene Sinode neem kennis. 
 
8. BEVOEGDHEIDSAANGELEENTHEDE 
 
8.1 Alle bevoegdheidsaangeleenthede is ordelik deur die ATR hanteer en in die betrokke Bevoegdheids-
register aangeteken. Die Bevoegdheidsregister is op aanvraag ter insae by die Skriba: Bevoegd-
heidsregister van die ATR beskikbaar. 
8.2  Die Algemene Sinode neem kennis dat alle bevoegdheidsaangeleenthede behoorlik in die be-
voegdheidsregister aangeteken en ter insae op aanvraag beskikbaar is. 

 
9. BESLUIT VAN DIE ALGEMENE SINODE IVM HOMOSEKSUALITEIT  
 
9.1 ’n Verslag, asook ’n persverklaring, is ontvang vanaf die Ringsregskommissie van die Ring van die 
Kaap die Goeie Hoop oor die ondersoek na en bevindinge van die ondersoekliggaam tov die nadelige 
gerugte rakende ds LLB Gaum.  Hiermee saam is ook die kommentaar van dr CJP Niemand ontvang op 
die ondersoek en is ’n verklaring deur die ASM uitgereik. 
9.2 Die ARK-DB 05 het besluit om ’n spesiale vergadering van die volle ARK te hou op 12 Oktober 2005 
om 10:00-16:00 in Kemptonpark om uitsluitsel te gee oor die besluit van die Algemene Sinode in verband 
met homoseksualiteit.  Hierdie oproep is uitgestuur en heelwat korrespondensie is in verband daarmee 
ontvang.  
9.3 ’n Memorandum wat die verloop van besluite van die Algemene Sinode en Moderamen en Moderatuur 
saamvat, asook uittreksels uit “So Glo Ons” en “Geloofsverklaring 2000” is opgestel deur drr CJP Niemandt 
en GJ Cloete. 
9.4 Die vergadering neem kennis van die verslag van die ondersoekkommissie van die Ring van Kaap die 
Goeie Hoop asook van die feit dat  appèl intussen aangeteken is.  
9.5 Die ATR stel dit duidelik dat hy geen uitspraak maak oor die inhoud, meriete of bevinding van die 
ondersoek na LLB Gaum nie.  Indien hierdie saak wel ter sprake sou kom, sal die lede van die ATR wat 
betrokke is by die ondersoek of appèl, van die bespreking verskoon word.   
9.6 Die vergadering besluit om die volgende vrae te hanteer na aanleiding van die Algemene Sinode se 
besluite:  
9.6.1 Is ’n klag oor ’n homoseksuele verhouding ontvanklik? 
Ondersoeke oor die lewe van ampsdraers, soos predikante, hoort by die ring.  Die Moderamen van die 
Algemene Sinode (ASM) het op 4 Mei 2005 daarop gewys dat die betrokke kerkvergaderings (soos 
kerkrade, ringe en sinodes) in die lig van die Skrif en belydenisskrifte moet handel in die beoordeling van 
spesifieke gevalle en dat dit op ’n kerklike wyse en in liefde hanteer moet word.  Kerklike opsig handel oor 
die hele lewenswandel van ampsdraers (ook seksuele aangeleenthede) (KO 2004 Art.61.4) en daarom is ’n 
klagte daaroor ontvanklik. 
9.6.2 Sluit die besluite van die Algemene Sinode oor homoseksualiteit enige opsig en tug van ’n 
ring oor sake wat op homoseksualiteit betrekking het, uit? 
Nee (sien KO 2004 Art.62).  As deel van die kerkverband moet die ring ook rekening hou met die standpunt 
van die verband in sy beoordeling van die bepaalde saak. Die feit dat die Algemene Sinode as volg besluit 
het, naamlik “4.10.4  Die Algemene Sinode erken dat daar in die kerk verskillende vertolkings is van die 
beskikbare Skrifgegewens oor homoseksualiteit.  Ons onderneem om die gesprek en studie oor hierdie 
saak met groot erns voort te sit met die oog daarop om die kerk en ons lidmate op die mees 
verantwoordelike manier te dien.”, sluit nie die reg van ’n ring uit nie om kerklike opsig oor die hele 
lewenswandel van ‘n predikant te handhaaf en na eie diskresie op te tree in die lig van die Woord van God, 
die belydenis van die kerk (Artikel 61.1) en Die Kerkorde nie.  ’n Ring se interpretasie van Artikel  61.1, wat 
lui: ”Tugwaardige sondes is sondes wat indruis teen die Woord van God en die belydenis van die Kerk”  word 
nie deur die Algemene Sinode voorgeskryf nie.  Dit is dus moontlik vir ‘n Ring om besluite te neem oor ‘n saak 
waar ‘n predikant in ‘n homoseksuele verhouding betrokke is sonder om beperk te word deur die feit dat die 
Algemene Sinode gesprek en studie oor die saak voortsit.   
9.6.3 Hoe besluit ’n Ring oor die tugwaardigheid van iemand wat in ’n homoseksuele verhouding 
betrokke is? 
‘n Ring neem sodanige besluit in die lig van die Woord van God, die Belydenis van die kerk (Artikel 61.1 
van Die Kerkorde) en die graad van openbare aanstootlikheid.  ’n Ring kan, om leiding te kry oor die 
korrekte verstaan van die Woord van God en die belydenis van die kerk, die uitsprake wat die kerk in die 
verlede oor homoseksualiteit gemaak het, ons kerklike tradisie,  ander gelowiges (die breër liggaam van 
Christus) en die gemeenskap, in ag neem.   
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9.6.4 Het die Algemene Sinode besluit om ’n praktiserende homoseksuele persone te legitimeer 
of toe te laat as predikant? 
Die ATR het die besluite van die Algemene Sinode (AS) noukeurig nagegaan en bevind en besluit soos 
volg: 
9.6.4.1 Bevinding: 
1. Die AS het besluit dat “Volgens ons verstaan van die Skrif kan slegs die verbintenis tussen een man en 
een vrou as ’n huwelik beskou word” (Handelinge 2004: 433-3.5).  
2. Die AS het geen ander besluite geneem oor ander moontlike permanente verbintenisse nie.  
3. Die AS het geen nuwe standpunt ingeneem oor die toelating van homoseksuele persone tot die 
predikante-amp nie. 
4. Die ATR aanvaar dat die AS so ’n gewigtige saak, wat ook die wysiging van die status quo oor die 
toelating van praktiserende homoseksuele persone tot die predikante-amp sou beteken, slegs by wyse van 
’n behoorlike aanbeveling en besluit sou hanteer.  Dit word bevestig deur die interpretasie van die 
Moderatuur van die AS wat lui:  “’n Interpretasie dat die Sinode hiermee tussen hierdie “twee pole” plek sou 
maak vir “verantwoordelike” praktiese homoseksuele liefdesverhoudings, is nooit bespreek nie en ook nie 
as ’n konsekwensie van volwaardige lidmaatskap oorweeg nie.  So ook nie die toelating van praktiserende 
homoseksuele persone tot die predikante-amp nie.  Inteendeel, die gees en bedoeling was juis dat dit die 
soort saak is wat vir verdere studie en gesprek verwys word”. 
5. Die ATR handhaaf dat bevindinge en besluite met betrekking tot tugwaardige sondes  primêr geneem 
word in die lig van die Woord van God en die Belydenis van die kerk (KO 2004 Art.61.1).  Kerkvergaderings 
kan, om leiding te kry oor die korrekte verstaan van die Woord van God en die belydenis van die kerk, 
uitsprake wat die kerk in die verlede gemaak het, in ag neem.  Gesprek met ons tradisie, ander gelowiges 
(die breër liggaam van Christus) en die gemeenskap help in hierdie proses 
9.6.4.2 Besluit: 
Die ATR besluit ingevolge bepaling 3.3 van die Reglement vir die ATR om by kuratoria aan te beveel om 
die legitimasie van praktiserende homoseksuele kandidate te hanteer in die lig van die bogenoemde 
bevindinge. 
Die Skribas van die verskillende sinodes en kuratoria is in kennis gestel van hierdie besluit van die ATR. 
 
9.7 AANBEVELING: HOMOSEKSUALITEIT  
Die Algemene Sinode neem kennis. 
 
10. DIE KATEGETE-AMP  
 
10.1 Die Algemene Sinode 2002 het besluit: “Die Algemene Sinode voorsien die moontlikheid dat die 
kategete-amp as ’n volwaardige amp ingestel kan word en verwys die verdere besinning hieroor na die 
AKG en ARK vir verdere studie met verslag en AANBEVELING aan die volgende Algemene Sinode. “ 
10.2 Die ARK-DB 02 het besluit om die insette van die AKG in te wag voor ons verdere aksie sal neem.  
Die ADGO het besluit om van die saak af te stap. 
10.3 AANBEVELING: KATEGETE-AMP 
Die Algemene Sinode neem kennis. 
 
11. AANSTELLING VAN ’N JEUGWERKER AS HUWELIKSBEVESTIGER  
AANBEVELING: JEUGWERKERS AS HUWELIKSBEVESTIGERS 
Die ATR versoek die Algemene Sinode om: 
1. aan te dui of daar so ’n ondersoek nodig is; en 
2. om die nodige opdrag in hierdie verband te gee indien nodig. 
 
12. PREDIKANTE IN DIENS VAN KINDERHUISE EN ANDER SODANIGE INRIGTINGS 
 
12.1 Die ARK-DB besluit ingevolge Regl 3 pt 2.3.2 dat kinderhuise en ander sodanige inrigtings by die 
Moderamen van die Algemene Sinode aansoek moet doen om as kerklike instansie goedgekeur te word en 
versoek dr GJ Cloete om ’n verslag met aanbevelings hieroor voor te berei vir voorlegging aan die ARK-DB 
by sy eerskomende vergadering. 
12.2 Die ARK-DB03 het kennis geneem dat die verslag met aanbevelings oor predikante in diens van 
kinderhuise en ander sodanige inrigtings, opgestel deur Dr GJ Cloete, voor die ASM gedien het en 
goedgekeur is.  Die ARK moet nou die ASM adviseer oor die prosedure wat gevolg moet word in die geval 
van die betrokke persone.  Dr GJ Cloete sal die advies opstel en elektronies aan die lede van die ARK-DB 
deurgee vir goedkeuring, waarna die Skriba van die ARK dit aan die Algemene Sekretaris sal deurstuur as 
die amptelike advies van die ARK-DB.   
12.3 AANBEVELING: 
Die Algemene Sinode neem kennis. 
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13. BESLUIT VAN DIE RING VAN CRADOCK OOR DIE BEDIENINGSBEVOEGDHEID 
VAN KERKRAADSLEDE  
 
13.1 Die vergadering bespreek die besluit van die Ring van Cradock en versoek dr CJP Niemandt om die 
skrywe te beantwoord.   Die onderliggende beginsel word ook verwys na die ad hoc-taakspan vir 
predikantsake. 
13.2 AANBEVELING: BESLUIT RING CRADOCK  
Die Algemene Sinode neem kennis. 
 

14. BEVOEGDHEID VAN PREDIKANTE VERBONDE AAN DIE WBG 
 
14.1 Die ATR-DB03 het die konsepooreenkoms tussen die NGK en die WBG aanbeveel by die ASM aan 
vir goedkeuring, met kennisgewing aan die Taakspan vir Bybelvertaling, Bybelverklaring en 
Bybelverspreiding. 
14.2 AANBEVELING: PREDIKANTE VERBONDE AAN DIE WBG 
Die Algemene Sinode neem kennis. 
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A.3.5 VERSLAG VAN DIE ALGEMENE TAAKSPAN TEOLOGIESE 
OPLEIDING 
 
1.  VERSLAG VAN DIE ALGEMENE TAAKSPAN VIR TEOLOGIESE OPLEIDING 
 
1. 1 INLEIDEND 
 
Gedurende die afgelope paar jaar het AKTO opnuut onder die indruk gekom van hoe belangrik teologiese 
opleiding vir die kerk is. Daar was voortdurend kennis geneem van die volgende sake: vordering wat die A - 
Z Taakspan oor Predikantebediening gemaak het; die verwikkelinge op nasionale onderwysgebied en die 
invloed daarop ten opsigte van die graadstruktuur vir teologiese opleiding; die verwikkelinge ten opsigte 
van kerkhereniging en hoe dit moontlike toekomstige gesamentlike teologiese opleiding kan raak.  
 
Dit alles het daartoe gelei dat AKTO se vergaderings al meer in belangrikheid toegeneem het. Waar daar in 
die verlede volstaan was met ‘n halfdag vergadering het dit so uitgebrei dat een vergadering oor verskeie 
dae plaasvind het - een geleentheid het selfs oor drie dae gestrek! 
 
Hierdie verslag sal aantoon dat daar oor baie sake nog geen finaliteit is nie - juis omdat alles nog nie 
duidelik uitgekristalliseer het nie. 
 

2.  TEOLOGIESE STUDENTE 

2.1   INLIGTING 
Die getal studente wat hulle in die afgelope paar jaar aangemeld het met die oog op die bediening in die 
NG Kerk het geleidelik gegroei. Aan die begin van Maart vanjaar het die situasie min of meer soos volg 
daar uitgesien (slegs getal NG studente: ander kerke s’n nie in berekening gebring nie): 
 

INRIGTING Vierjarige Graad Laaste 2 jaar TOTAAL 

STELLENBOSCH 60 22 82 

PRETORIA 158 36 194 

BLOEMFONTEIN 74 21 95 

 
Die nagraadse getalle van studente is as volg (hier kon nie onderskei word wie NG Kerk is of nie - totale 
getalle word gegee): Stellenbosch 117, Pretoria 357 en Bloemfontein 124). 
 
AKTO is dankbaar vir hierdie vermeerdering in die getal studente, veral in die lig van die geantisipeerde 
tekort wat binne die predikantekorps mag ontstaan gedurende die volgende klompie jare (soos deur 
Kerkspieël voorspel en volgens gegewens van die Pensioenfondse). 
 
Die getal studente bied in elk geval vir die kerk besondere geleenthede ten opsigte van arbeiders vir die 
oes. 
 
2.2  AANBEVELING: STUDENTEGETALLE 
Die Algemene Sinode neem met dank kennis van die groei in studentegetalle. 
 

3. BETROKKENHEID VAN FAMILIE VAN NG KERKE 
3.1  AGTERGROND 
Reeds voordat daar belangrike deurbrake ten opsigte van die proses van kerkhereniging by Kemptonpark 
gemaak is in Junie 2006, het AKTO in Mei 2006 begin om verteenwoordigers van die familie van NG Kerke 
te nooi om die vergaderings as waarnemers by te woon. Dit het beslis waarde toegevoeg tot die 
vergaderings. 
 
Op hierdie vergaderings kon ook aandag gegee word aan die verskillende vereistes wat die kerke stel, ook 
ten opsigte van die lengte van die opleiding (VGKSA het reeds op ‘n vyfjaar opleiding met verhoogde 
praktykvorming besluit). 
 
3.2  AANBEVELING: BETROKKENHEID VAN FAMILIE VAN NG KERKE BY GESPREK MDO 
TEOLOGIESE OPLEIDING 
Die Algemene Sinode neem dankbaar kennis van die feit dat die familie van NG Kerke betrokke is by 
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die gesprek oor teologiese opleiding. Die Algemene Sinode versoek AKTO om betrokke te bly by die 
gesprek met die familie van NG Kerke deur ook te bepaal hoedanig teologiese opleiding kan 
meehelp om die eenheidsproses te dien en verder aandag te gee aan alle sake rakende teologiese 
opleiding soos bv. die plekke van opleiding, die duur en inhoud van die kursus ens. 
 

3 PROFIEL VAN PAS-GELEGITIMEERDE STUDENT 
4.1  PROFIEL BINNE DIE NG KERK 
Gedurende die afgelope termyn is daar opnuut na die Profiel van die pas gelegitimeerde student gekyk. Die 
volgende word vir goedkeuring voorgelê: 
 

PROFIEL VAN DIE PAS GELEGITIMEERDE VIR PREDIKANTSKAP IN DIE NED GEREF KERK 
 
AKTO (Algemene Kommissie vir Teologiese Opleiding) het 'n profiel van die afgestudeerde student 
saamgestel waarin die behoeftes van die NG Kerk in die opleiding verwoord word, en wat as riglyn sal dien 
in die onderhandelinge tussen die Kerk en die Teologiese Fakulteite wat betref die inhoud en aanbieding 
van die verskillende kursusse. 
As uitgangspunte word aanvaar dat… 
* die profiel en identiteit van die afgestudeerde student ingebed moet wees in die profiel en identiteit 
van die kerk/gemeente. Die vereistes wat aan die predikant gestel word, en die verwagtinge wat van 
hom/haar gekoester word, hang daarby ten nouste saam met die situasie waarin die kerk haar bevind. 
* predikante oor beperkte vermoëns en gawes beskik, en dat die ideale beeld wat in die profiel gestel 
word nie volledig in een persoon verwesenlik kan word nie. Teologiese studente moet gehelp word om hul 
eie moontlikhede en beperkinge te leer ken, en te fokus op die maksimale ontwikkeling van eie vermoëns. 
Alhoewel een persoon nie alles vir almal kan wees nie, is daar tog sekere basiese verwagtinge waaraan 
elke predikant moet probeer voldoen. 
* geestelike volwassenheid wat bestaan uit sekere basiese vermoëns en vaardighede die hoekstene 
vorm vir bedieningsgereedheid en beroepsgeskiktheid. 
 
1. GEESTELIKE VOLWASSENHEID EN ROEPINGSBEWUSTHEID (Patos-aspekte en Spiritualiteit) 
'n Student wat toegerus is vir die bediening is iemand wat opmerklik gevorder het op die pad na geloofs- en 
geestelike volwassenheid, en steeds oop is vir 'n lewenslange groeiproses. 
Dit sluit onder meer in dat die student… 
1.1 in afhanklikheid van en in verbondenheid met die Here leef, bewus van ons swakheid en sondigheid, en 
van Christus se genade, vergifnis en heiligende krag 
1.2 uit die Woord van God leef, wat persoonlike omgang en diepgaande kennis van die Woord veronderstel 
1.3 'n gesonde persoonlike gebedslewe sal hê wat as grondslag dien van die bediening van die gebede in 
die gemeente (geloofsdissiplines) 
1.4 besef dat ‘n mens nie ander op die pad van geloof kan help as jy nie voortdurend  let op jou eie geloof, 
geloofsgroei en heiligmaking deur die Gees nie 
1.5 se geloof in Christus met sy/haar totale lewe geïntegreer is 
1.6 'n oortuiging het dat die Here haar/hom tot die evangeliebediening geroep het en ook verstaan dat 
hierdie roeping iets is wat voortdurend gekoester moet word 
1.7 weet dat ons in hierdie roeping met ander gelowiges en die kerk deel en dat ons dit vervul in navolging 
van Christus wat daagliks onder ons en in die wêreld werk as Profeet, Priester en Koning  
1.8 'n sterk verantwoordelikheidsin, pligsgetrouheid, asook werkywer aan die dag sal lê 
1.9 weet dat lewenslange leerbaarheid 'n wesenlike deel van bekering is en dat ons daarin vir die 
gemeente 'n voorbeeld moet wees. 
1.10 verstaan dat offervaardigheid, selfverloëning en kruisdra deel is van dissipelskap en die navolging van 
Christus 

2. TEOLOGIESE EN HERMENEUTIESE VERMOËNS (Logos-aspekte) 
Dit sluit onder meer in dat die student… 
2.1 sal verstaan dat die Bybelse verhaal 'n missionêre verhaal is van 'n God wat alles in beweging bring om 
sy wêreld tot heil en tot redding te wees, en dat die teologie, die kerk, die bediening en al die ampte in 
diens staan van die MISSION DEI 
2.2 grondige kennis van die Skrif en die Bybelse teologie sal hê 
2.3 goed onderleg sal wees in die hantering van die Skrif in alle situasies van die bediening, wat insluit 
hermeneutiese vaardighede met die oog op Skrifgetroue en Christosentriese prediking en die vermoë om 
dit effektief aan die gemeente oor te dra 
2.4 'n goeie kennis van die ekumeniese Belydenisskrifte en die geskiedenis van die kerk en die teologie sal 
hê en 'n historiese bewussyn sal bly ontwikkel 
2.5 'n goeie kennis van die gereformeerde leer en lewe sal hê, en toegerus is vir 'n bedieningsstyl waarin 

die gereformeerde identiteit tot sy reg kom 
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2.6 duidelikheid het oor die aard van die Skrifgesag en toegerus is om 'n helder getuienis daaroor af te lê 
2.7 'n geïntegreerde lewensbeskouing huldig waarin die komplekse werklikhede van ons dag verstaan word 
binne die raam van God se liefdevolle en genadige regering oor kerk en wêreld 
2.8 'n duidelike verstaan sal hê van die wese en roeping van die kerk (ekklesiologie) in sy ekumeniese, 
denominasionele, gemeentelike en informele gestaltes 
2.9 verstaan dat die evangelie nie net bedoel is vir die gemeente en vir gelowiges nie, maar publieke 
implikasies het en daarom om publieke getuienis vra 
 
3. KARAKTER- EN PERSOONSONTWIKKELING (Etos-aspekte) 
Dit sluit onder meer in dat die student… 
3.1 volwasse en gebalanseerd in persoonlikheid, lewensuitkyk en -praktyk sal wees 
3.2 tot 'n gesonde selfaanvaarding gekom het wat 'n positiewe selfverstaan, kongruensie en selfinsig 
behels, en wat kennis van persoonlike sterk en swak punte insluit 
3.3 toeganklik is, en 'n vermoë het tot intieme persoonlike verhoudinge en gemaklike, spontane interaksie 
met ander mense 
3.4 verstaan dat inskiklikheid en onderwerping aan mekaar en aan breër gesag deel is van ons lewe in die 
liggaam van Christus 
3.5 in staat is om met ander – kollegas en gemeentelede  – in spanne saam te werk 
3.6 oor die pastorale sensitiwiteit beskik om mense empaties te ondersteun sonder om self emosioneel 
meegevoer te word 
3.7 oor die vermoë beskik om konflik objektief en oordeelkundig te hanteer 
3.8 bereid is tot 'n groeiproses en 'n openheid het om gehelp te word en te verander 
3.9 iemand is wat die gebrokenheid van die lewe verstaan, weet dat lyding deel is van die lewe en sy/haar 
eie gebrokenheid erken en bereid is om as "gewonde geneser" ander te dien 
3.10 die etiese implikasies van die evangelie duidelik verstaan en met oorgawe daarin leef 
3.11  'n mens met integriteit sal wees, bekend vir sy/haar egtheid, eerlikheid en 'n diepe respek vir die 
waarheid  
 
4. BEDIENINGSVERSTAAN EN -VAARDIGHEDE (Praxis-aspekte) 
Dit sluit onder meer in dat die student… 
4.1 'n visie sal hê op die kerk se missionêre taak ten opsigte van die omvattende nood in die wêreld 
4.2 sal verstaan dat gemeentes die primêre draers en uitleggers van die evangelie is en dat al ons werk en 
vaardighede in diens van die gemeente en haar funksionering staan 
4.3 daarom 'n goeie begrip sal hê van die unieke roeping en werking van gemeentes, toegerus is vir die 
hantering van die eise van veelkantige gemeentebediening, insluitend die uiteenlopende uitdagings en 
bedieningsbehoeftes van byvoorbeeld plattelandse, voorstedelike en middestad-gemeentes, asook 
enkelstandplaas en makrogemeentes 
4.4 ook 'n goeie begrip sal hê van wat die leiding en begeleiding van 'n gemeente beteken en gereed sal 
wees om die soort leiding op hom of haar te neem saam met die ander ampte in die gemeente 
4.5 die basiese bedieningsvaardighede bemeester het wat onder meer liturgiese vaardighede, 
kommunikatiewe vaardighede (prediking en lering), koinoniale en gemeenskapsvormende vaardighede, 
begeleidings en toerustingsvaardighede en  leierskaps- en bestuursvaardighede insluit 
4.6 toegerus sal wees vir gespesialiseerde en toegespitste bedieninge soos onder andere kinder- en 
tienerbediening en bejaardesorg 
4.7 'n lojaliteit sal hê teenoor die kerk in die algemeen en die NGKerk in die besonder 
 
5. KONTEKSTUELE SENSITIWITEIT 
Dit sluit onder andere in dat die student… 
5.1 die vermoë moet hê om in ons geroepenheid saam met ander kerke in SA die konteks (SA en Afrika) te 
lees en te interpreteer in die lig van die Skrif 
5.2 sensitief sal wees vir die verskeidenheid van wêreldkontekste waarbinne van ons mede-landgenote leef 
en waarin die verskillende kerke in ons land hul bediening moet vervul 
5.3 insig sal hê in die groot samelewingsprosesse (internasionaal, kontinentaal en nasionaal) waarbinne 
ons leef en die effek daarvan op ons wêreld, kerk en gemeentelike lewe sal verstaan 
5.4 in staat sal wees om saam met ander die roeping van die kerk in 'n spesifieke tydsgewrig te verstaan, 
wat insluit armoede, vigs, misdaad, versoening, rassisme en die belang van die familie 
5.5 begrip sal hê vir mense se leef-, beroeps- en belewingswêreld, denkraamwerke (paradigmas), 
geloofsfases, geestelike en maatskaplike nood, asook vir die tydgees en waardes wat hulle denke en 
gedrag beïnvloed 
In 'n diagram sou ons dit soos volg kon voorstel. Die oorvleueling van die sirkels dui op die integrasie van 
die drie aspekte van die profiel. Die integrasiepunt is geestelike volwassenheid wat kulmineer in die student 

se lewe coram Deo. 
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4.2  AANBEVELING: PROFIEL VAN GELEGITIMEERDE STUDENT 
Die Algemene Sinode keur die profiel as riglyn goed. 
4.3  PROFIEL VAN DIE PAS-GELEGITIMEERDE IN DIE FAMILIE VAN NG KERKE 
Ter wille van verryking word die beskikbare profiele van pas gelegitimeerdes in die familie van NG Kerke vir 
kennisname voorgelê: 
4.3.1  VGKSA 
OBE (Outcome Based Education) PROFILE (General Synod Agenda 2005, pp. 298-304) 
 
1  The following integrated set of values, knowledge, skills were approved by Gen Synod 2005 as:  
* the essential competencies that are required of a person before s/he may be licensed to the 
ministry in the URCSA; 
* as the basis for the whole process of ministerial formation; 
* as the criteria to be used by examination commissions of regional curatoria in assessing candidates 
for licensing to the ministry. 
2 Values/attitudes 
The values required of a minister are as follows: 
2.1 Genuine faith 
A person who: practises what s/he preaches; is a wo/man of God; honours God; has a deep spirituality; 
whose faith is reflected in her/his lifestyle; has holistic kingdom values, constantly reinforced through Bible 
study and prayer;  
2.2 A sense of calling 
A person who: lives a life of discipleship; is faithful to her/his calling; loves to work and achieve success for 
the church of Christ; is willing to sacrifice and work hard, even at awkward hours; a sense of commitment; 
loyalty to URCSA, Africa,  
2.3 Self-respect 
A person who: has a positive self-image; has personal integrity and honesty; is humble; is trustworthy; 
takes pride in her/his work, striving for excellence; has a high sense of duty and responsibility; inner 
strength;  
2.4 Character traits 
Endurance; patience; tolerance; punctuality; willingness to learn and grow; confidentiality; openness; 
emotional balance and integration; good reputation; sober habits; a just and fair disposition; inquisitiveness; 
wisdom; ability to say ‘yes’ and ‘no’; a sense of humour; creativity; not greedy to enrich him/herself; 
innovative; adaptable; peace-making; transparency and accountability; firm, principled and consistent 
personality; not abuse her/his position of power;  
2.5 Reflexivity 
Introspection; a healthy self-knowledge and awareness of his/her limitations; not threatened by criticism of 
others; a healthy self-critical attitude, constantly striving to grow and improve; 
2.6 Respect for others 
Compassionate; caring; empathetic; stable working relationships; accessible; available; impartial; 
dependable; acceptance of different views without turning those who differ into enemies; respect for 
authority, in the church and community; sensitivity to the suffering; non-judgmental;  
3 Knowledge 
The knowledge component has traditionally been the main focus of ministerial formation, which is why it 
has usually been called “theological education.” There is a close relationship between values, skills and 
knowledge. For each practical skill there is a theoretical basis. For this reason there is a measure of overlap 
between this section and the following one. The following dimensions of knowledge are deemed essential 
for a URCSA minister: 
3.1 Basic theological orientation 
The ability to: a) analyse (research) a context (congregation, community, country, continent, world); b) think 
theologically in a Reformational way in relation to that context analysis; c) develop relevant ministry 
strategies in response to the issues raised; d) cooperate and network with colleagues and partners in doing 
so. 
3.2 The Bible/hermeneutics 
Basic competence in Hebrew and Greek; good Bible knowledge; method of contextual interpretation; 
different approaches to hermeneutics;   
3.3 Systematic theology 
Basic approaches to “dogmatics” and “systematic theology”; the four confessions of the URCSA, especially 
Belhar; the dynamics of Reformed theology; contextual and liberation theologies; African-and-Reformed 
theology;   
 
3.4 Theological ethics 
Different approaches to ethics; ethical decision-making; value ethics;  

3.5 Church history 
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2000 years of church history; key turning points and defining moments; development and growth of 
Christianity in South Africa and other African countries; history of DRC “family”, especially the URCSA;  
3.6 Practical theology 
Theoretical aspects of: preaching; Christian education/catechism; youth ministry; liturgics; pastoral care and 
counselling; funerals and bereavement; church organisation or management; Christian leadership; small 
group work (cell groups, etc.); leadership development;  
3.7 Missiology, intercultural theology, ecumenism 
Contextual Christian witness; Theology of holistic mission; theology of interreligious encounter; theology of 
intercultural communication; racism and reconciliation/liberation; ecumenical cooperation and networking;  
3.8 Church polity (“kerkreg”) 
Theological insights underlying a presybyterial system of church governance; types of church governance 
(episcopal, independentist, presbyterial) and the history of each type; Church Order of the URCSA;  
3.9 Other disciplines (electives) 
An inter-disciplinary approach; willingness and ability to use insights from other sciences: 

History (South African politics, economics, cultures, communities);  
Religious Studies (faith of other religious communities; indigenous knowledge systems);  
Political Science (Democracy; African Renaissance; NEPAD); 
HIV/Aids pandemic (Prevention; Pre-test & post-test counselling; Home-based care; De-stigmatising in 
congregations and communities); 
Development studies (human-centred development, poverty alleviation, sustainable livelihood framework); 
Psychology (counselling skills, developmental psychology; gender identities; ) 
Linguistics (simultaneous interpretation; multi-lingualism) 
English (good vocabulary and grammar, documentation and record keeping) 
First language (good vocabulary and grammar) 
An(other) African language (basic communication skills) 
Sociology (social dynamics in families and communities; urbanisation; crime and crime prevention);  
Law (human rights discourse; labour relations; marriage law; mediation, arbitration, conflict resolution) 
Accountancy (basic bookkeeping, interpretation of financial statements) 
Economics (entrepreneurship) 
3.10 Global context 
Globalisation and its impact;   
3.11 General knowledge 
Good general knowledge of South African life and culture, including sport, entertainment, politics, history, 
literature. 

4 Skills 
The skills identified in the process can be categorised in the following way: 
4.1 Communication skills 
4.1.1 Proclaiming: Applying the Bible contextually; explaining the Bible to others; Preaching; Persuading 
people; making eye contact; credible communication; Communicating well in context; Intercultural 
communication skills; Interest in well-being of congregation – sharing in people’s joys and sorrows; 
Communicate with young people – good listener; Conducting funerals; Language abilities; Conducting 
services; ability to interpret from/to different languages;  
4.1.2 Teaching: Sunday school, catechism and group Bible study; 
4.1.3 Writing: Communicate on paper – prepare reports, agendas, minutes, correspondence; computer 
literacy; draw up a newsletter;  
4.2 Interpretation (hermeneutical) and intellectual skills 
Critical reading and understanding of the Bible in context; Critical thinking and evaluation; Reading = life 
long learning; Continue updating of knowledge and skills to be contextual;  
4.3 Spirituality (Word and Spirit) 
Listening to God (meditation); Prayer; Spiritual self-preparation (not only sermons); Spiritual leadership; 
Spiritual training of congregation; Personal and moral formation; Quality leadership; Character building; 
Creativity; Discerning; Resistance to pressure. 
4.4 Management/leadership 
4.4.1 Abilities to lead; Spiritual leadership; Visionary leadership; Team leader/mobilising a team; Goal 
setting, motivation; Strategic planning; Directing people to their goal; Ability to combine different functions in 
a congregation (pastor, leader, manager, preacher, counsellor, etc.); Meeting procedure; Organising and 
leading meetings; Facilitation; Group dynamics; Empowerment and delegation; Team worker/ good working 
relationships; Networking with other ministers/colleagues; Skilful in managing diversity and complexity; 
Being ‘neutral’ with regard to diversity in a congregation and community; Persuasion; Negotiation; Listening 
to people/community; Relate well to people – also language-wise; Listening to what people say – and don’t 
say; Look with open eyes; Observing non-verbal signs (whole situation); Resistance to pressure; 
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Transparency; Punctuality; Time management; Computer literacy; Technology; Management and 
administration; partnership; Impartial problem-solving, without apportioning blame to those who differ from 
you; Ability to deal with rapid change; 
4.4.2 Financial management: draw up a budget; interpret financial statements; monitor spending; 
financial skills and bookkeeping; fund-raising;  
4.5 Pastoral care-giving 
Impartial problem-solving, without apportioning blame; remembering people’s names; care and emotional 
support to members in a violent, stressful society; bereavement and trauma counselling; counselling people 
who are ill and in hospital; marriage & family counselling; healing of memories; therapeutic group work. 
4.6 Involvement in society 
4.6.1 Basic approach: Research; intervention; networking with other ministers/colleagues; acceptance of 
different views; sensitivity to a situation; assertive (not passive or aggressive); listening to 
people/community; relate well to people – also language-wise; look with open eyes; partnership; peace-
making 
4.6.2 Ecumenical cooperation 
4.6.3 Community issues: Arbitration of labour disputes; unifying people; reconciliation/healing; rebuilding 
relationships/mediation; conflict arbitration and resolution; communicating well in context; intercultural and 
interreligious communication skills; care and emotional support to members in a violent, stressful society; 
attention to people with disabilities; promote gender equality; uplifting moral behaviour in communities; do 
context analysis (human, not clinical); entrepreneurial: project leaders, job creation; ‘jack of all trades’ (rural 

areas); 

 
4.3.2  NGKA 
 

VEREISTES VIR TEOLOGIESE OPLEIDING 
NED GEREF KERK IN AFRIKA 
 
1. TER INLEIDING 
Hierdie is ‘n voorstel soos geformuleer deur die Kuratorium in samewerking met die Eksamenkommissie op 
23/11/05 en goedgekeur deur die ASK vir kommentaar deur die Streeksinodes, Ringe,  gemeentes, 
dosente en ander lede van die NG familie. 
 
Om die vereistes vir teologiese opleiding te bepaal is daar eers gevra wat die vereistes is wat gestel word 
aan ‘n leraar van die Ned Geref Kerk in Afrika, met ander woorde, hoe moet ‘n persoon daar uitsien 
wanneer hy afstudeer. Dit sal die kerk  en die fakulteit help om te bepaal  
(a) wat die toelatingsvereistes vir opleiding moet wees  
(b) hoe die teologiese opleiding deur die fakulteit daar moet uitsien  
(c) watter opleiding die kerk addisioneel  tot die van die fakulteit moet  
     aanbied  
(d) watter geestelike begeleiding daar tydens studie moet wees. 
(e) Waarop die toesig oor studente moet let. (Terwyl ‘n student           
     onmoontlik met toelating reeds aan al hierdie vereistes  kan voldoen  
     moet daar van die begin af en deurlopend die strewe en groei daarin wees.)   
 
2. VEREISTES GESTEL AAN ‘N LERAAR, IN DIE BESONDER VIR DIE BEDIENING IN DIE NED 
GEREF KERK IN AFRIKA 
 
1.1 HOE ‘N MENS MOET HY WEES - GEESTELIKE/PSIGIESE VEREISTES 
 
-  Hy/sy moet ‘n navolger van Christus wees wat die Here en sy Woord liefhet 
-  So moet hy ‘n voorbeeld word vir ander 
-  ‘n voorbeeld van iemand wat sy eie sondigheid en swakheid besef sodat hy uit die genade en 

soendood van Christus alleen leef,  
-  en terselfdertyd bereid is om te groei en gevorm te word en ywerig is om te leer. 
- Hy moet leier en dienskneg wees soos Christus 
- bereid om sy kruis op te neem en homself te verloën. 
- Hy moet in gehoorsaamheid buig onder Christus se heerskappy oor sy hele lewe  
- en die begeerte hê om in lojaliteit aan Christus net sy  heerskappy  in die kerk in die algemeen en 
NGKA in die besonder te bevorder.. 
 
- Daarom moet hy deurlopend in die gebed buig onder die leiding van die Heilige  
       Gees. 
- So moet die vrug van die Gees sigbaar word in sy lewe naamlik liefde, vreugde, vrede, geduld, 
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vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid ..  en selfbeheersing. 
- Hy moet sowel geestelik as sielkundig volwasse wees met ‘n goeie selfbeeld 
- en  die vermoë om kritiek en konflik objektief en  konstruktief te hanteer 
- Hy moet ‘n duidelike roepingsbesef hê vir die bediening, ook  vir die sending na buite.  
- Hy moet ‘n  pastorale sensiwiteit hê vir mense in verskillende situasies van nood:  jongmense, 

bejaardes, gestremdes, siekes, ens.  
 
1.2 OOR WATTER VAARDIGHEDE MOET  HY BESKIK  
- Hy moet ‘n goeie teologiese opleiding as basis hê 
- Hy moet die Gereformeerde leer goed ken en dit kan onderskei van ander leringe (soos van die 

Onafhanklike kerke) en ander godsdienste waarmee die NGKA in sy konteks te doen kry. 
- Hy moet die aard van die Skrif en Skrifgesag verstaan en die  Skrif kan uitlê in sy eie konteks  
- en vir die konteks van vandag. 
- Vir die doel moet hy ‘n mate van kennis van die grondtale hê en die wêreld met al sy veranderinge 

verstaan en kan beoordeel. 
- Hy moet die Skrif kan bedien uit die Ou Testament en Nuwe Testament op so ‘n manier dat die 

hoorders die Drie-enige God ontmoet  
- wat Hom in Christus na ons neergebuig het, en hulle voor Christus as Verlosser en Here buig, die 

troos in Christus omhels en Hom as enigste Here van die Kerk volg.   
- Hierdie bediening van die Woord moet kan geskied in die prediking, kategese, huisbesoek, 

pastoraat, sending (ook aan persone vasgevang in ander godsdienste) asook in kruiskulturele 
situasies. 

- Hy moet begrip hê vir die vereistes van verskillende bedieningsituasies soos platteland en stad, 
gemeentes met een of meer leraars of waar een leraar meer as een gemeente in kombinasie moet 
bedien.  

- Hy moet goed toegerus wees vir die Jeugbediening  
- maar ook vir die bediening aan ander groepe soos bejaardes, plakkersgebiede, gevangenisse, 

hospitale ens. 
- Hy moet begrip hê vir die  nood (geestelike en maatskaplik), van die mense in die verskillende 

situasies en moet  deur  die misionêre diakonaat dit kan help verlig.. 
- In die lig van die tekort aan leraars moet hy in die besonder in staat wees om gelowiges te kan 

toerus en ‘n gemeente te begelei om sy eie roeping, ook sendingroeping te ontdek en uit te leef.  
- Hiervoor is toerusting in leierskap (as dienskneg) nodig, asook in beplanning en administrasie (lg in 

die besonder soos vereis binne die strukture van die NGKA).  
- Hy moet die vermoë hê om konflik sinvol te hanteer, met ander saam te werk en ‘n goeie 

verhouding met almal te kan handhaaf, insluitende medeleraars, jongmense, bejaardes, geleerdes 
en ongeleerdes.  

- Hy moet oor goeie kommunikasievaardighede beskik en nie neersien op ander se tale nie.maar die 
bereidheid hê om dit aan te leer waar dit vir sy  bediening van die Woord nodig mag wees. 

- Hy moet die verskillende fasette van die bediening sinvol kan beplan en  integreer in sy eie 
program sodat sy primere taak as Bedienaar van die Woord tot sy reg kom in al daardie fasette.  

- Hy moet verstaan wat die Kerk van die Here is, hoe die Here sy kerk regeer, en hoe dit verwoord is 
in die Kerkorde van die NGKA. 

- Hy  moet die geskiedenis van die kerk ken, in die algemeen maar ook  soos dit  
       die Ned Geref Kerk in Afrika raak. 
- Hy moet oor die nodige liturgiese vaardighede beskik asook ‘n  liefde vir en kennis van kerklied. 
- Hy moet die vermoë hê om ou en nuwe gebruike of kultuurverskynsels waaraan lidmate van die 

NGKA blootgestel word aan die Skrif te toets en moet die etiese kwessies van die dag vanuit die 
Skrif kan hanteer. 

 
- Al hierdie vaardighede moet hy nie net teoreties aanleer nie. Hy moet reeds ydens sy opleiding 

praktiese blootstelling en inoefening  daarin ontvang sonder dat die diepgang van sy  teologiese 

opleiding daaronder ly.  

 
4.3.3  RCA 
Die RCA werk tans nog aan sodanige profiel. 
4.3.4  AANBEVELING: PROFIEL VAN PAS-GELEGITIMEERDES NG KERK-FAMILIE 
Die Algemene Sinode neem kennis van die profiel van pas gelegitimeerdes in die familie van NG 
Kerke. 
 
 

5.  A - Z HANDLEIDING  
5.1  INLEIDEND 
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AKTO was by die vorige Algemene Sinode een van die instansies wat gevra het dat daar ‘n deeglike 
ondersoek gedoen word na die posisie van die predikant.  Dit is dus ook duidelik dat die implikasies van 
hierdie verslag soos wat dit deur die ASM goedgekeur is en verder deur die Algemene Sinode verfyn kan 
word, baie groot invloed sal uitoefen op die sake waarmee AKTO in die toekoms te doen sal hê. 
5.2  AANBEVELING: A-Z HANDLEIDING 
Die Algemene Sinode versoek AKTO om so spoedig moontlik al die aanvaarde voorstelle rakende 
teologiese opleiding van die A-Z Handleiding ten uitvoer te bring by die drie opleidingsentra van die 
kerk in samewerking met die onderskeie kuratoria en fakulteite. 
 

6.  EENVORMIGE COLLOQUIUM DOCTUM 

6.1   BESTEK 
AKTO het daarin geslaag om ‘n eenvormige bestek vir die Colloquium Doctum daar te stel. Die presiese 
wyse van eksaminering word deur die betrokke Eksamenkommissie afgeneem.  
6.2  AANBEVELING: EENVORMINGE COLLOQUIUM  DOCTUM 
Die Algemene Sinode neem met dank kennis van die eenvormige Colloquium Doctum 
 

7.  TWEEDE LOOPBAAN-STUDENTE 
7.1  AGTERGROND 
AKTO is terdeë bewus van die feit dat die kerk nie behoorlik ingerig is om aan hierdie kategorie student 
behoorlik aandag te gee nie. Sake wat baie meer aandag moet geniet, is die moontlikheid van telematiese 
onderrig, blok-(veral vakansie)-kursusse, tegemoetkoming ten opsigte van residensie aan ‘n universiteit, 
ens. AKTO is van oordeel dat hierdie ook ‘n aspek is waarby die kerk as geheel betrokke moet wees en dat 
dit nie noodwendig net aan een bepaalde opleidingssentrum behoort te geskied nie. 
7.2 REGLEMENTWYSIGING 
Ten opsigte van residensie bepaal Reglement 14, par 4.2.4 die volgende: Die NG Kerk vereis dat persone 
wat toegelaat wil word tot die bediening ten minste die laaste drie jaar van die opleiding voltyds aan een 
van die kerklik-erkende opleidingsentra moet voltooi. In hoogs uitsonderlike gevalle kan die kuratorium 
diskresie toepas met verantwoording aan AKTO. 
 
AKTO versoek dat hierdie bepaling groter vryheid gee vir tweede loopbaan studente. Hierdie is ‘n 
aangeleentheid waarby AKTO van die begin af ‘n groter rol moet speel. 
 
AKTO stel voor dat die betrokke paragraaf verander word om te lui: 
Die NG Kerk vereis dat persone wat toegelaat wil word tot die bediening ten minste die laaste drie jaar van 
die opleiding voltyds aan een van die kerklik-erkende opleidingsentra moet voltooi. In die geval van tweede 
loopbaan studente en ander hoogs uitsonderlike gevalle kan AKTO, op voorlegging van ‘n kuratorium, 
hiervan afstand doen.  
7.3  AANBEVELING: TWEEDE LOOPBAAN-STUDENTE 
Die Algemene Sinode verander par. 4.2.4 van Reglement 4 om te lui: 
Die NG Kerk vereis dat persone wat toegelaat wil word tot die bediening ten minste die laaste drie 
jaar van die opleiding voltyds aan een van die kerklik-erkende opleidingsentra moet voltooi. In die 
geval van tweede loopbaan studente en ander hoogs uitsonderlike gevalle kan AKTO, op 
voorlegging van ‘n kuratorium, hiervan afstand doen. 

8.  ALTERNATIEWE BANE 

8.1  AGTERGROND 
AKTO het onder andere bespreking gevoer oor die beskrywing van Artikel 9 van die Kerkorde. 
Hierbenewens is daar groot begrip vir die feit dat daar alternatiewe bane van opleiding moet wees - ook ‘n 
bepaalde aansluiting en ooreenstemming insake sake soos die opleiding van jeugwerkers. Daarbenewens 
moet aandag gegee word aan die opleiding van dowe lidmate as predikante. 
8.2  AANBEVELING: ALTERNATIEWE BANE 
Die Algemene Sinode versoek AKTO en die ATR om voort te gaan en moontlike alternatiewe bane 
van opleiding te ondersoek en daaroor met die Familie van NG Kerke in gesprek te bly. 

9.  GRAADSTRUKTUUR 

9.1  AGTERGROND 
AKTO was die afgelope paar jaar gereeld op hoogte gehou met die vordering / nie vordering aan die 
graadstuktuur soos wat dit voorgestel is deur die SGB (Standarized  Generating Body) vir teologiese 
opleiding. Hieraan het verskillende rolspelers meegewerk soos SACTE (South African Council for 
Theological Education), FUTE (Forum for University Theological Education). Hierbenewens word sake 
gekontroleer deur SAKO (Suid-Afrikaanse Kwalifiserings Owerheid) en die Raad op Hoër Onderwys.  
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Daar word by die verskillende opleidingssentra aandag gegee aan herkurrikulering. Dit is egter duidelik dat 
herkurrikulering ingrypend bepaal word deur die graadstruktuur. 
 
Ten einde ‘n bietjie agtergrond te gee oor hierdie omvattende saak, word die kommentaar wat prof HL 
Bosman (Stellenbosch) opgestel het oor die nuutste voorstelle rakende die kwalifikasieraamwerk vir die 
graadstruktuur (Aug 2006), hierby aangeheg. Dit gee die agtergrond. Sedertdien het daar nog geen 
verwikkelinge op hierdie terrein plaasgevind nie. 
 

Kommentaar op die nuwe “Higher Education Qualifications Framework” Augustus 2006 
 
1. Inleiding 
Op kort kennisgewing (binne 48 uur!) moes fakulteite reageer op die lankverwagte finale weergawe van die 
“Higher Education Qualifications Framework”. US se kommentaar gedurende die eerste rondte van 
konsultasie (Aug 2004) is tot ’n groot mate ondervang. Die versoek is nou om insette te maak met 
betrekking tot die 2004-opmerkings waarop nie positief gereageer is nie, asook nuwe insette wat nog nie 
voorheen ingedien is nie. 
 
2. Hooftrekke van nuwe Kwalifikasieraamwerk 
2.1 Doelwitte:  
a)  “A single qualifications framework for a diverse higher education system.” 
b)  Moet bydra tot die handhawing van akademiese norme en standaarde in Hoër Onderwys. 
c)  Die raamwerk volg ‘n “nested approach” tot die ontwerp van kwalifikasies = omskrywings van 
kwalifikasies moet vanaf generiese na spesifieke standaarde ontwikkel word. By voorbeeld: 
  * NKR vlak – Wat is die generiese vaardighede wat op vlakke 5 – 10 vereis word? 
  * Kwalifikasie tipe / “descriptors” – Sertifikate, diplomas en grade word aan NKR vlakke gekoppel en die 
vereiste uittreevereistes moet duidelik en samehangend omskryf word. 
  * Kwalifikasie benamings / “designators”: Bv B Th, M Div ens.  
  * Kwalifikasie spesialisering: Bv M Th in Praktiese Teologie. 
d)  Verskillende “volumes van leer / volumes of learining” word veronderstel binne ’n kredietstelsel waar 
een krediet 10 ure van studie veronderstel: 
  * Diploma, Baccalaureus & Hons = 30 weke voltydse akademiese jaar X 40 uur per week – 120 krediete. 
  * M- en D-kwalifikasies = 45 weke voltydse akademiese jaar X 40 uur per week – 180 krediete. 
e)  Krediete wat by een instelling verwerf word moet na ’n ander instelling oorgedra kan word. Verdere 
ondersoek word onderneem mbt ’n samehangende CAT (credit accumulation and transfer) stelsel. 
 
2.2   NKR (Nasionale Kwalifiserings Raamwerk) Vlakke: 
a)  NKR / NQF bestaan uit 10 vlakke. 
b)  Vlakke 5-7 = voorgraads. 
c)  Vlakke 8-10 = nagraads.  
 
2.3 Kwalifikasie tipe: 
a)  Voorgraads (5x): Higher Certifcate, Advanced Certificate, Diploma, Advanced Diploma, Bachelor’s 
Degree 
b)  Nagraads (4x): Postgraduate Diploma, Bachelor Honours Degree, Master’s Degree, Doctoral Degree. 
 
2.4 Implimentering 
1 Januarie 2009 – met die moontlikheid dat daar ‘n oorgangsperiode moet wees vir die uitfasering van 
bestaande programme. Die besonderhede van die oorgangsperiode sal na konsultasie bekend gemaak 
word. 
 
2.5 Toelatingsvereistes 
Vanaf begin 2009 word die National Senior Certificate vereis. 
 
3. Implikasies vir Teologie 
3.1 Naas ’n driejarige Baccalaureus (vlakke 5-7 = 360 krediete) word ’n vierjarige “professionele” 
Baccalaureus (vlakke 5-8 = 480 krediete) toegelaat. Dit is onduidelik of B Th as “bachelor degree 
designator” beide vir die “gewone” [3-jarige] en die “professionele”  graad gebruik gaan word? 
Laasgenoemde sou ook toegang tot M-studie kan verleen. Op voetspoor van die Hons sal die B Th 25% 
navorsing moet insluit. 
3.2 Dit word nou toegelaat dat sekere kwalifikasies WIL (“Work Integrated Learining”) insluit = “incorporate 
periods of required work that integrate with classroom study …. Must be appropriately structured, properly 
supervised and assessed.” Implikasies vir die moontlike integrering van 6e jaar (Lisensiaat) oor eerste 5 
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jaar (B Th + M Div) as probleembewussynskeppende praktykblootstelling? 
3.3 Die saak van CAT (credit accumulation and transfer) gaan dringende aandag geniet. Dit kan implikasies 
hê vir die aanbieding van kort kursusse (BUVTON) en tweede loopbaan teologiese studente wat tans ’n 
minimum van twee jaar vir die B Th moet doen 
3.4 Daar is 2 tipes Meestersgrade: a) een samehangende tesis = 180 krediete; b) navorsing wat ’n 
minimum van 33% behels PLUS gedoseerde onderrig / “course work”. [beide = 180 krediete op vlak 9] 
3.5 Die doktorsgraad behels 360 krediete op vlak 10: hoewel bykomende “course work” vereis kan word, 

kan dit nie krediete verwerf nie. Vereis hoëvlak navorsing wat ’n betekenisvolle bydrae tot vakgebied lewer. 

 
9.2  AKTO REAKSIE 
Tydens sy jongste vergadering het AKTO onder andere die volgende besluit: 
9.2.1  Dat met inagneming van die “Profiel van die pas-gelegitimeerde predikant”, die “Predikantebeleid A- 
Z” en die nuwe Kwalikasieraamwerk vergelykbare gehalte teologiese onderrig binne die NGK-familie 
nagestreef word. 
9.2.2  dat teologiese leerinhoude in ooreenstemming sal wees met Gereformeerde etos, belydenis en 
tradisie; en terselfdertyd die eietydse verskeidenheid van bedieningsbehoeftes in die NG Kerk-familie sal 
aanspreek; 
9.2.3  dat dringende aandag verleen sal word aan die instelling van ‘n subkomitee waarin alle lede van die 
NG Kerk-familie verteenwoordig word om die kurrikulering van teologiese opleiding na afloop van die NG 
Kerk se Algemene Sinode te ondersoek. 
9.3  AANBEVELING: GRAADSTRUKTUUR  
Die Algemene Sinode versoek AKTO om omvattend - saam met die ander lede van die NG Kerk-
familie - aan die kurrikulering en die graadstruktuur aandag te gee. 
 

10.  SPIRITUALITEITSVORMING 
Hierdie saak is by verskeie vergaderings indringend bespreek. Hoewel daar geen aanbevilngs gemaak 
word nie, is die saak voortdurend op die agenda van AKTO 
 

11.  2009  US 
 
11.1  AGTERGROND 
Teologiese opleiding by die Teologiese Kweekskool in Stellenbosh (tans Fakulteit Teologie aan die 
Universiteit van Stellenbosch) het in 1859 begin. AKTO is meegedeel dat die Fakulteit groot planne beraam 
vir die viering van 150 jaar se teologiese opleiding in Suid-Afrika. Verdere mededelings sal mettertyd 
gedoen word. 
11.2  AANBEVELING: STELLENBOSCH 150 JAAR 
Die Algemene Sinode van die Nederduitse Gereformeerde Kerk is dankbaar vir die feit dat 
teologiese opleiding in 1859 in Stellenbosch ‘n aanvang geneem het en die positiewe invloed wat dit 
oor al die jare in die Suid-Afrikaanse samelewing uitgeoefen het. Die fakulteit word sterkte toegebid 
vir die toekoms.  
 

12.  ALGEMENE KURATORIUM 

AKTO het kennis geneem van die instelling van ‘n Algemene Kuratorium. Daar is bepaalde voor- en 
nadele. AKTO is onder die indruk dat ‘n liggaam nie oor homself aanbevelings kan maak nie. Daarom is 
daar geen besluit hieroor geneem nie. 
 

13  VOORTGESETTE TEOLOGIESE OPLEIDING: VOORTAAN VBO 
 
13.1  AGTERGROND 
Die Voortgesette Teologiese Opleiding-Forum ( VTO-forum) het na verloop van ‘n paar jaar weer 
byeengekom. Die behoefte aan gesamentlike gesprek raak al meer in die lig van die verpligte voortgesette 
opleiding. Die VTO-forum is van mening dat die meer korrekte beskrywing van die aard van die opleiding 
verwoord moet word as VOORTGESETTE BEDIENINGSONTWIKKELING (VBO). Hierdeur word nie 
enigsins afbreuk gedoen aan die feit dat dit teologies van aard moet wees nie - die klem lê op die 
teologiese vaardigheid met die oog op die bediening. 
13.2 BEHOUD VAN BEDIENINGSVAARDIGHEID EN -VREUGDE 
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BEHOUD VAN BEDIENINGSVAARDIGHEID EN -VREUGDE 

Bekendstelling van die beoogde Voortgesette Bedieningsontwikkeling 
 
Die N G Kerk is ernstig is oor sy roeping in hierdie land. Hierdie deel van die liggaam van Christus in 
Suider-Afrika wil, saam met ander, in belang van die koms van God se Koninkryk ‘n verskil maak. 
 
Gelukkige predikante speel in die vervulling van hierdie roeping ‘n belangrike rol. Predikante met 
bedieningsvreugde kan gemeentes help om hulle roeping met teologiese integriteit te vervul.  
 
Bedieningsvreugde en bedieningsvaardigheid is twee sleutelbegrippe in die beleid van die NG Kerk oor 
voortgesette bedieningsontwikkeling. In die woorde van die beleid:  
 
* Lewenslange leer en ontwikkeling is basiese voorwaardes vir lewens- en bedieningsvreugde. 
 
* Self- en onderlinge sorg is basiese waardes in die behoud van bedieningsvaardigheid.  
 
* Voortgesette teologiese en ander toepaslike opleiding is vir die behoud van bevoegdheid en 

bedieningsvaardigheid verpligtend en afdwingbaar. 
 
Mag dit nooit nodig word om dit af te dwing nie. ‘n Kerk wat oor sy roeping ernstig is, wil nie graag dwing 
nie, maar moet ook gewillig wees om in belang van dit waaroor hy ernstig is, ernstig te wees. 
 
Die agenda agter voortgesette bedieningsontwikkeling is dus die behoud van vaardige en gelukkige 
predikante. Daarom is bedieningsontwikkeling meer, baie meer as ‘formele opleiding. Die 
verantwoordelikheid van die predikant is “selfsorg en samewerking met die kerkverband in belang van 
goeie voortgesette bedienings- en persoonsontwikkeling”. 
 
Die beleid bedoel met “selfsorg die hele spektrum van menswees en predikante word aangemoedig om 
aan die volgende sake aandag te gee:  
* geestelike welsyn 
* liggaamlike welsyn 
* psigiese welsyn 
* sosiale welsyn 
* materiële welsyn 

Van elke leraar word verwag om in ’n mentorverhouding met ’n kollega te staan. Van predikante aan die 
begin van hul bediening word vereis om vir ten minste twee jaar saam te werk met ’n mentor wat die 
program van die Algemene Sinode volg.   
 
Selfstudie is deel van die persoonlike selfsorg in die lewe van ’n predikant.   
 
Die rol van die verband word in detail in die beleid beskryf. Deel van hierdie verantwoordelikheid is dan om 
vir voortgesette bedieningsontwikkeling voorsiening te maak.  In belang van die behoud van 
“beroepsvaardigheid” is dit tog belangrik. Die verband oordeel dat behoud van vaardigheid (of 
bekwaamheid) vir die behoud van bedieningsvreugde nodig is. Binne ons tradisie is dit mos nie vreemd nie. 
Die klem op deeglike teologiese opleiding voor ordening geld tog ook na ordening. 
 
In ander beroepe word dit beroeps- of professionele vaardigheid genoem. Hoeveel te meer by ons wat 
werk met die gemeente wat teen ‘n prys gekoop is nie.  
 
Die drie VBO instansies (in samewerking met die Algemene Kuratorium) dra die verantwoordelikheid om 
minstens leiding te neem in die 
* bepaling van wat die behoeftes van predikante in bogenoemde verband is; 
* die ontwikkeling van opleiding wat bedieningsontwikkeling dien en fasiliteer; 
* die ontwikkeling van kursusse en ander programme wat ook in die behoefte aan teologiese 

opskerping voorsien; 
* stel van standaarde vir die verband ten einde te help in die bepaling van wat nodig is vir behoud 

van bevoegdheid. 

As norm vir wat as krediete beskou word, word die internasionale norm gebruik van kontak met persone 
wat oplei (soos byvoorbeeld dosente) en met die materiaal waaroor die opleiding gaan. Elke tien (10) uur 
kontak met opleier en materiaal gee aan die leerder 1 (een) krediet. Baie predikante wil graag ook hierdie 
krediete vir verdere nagraadse studie aanwend. Om hierdie behoefte van die begin af te ontmoet, word van 
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akademiese en professionele krediete gepraat. Die enigste verskil is dat akademiese krediete slegs verwerf 
word wanneer aan gepaste en sinvolle vorme van evaluering deelgeneem word - soos byvoorbeeld die 
voorbereiding van werkstukke wat byvoorbeeld oor die bedieningswaarde van die materiaal en opleiding 
handel. Die vorm van evaluering sal voortdurend in oorleg met alle rolspelers uitgeklaar word om te 
verseker dat dit vir predikante gepas en sinvol is. 
 
Uit die aard van die saak is daar meer kontak met die materiaal wanneer aan evaluering deelgeneem word.  
 
Voorbeeld:  
 
Wanneer iemand ‘n drie-dag kursus bywoon kan gemiddeld 15 lesings ingepas word. Voeg hierby 15 uur 
se leeswerk en die skryf van ‘n taak en so ‘n persoon verwerf 3 akademiese krediete vir die 30 uur kontak 
met ‘n dosent en toepaslike en sinvolle evaluering. Hierdie krediete geld as akademies en as professioneel. 
Die persoon het dus drie krediete. 
 
‘n Ander persoon woon dieselfde kursus by, maar neem nie aan evaluering deel nie en was slegs 15 uur 
aan die “dosent” blootgestel. So iemand verwerf 1,5 professionele krediete en het dus 1,5 krediete.  
 
Vir die huidige word die volgende in die vooruitsig gestel: 
 
1 Predikante in die groepe (bereken teen jare in die bediening) verdeel: (hierdie verdeling hou 

verband met navorsing wat reeds in die tagtiger jare aan UP gedoen is) 
 
1.1 die eerste drie jaar in die bediening  
1.2 4-10 jaar in die bediening 
1.3 11 jaar plus in gleuwe van 5 jaar. 
 
2 Die totale aantal krediete word ook in ure uitgedruk om ‘n aanduiding van die tyd wat betrokke is, te 

kry. NB: Hierdie vereiste aantal krediete sluit byvoorbeeld die mentor program, sinodale 
konferensies en ander goedgekeurde opleiding in. In die lig van die feit dat Fakulteite met 
herkurrikulering besig is en dat sekere ‘vakke’ na die eerste drie jaar in die bediening mag oorskuif, 
word heelwat meer akademiese krediete vir hierdie gleuf voorsien. 

3 ‘n Derde beginsel wat gebruik word is dat daar wel ook aan evaluering deelgeneem moet word. Die 
behoud van vaardigheid en bekwaamheid vra tog ook dat aan teologiese opleiding deelgeneem 
word. ‘n Kleiner persentasie van die krediete moet dus ‘akademies’ van aard wees, bedoelend dat 
aan gepaste en sinvolle evaluering deelgeneem word. 

4 Hoewel die detail nog uitgewerk moet word, word die beginsel aanvaar dat persone tydens 
byvoorbeeld nagraadse studie krediete verwerf. Dit geld ook die skryf van artikels in 
geakkrediteerde tydskrifte. Die Forum werk ook aan ‘n billike sisteem waarvolgens ander instansies 
wat opleiding aanbied, kan aansoek doen om akkreditering vir opleiding binne die VBO program 
van die N G Kerk. 

5 Die VBO-Forum werk voortdurend aan kernwaardes vir hierdie program. Drie baie prominente en 
prioriteitswaardes is byvoorbeeld:  
* alle aanbiedinge, ook die akademiese, moet op die bediening van predikante gerig wees; 
* die missionale verstaan van die gemeente en bediening is ‘n gegewe; 
* alle aanbiedinge moet die teologie in belang van die bediening integreer en koördineer. 

6   Die VBO-Forum is in oorleg met die Algemene Kuratorium besig om ‘n kurrikulum vir die 
tydsgleuwe uit te werk. Hierdie aanbod sal in oorleg met alle rolspelers ‘voorlopig’ gefinaliseer 
word. Die ‘spyskaart’ word dan aan predikante gebied, met genoeg ruimte vir behoefte bepaalde 
keuses. 

Skematies kan die krediete wat verwag word (vir die loodsfase) soos volg voorgestel word: 
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Jare in bediening  Aantal krediete per jaar en getal wat evaluering 
insluit 

Aantal Ure per jaar*2 

1 - 3 jaar 10 per jaar (waarvan 3 met evaluering*
1
) 100 uur per jaar 

04 - 10 jaar 5 per jaar (waarvan 2 met evaluering) 50 uur per jaar 

11+ jaar 5 per jaar (waarvan 3 met evaluering) 50 uur per jaar 

   

*1    Bereken teen 1 Onderrig-eenheid (Akademiese Krediet) per 10 uur kontak met dosente en materiaal 
*2

    
 Die Voortgesette Bedienings Ontwikkeling (VBO en VTO) dek die hele spektrum van die teologie. 

 
Die aanvanklike gedagte was dat alle predikante 10 krediete per jaar verwerf (100 uur per jaar). Hierdie 
droom is nie laat vaar nie, maar na baie samesprekings word bogenoemde as leidraad vir en tydens die 
loodsfase aanbeveel. 
13.3  AANBEVELING: VBO 
13.3.1  Die Algemene Sinode keur goed dat daar voortaan van Voortgesette Bedieningsontwikkeling 
verwys moet word in plaas van Voortgesette Teologiese Opleiding. Waar nodig moet die toepaslike 
verwysings in die Kerkorde aangebring word. 
13.3.2  Die Algemene Sinode bekragtig die dokument “ BEHOUD VAN BEDIENINGSVAARDIGHEID 
EN –VREUGDE” as uitgangspunt vir die loodsfase van voortgesette Bedieningsontwikkeling. 
 

14.  KONFERENSIES: TEOLOGIESE OPLEIDING 

AKTO moedig graag konferensies of simposiums in streeksverband aan na afloop van die Algemene 
Sinode waar die betrokke rolspelers verder oor die saak van teologiese opleiding kan besin. 
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A.4 NOOD EN GENESING  
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A.4.1 VERSLAG VAN DIE MODERAMEN: NOOD EN GENESING  
 
1. DROOGTE 
1.1 Die Moderatuur/ Moderamen het soos in die verlede probeer om in voeling met hierdie spesifieke nood 
op landbougebied te bly. Daar het ook telkens verskillende versoeke gekom tov biddae. 
1.2 Die Moderamen het by ‘n geleentheid die hele land se gemeentes opgeroep vir voorbidding en ook 
danksegging, by ’n ander geleentheid is sinodes gevra om na gelang van hulle eie omstandighede aandag 
te gee aan ’n biddag/ dankdag, en die saak is ook by die TKR hanteer.  

 
2. RAMP IN SUIDOOS-ASIË 
2.1 Deur middel van SMS’e na die Moderators is die hele kerkverband dadelik opgeroep tot voorbidding en 
was daar ook dadelik persoonlike kontak met die Dutch Reformed Church in Sri Lanka. Ds Japie du Plessis 
het ’n besondere rol in die eerste dae na die ramp gespeel om kontak te bewerkstellig. 
2.2 Dr Kobus Gerber en ds Japie du Plessis kon baie kort na die ramp ’n persoonlike besoek aan Sri Lanka 
bring. Behalwe ondersteuning aan die DRC in Sri Lanka is daar ook besoek afgelê by die Raad van Kerke 
in Sri Lanka en by NG sendelinge wat reuse opheffingswerk na die ramp verrig het. Dr Gerber het ook 
namens die SARK ’n ministry of presence in Sri Lanka verrig. 
2.3 Gemeentes van die NG Kerk is opgeroep tot fondsinsameling, veral met die oog op Sri Lanka waar ons 
’n baie besondere band met die DRC in Sri Lanka het. Ongeveer R1,7 miljoen kon in ’n baie kort tydjie 
ingesamel en aangewend word. 
2.4  ’n Besondere woord van dank kom die sinode van Wes-Transvaal toe vir die hulp met die administreer 
van die rampfonds. 
 

3. ZIMBABWE 
3.1 Die Moderamen het self asook deur sy verteenwoordigers in die SARK en die NRLF voortdurend aan 
Zimbabwe aandag gegee. Die Noordelike Sinode het die Moderamen op die hoogte van die bediening in 
Zimbabwe en die wel en weë van ons lidmate en familie van kerke gehou. Die Noordelike Sinode het ook 
buitengewone moeite gedoen om leraars en lidmate in Zimbabwe te versorg. 
3.2  Lede van die Moderamen kon ook saam met verskillende afvaardigings ’n besoek aan Zimbabwe 
bring. 
3.3 Met die hantering van hierdie verslag by sy Maart-vergadering het die Moderamen ’n sterk-bewoorde 
verklaring oor die situasie uitgereik en besluit om dit self aan die Hoë Kommissaris van Zimbabwe te 
oorhandig. In dieselfde week het die VGKSA ook ’n sterk-bewoorde verklaring in die verband uitgereik. 
3.4 In die lig van die onsekere situasie in die land sal die Moderamen aanbevelings in die die verband as ’n 
laatstuk laat dien. 
 

4. EKONOMIESE GEREGTIGHEID 
4.1 Die Moderamen asook ATLAS het hieraan aandag gegee. 
4.2 Die volledige verhaal asook verslag oor die hantering van alle opdragte in die verband word weergegee 
in die verslag Profesie oor profyt: ekonomiese geregtigheid – met spesifieke verwysing na die Accra-
verklaring (Bylaag 1) 
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MODERAMEN BYLAAG 1 
 

PROFESIE OOR PROFYT 
 
EKONOMIESE GEREGTIGHEID, MET SPESIFIEKE VERWYSING NA DIE ACCRA-
VERKLARING 
 
1.  OPDRAG 
Die Algemene Sinode van 2004 het die volgende aanbeveling aanvaar: 
1.1.  Die Algemene Sinode gee opdrag aan die Taakspan Leer en Aktuele Sake om:  
1.1.1  Die projek Profesie oor Profyt soos uiteengesit in die ASK-verslag by pt 7.5, in oorleg met die 
Diensgroep vir Diensgetuienis te begelei en by die volgende sinode verslag te doen 
1.1.2  Saam met ander deelnemers aan die projek die kerk se reaksie op die verklaring van die WBGK uit 
te werk. 
2.  Die Sinode stel ouderling (Prof) Koos Pauw as projekkoördineerder aan. 
 
Alreeds tydens die vergadering van die ASK op 3 Februarie 2003 is die missie van Profesie oor Profyt 
soos volg bepaal: 
Op grondslag van Gereformeerde Teologie – en sonder om met bloudrukke vorendag te kom – fasiliteer 
hierdie projek studie, debat en meningsvorming oor ekonomiese aangeleenthede en fasiliteer die vermoë 
van die NG Kerk om ekonomiese en kommersiële beleid te beïnvloed. 
 
Die visie van die projek is gestel: 
Ons sien dat die NG Kerk se lidmate oor tien jaar goed ingelig sal wees oor ekonomies-maatskaplike 
kwessies, dat ekonomiese teorie en praktyk deur teologiese insig bepaal sal word, en dat lidmaatskap oor 
alle sosiale klasse versprei sal wees. 
 

2.  DIE PROSES 

’n Hele aantal vergaderings is met verskeie rolspelers oor die afgelope 3 jaar gehou waartydens die 
opdragte bespreek is en werkdokumente opgestel is. Ons het ten nouste saamgewerk met ISWEN 
(Instituut vir Sendingwetenskaplike Navorsing) van die Universiteit van Pretoria, wat ook administratiewe 
ondersteuning verleen het, en die Parlementêre Lessenaar van die NG Kerk. Algaande is spesifieke 
verantwoordelikhede aan die onderskeie persone wat daaraan saamgewerk het gegee. Die projekspan se 
personeel het ook gewissel en is gaandeweg uitgebrei – ook om uiteindelik ’n verteenwoordiger van die 
VGKSA in te sluit.  
 
Persone wat as lede van die Projekspan betrokke was: 
Koos Pauw 
Willie Botha 
Ben du Toit 
Etienne de Villiers 
Attie van Niekerk 
Dons Kritzinger 
Averell Rust 
Willie van der Merwe 
plus van tyd tot tyd: Kobus Gerber, Piet Dreyer, Piet Beukes, Christiaan Pauw en Jannie Rossouw. Ons het 
ook ‘n samespreking met Klaus Nürnberger gehad. 
 
Dit het van die begin af duidelik geblyk dat hierdie projek onlosmaaklik deel is van die breëre saak van 
ekonomiese en sosiale geregtigheid. Laasgenoemde behels onder meer die volgende: 
* die uitgebreide, nasionale netwerk van die NG Kerkfamilie se Maatskaplike Dienste, wat die saak van 
armoede en omvattende gemeenskapsontwikkeling professioneel hanteer  
* verskeie ander inisiatiewe waarby die kerk, weens sy betrokkenheid by die wetskrywende proses van die 
Nasionale Parlement (Parlementêre Lessenaar), betrokke begin raak het, soos The Peoples Budget 
Campaign, Basiese Inkomste Toelaag (Basic Income Grant - BIG) en Benchmark Foundation  
* die Accra-verklaring wat deur die  Wêreldbond van Gereformeerde Kerke (WBGK) in Junie 2004 aanvaar 
is, waarvan die NG Kerk as lidkerk deel was – om ’n NG Kerk-standpunt daaroor te help formuleer 
* Kulturele Globalisasie, wat wel nie direk aangespreek kon word nie, maar tog implisiet deel is van die 
Accra-verbintenis. 
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Direkte samewerking met die Algemene Diensgroep vir Getuienis, soos versoek in die opdrag, het 
ongelukkig  agterweë gebly. 
 

3.  INLEIDING 

Soos in alle gevalle, raak ‘n regering se ekonomiese beleid alle mense wat in die land woon. So is dit ook 
die geval met die huidige regering se hantering van die ekonomie. Dit raak die lidmate en gemeentes van 
die NG Kerk-familie op verskillende maniere. Sommige het weens die vrye mark en die gunstige 
belastingstelsel baie ryk geword. Ander ly swaar as gevolg van regstellende aksie, grondhervorming en 
ander maatreëls, terwyl ‘n groot getal  lidmate steeds onder die armste van die armes tel. Die vraag is hoe 
ons as Christene oor al hierdie sake moet dink en wat ons daaraan kan doen, as dit enigsins moontlik is. 
Ons hoor baie verskillende stemme oor die ekonomie opgaan. Sommige van hierdie stemme vra ons om 
onvoorwaardelik aan sekere ekonomiese filosofieë te glo. Ander stemme vra weer dat ons dit sal kritiseer. 
Dit is hierdie saak waarmee hierdie taakspan belas was/is. Ons moet dus ook juis vra hoe hierdie sake al 
die lede van ons kerkfamilie raak. 
 
Die huidige ekonomiese stelsel word tot `n groot mate gedryf deur die strewe na profyt. Profyt as sodanig is 
nie ‘n negatiewe saak nie. Trouens, die beginsel van profyt is ‘n noodsaaklike grondwaarde vir ekonomiese 
groei. Profyt, as die vergoeding wat entrepreneurskap stimuleer, is grondliggend aan ‘n lewensvatbare 
sentrale ekonomiese sisteem. Die profetiese verantwoordelikheid van die kerk hou egter in dat daar gevra 
word of hierdie strewe nie gebalanseer behoort te word deur ander motiewe nie, byvoorbeeld: 
Om vir komende geslagte `n beter wêreld na te laat 
Om groter geregtigheid en gelykheid tussen arm en ryk te bewerk 
Om sinergie te vind in die wyse waarop ons die skepping van God bewerk en bewaar 
Om `n beter kwaliteit van lewe (wellness, wat iets heeltemal anders is as rykdom) vir arm en ryk te 
bevorder 
Om armoede te bestry en diens te lewer aan mense in hulle daaglikse bestaan (die ekonomie en die 
diakonie gee beide aandag aan sake soos mense se kos en water, hulle klere en behuising).  Ons moet 
dalk weer saam met Calvyn nadink oor ons daaglikse werk as ons roeping. 
 
Al meer word vandag aanvaar dat armoede die nommer een bedreiging is vir langtermyn, volhoubare vrede 
en voorspoed in Suid-Afrika. Onderliggend aan die verskynsel van armoede is daar ‘n komplekse netwerk 
van ekonomiese en sosiale sisteme, wat ten minste beteken dat die oplossing daarvoor nie enkelvoudig by 
een enkele sektor in die samelewing berus nie.  Die kerk is egter wel een sektor van die samelewing wat 
hierby betrokke is, aangesien dit in die kerk oor die wel en wee van mense gaan. 
 
Tog word die vraag soms gevra: Hoekom is die kerk betrokke by ekonomiese en sosiale aangeleenthede? 
Bestaan daar nie (weer) die gevaar van inmenging in die politiek van die dag nie?  Gaan die NG Kerk dan 
nie weer sy vingers verbrand soos in die tyd van apartheid, toe die kerk vir ‘n bepaalde sosio-ekonomiese 
beleid ‘n teologiese begronding verskaf het nie? 
 
So ‘n gevaar bestaan natuurlik – en alle pogings van kerklike kant om op een of ander wyse nou in die 
nuwe bedeling by die verskillende owerheidsvlakke (staat) betrokke te wees, behoort met die nodige 
omsigtigheid uitgevoer te word.  Tog kan die Christelike gemeenskap nie sy verantwoordelikheid ten 
opsigte van die hele omvattende saak van ekonomiese en sosiale geregtigheid systap nie.  
 
Want,  
* in soverre as wat hierdie saak van ekonomiese en sosiale geregtigheid met die menswaardigheid van alle 
mense te doen het; en  
* in soverre die Bybel duidelik praat van ‘n God wat by die skepping en onderhouding van die heelal 
betrokke is; en  
* in soverre ons in terme van ons tradisie (met spesifieke verwysing na ons belydenisgrondslag) ons 
daartoe verbind om die heerskappy van God op alle terreine te bevorder en daarmee die begrip van die 
Koninkryk van God in die breë visie van die kerk tot uitdrukking bring, stel dit aan ons ‘n uitdaging om ons 
roeping as kerk in Suidelike-Afrika na te kom. 
 
Soos reeds gestel, het ons hier te doen met ‘n komplekse netwerk van ekonomiese wetmatighede en 
filosofiese denkrigtings.  Dit beteken dan dat die kerk ook geroep word om aan die een kant die maatstaf 
van Christelike geregtigheid toe te pas op die faktore en sisteme wat die ekonomie genereer, maar aan die 
ander kant ook die gevolge daarvan op mense, veral met betrekking tot hulle menswaardigheid, moet 
beoordeel. Hier is daar dus ‘n kritiese (profetiese) rol te speel ten opsigte van dit waarin mense glo en doen 
en die mate waarin ekonomiese voorspoed (profyt) sommige mense tot voordeel is en andere nie. Dit gaan 
ook oor die vraag wat rykdom en die begeerte daarna met mense in die kerk maak. 
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In die verlede het teologiese studente op voorgraadse vlak met dissiplines soos die Wysbegeerte (of 
Filosofie), Sielkunde en Volkekunde kennis gemaak. Mens sou die opmerking kon maak dat dit ‘n 
verarming in die opleiding van predikante is, dat daar in die nuwe kursusse nie dieselfde verpligte 
blootstelling is nie. Want, juis in hierdie tyd sou dit toepaslik kon wees om studente wat teologie bestudeer, 
op ‘n aanvullende basis bloot te stel aan ‘n studie van die ekonomie. Dit is belangrik dat die kerk `n goeie 
begrip moet hê van die werking van die ekonomie, en watter rol die kerk en haar lidmate daarin kan speel. 
Terwyl daar baie gemeentes is wat toenemend sukkel om finansieel die mas op te kom, kan dit voordele 
inhou dat predikante (en daardeur, lidmate) as entrepreneurs funksioneer ten einde die nuwe 
omstandighede die hoof te bied. Maar, meer nog, dit sal mense in die kerklike bestuur en besluitnemings-
posisies beter toerus om die konteks van die kerk te verstaan en relevante, ingeligte leiding te verskaf.  Dit 
is veral belangrik dat daarin geslaag sal kan word om die waardes en denkwyses van die Koninkryk van 
God in die ekonomiese prosesse te laat funksioneer. 
 

4.  TEOLOGIESE BEGRONDING 

Dus: Hoekom is die kerk betrokke by iets soos die ekonomie van ‘n land of selfs die wêreld? Hierop sou die 
antwoord kon wees dat dit die kerk altyd intens behoort te raak wanneer die menswaardigheid van mense 
deur ‘n sisteem aangetas word. Die geregtigheidsbeginsel wat deur die Christelike boodskap tot uitdrukking 
kom in die menswording van God in Christus, verbind die kerk daartoe om geregtigheid prakties tot 
uitdrukking te laat kom.  Benewens dit sou enigiets wat ‘n bedreiging inhou vir vrede, stabiliteit en groei in 
enige samelewing die kerk (kragtens haar roeping as die lig vir die wêreld en die sout van die aarde) 
daartoe bring om by die sisteme wat dit veroorsaak, profeties en prakties betrokke te raak. Dit is deel van 
die opdrag en roeping van die kerk om as versoenings-instrument in die gemeenskap op te tree en te alle 
tye sover as moontlik vrede te soek en te bewaar.  Daarom,  
 
*  wanneer die vrede bedreig word, stabiliteit in die samelewing so versteur word dat dit tot geweld lei, die 
skending van menseregte plaasvind en die menswaardigheid van mense aangetas word 
*  wanneer die ekonomie van ‘n land (en makro-ekonomieë binne die groter geheel van die wêreld-toneel) 
aan die eenkant groei, terwyl ‘n groot sektor van die land (of wêreld) se bevolking nog steeds noodlydend 
bly in terme van sosiale en ekonomiese status (hier word dit nie in ‘n eenvoudige oorsaaklike wyse 
voorgestel nie) 
*  wanneer dit blyk dat materialisme sy kloue in die psige van mense so korrupterend inslaan, dat 
selfsugtige verryking aan die een kant en die vernietigende armoede van minderbevoorregtes aan die 
ander kant as ‘n algemene verskynsel naas mekaar bestaan, 
 
dan het die kerk die profetiese roeping om met die regering van die dag (en regerings in die wêreld) in 
dialoog te gaan ten einde ‘n beter bestaan vir alle mense te beding.  Dan is daar ‘n ideologiese (teologiese 
in die geval van die kerk) ingryping nodig om die ekonomiese en sosiale wanbalans in ‘n meer regverdige 
bedeling te bestuur.  
 
Met ander woorde: die kerk is nie in die eerste plek betrokke by hierdie saak omdat ons belange en ons 
voortbestaan daardeur bedreig word nie. Dit mag sekerlik ook ‘n motivering wees. Maar, die meer 
belangrike motivering vind ons direk in die evangelie van Jesus Christus: Jesus was die finale Woord van 
God aan sy skepping om ons te laat verstaan hoe Hy oor mense (en as sodanig sy hele skepping) voel.  
Die menswording van God in Jesus (God se humanisering) het ‘n waarde-oordeel oor die mens as sodanig 
uitgespreek - wat duidelik sigbaar ondersteun was deur Jesus se optrede: Dat die menswaardigheid van 
alle mense vir God van die allergrootste belang is.   
 
Die teologiese begronding van sosiale en ekonomiese geregtigheid in die Ou Testament binne die 
Christelike kerk is alom bekend. Dit kom dikwels in verklarings en uitsprake voor – soos ook in die Accra-
verklaring (waaroor daar later in hierdie verslag gehandel word).  Ter wille van die integriteit van ‘n 
teologiese begronding, is dit nodig dat ons hierdie gebruik van die Bybel krities sal bekyk.  Dan blyk dit dat 
sommige pogings om die Bybel vir die saak van ekonomiese en sosiale geregtigheid te gebruik, nie altyd 
die verrekening van die verskillende historiese, sosiale, politieke, ekonomiese en kulturele kontekste in ag 
neem nie – nie net binne die Bybel self nie, maar ook ten opsigte van die wêreldwye diverse kontekste van 
die tyd waarin ons vandag leef, in vergelyking met die onderskeie Bybelse kontekste. 
 
Byvoorbeeld: wanneer die verdienste uit rente duidelik deur die Ou Testament afgewys word en die 
teruggee van grond en eiendom aan die oorspronklike besitters (Levitikus 25) gebied word, dan sou dit 
onverantwoordelik wees om vandag in ‘n betrokke land wat geheel en al ‘n ander ekonomiese sisteem het 
en (anders as die tyd van Israel in die Bybel) kultureel-godsdienstig ‘n heterogene samestelling het, ‘n 
direkte toepassing te maak. Omgekeerd sou dit egter ewe onverantwoordelik wees om die Bybel 
klakkeloos aan die status quo te meet. ‘n Sensitiwiteit vir konteksverskille moet nooit die 
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maatskappykritiese funksie van die Bybel verdoof nie, terwyl die teks binne sy konteks eerbiedig moet 
word. 
 
Natuurlik is daar wat (byvoorbeeld) armoede aanbetref sekere ooreenstemmende faktore met die diverse 
Bybelse kontekste, wat vergelykbaar is met ons vandag. So is daar die magteloosheid van die armes, die 
uitbuiting van mense se arbeidsvermoë (slawerny wat in die Bybelse tye aanvaarde praktyk was), die 
onderdrukking van politieke gevangenes, en oor die algemeen dus, die miskenning van menswaardigheid 
van mense. Vandag kom dit nog net so voor in baie dele van die wêreld.  Verder is dit so dat ‘n mens ook 
vandag, soos in die Bybelse tyd, die inherente persoonlikheidsverskille en persoonlikheidsgebreke van 
individue aantref wat in hierdie toestand(e) ‘n bepalende rol speel in die lotgevalle van ander. Net so is daar 
ook baie definitief die korporatiewe verantwoordelikheid van gemeenskappe/volke/nasies/ 
geloofsgemeenskappe om ‘n konstruktiewe rol te speel ten bate van die noodlydendes, die armes, die 
weduwees en die wese. 
 
Maar daar is egter ook bepaalde onvergelykbare faktore: Die kerk/staat konstrukte binne die tydspan 
van die Bybel, asook in die na-Bybelse tyd tot en met vandag, vertoon ‘n uiteenlopende en diverse prentjie: 
Die aartsvaders se tyd verskil van die rigterstyd. Die rigterstyd verskil van die koningstyd. Die koningstyd 
verskil van die ballingskapstyd. En dit alles verskil weer van die Nuwe Testamentiese tyd. Dit is eweneens 
waar van die na-Bybelse tyd. Dit is belangrik om te verreken dat verskillende tye gekenmerk word deur 
onderskeie ekonomiese sisteme wat saamhang met die heersende staatkundige modelle wat in die 
onderskeie historiese kontekste van toepassing was.  
 
Vandag, in ons tyd, skep die diverse ekonomiese en politieke stelsels in die verskillende 
wêrelddele, maar ook die verskynsel van globalisasie, wat hierdie sisteme weer op ‘n voorheen 
ongehoorde skaal met mekaar in verband bring, ‘n situasie wat onvergelykbaar is met enigiets wat 
in die Bybelse tyd aangetref kan word.   
 
Ons sien vandag ‘n verskeidenheid regeringstelsels oor die wêreld heen. Ten spyte van sosioloë en 
ontwikkelingsekonome se beste pogings, is daar nie finale gevolgtrekkings oor watter een van hierdie 
stelsels die heel beste resultate vir ekonomiese groei en toedeling van hulpbronne aan die armes gee nie. 
Een sentrale gevolgtrekking wat egter gemaak kan word is dat “verantwoordelike” regering (hoe dit dan ook 
al breedweg gedefinieer word) beter resultate gee as “nie-verantwoordelike” regering. 
 
Op grond hiervan sou ‘n verdere gevolgtrekking moet wees dat ‘n demokratiese bestel, soos ons s’n, 
elemente van “verantwoordelike” regering bevat (of behoort te bevat) en verder dat die toepassing van 
basiese menseregte ‘n belangrike beginsel is om “verantwoordelike” regering te bevorder.  ‘n Oorsig van 
politieke stelsels vandag lei ook tot die gevolgtrekking dat demokrasieë in ‘n baie groter mate in 
ontwikkelde lande voorkom, as wat dit in arm of ontwikkelende lande voorkom. Met ander woorde, politieke 
stelsels speel dus ‘n prominente rol in die ekonomiese sukses, al dan nie, van lande. 
 
Wanneer daar byvoorbeeld vandag in sommige kringe ‘n sterk en kritiese stem gehoor word teenoor die 
ontwikkeling van ‘n sogenaamde neo-liberale ekonomiese bestel en globalisasie, en hierdie sisteem 
eensydig verantwoordelik gehou word vir die sosiale en ekonomiese onreg van die “arm” lande van die 
“suide”, kom die dringende vraag na vore of daar nie ook ander destruktiewe faktore binne die arm lande 
self is wat ook mede-verantwoordelik is vir die onreg in baie van die lande wat soms as slagoffers van ‘n 
diaboliese komplot voorgestel word nie. En, wat van voorheen kommunistiese en sosialistiese lande in die 
arm-wêrelddele wat vandag nog steeds sit met die destruktiewe gevolge van daardie politieke en 
ekonomiese sisteme wat die lande arm gelaat het?  Dit kan tog ook nie voor die deur van die neo-liberale 
ekonomiese bestel en globalisasie gelê word nie. 
 
Dit beteken natuurlik nou nie dat verwysings in die Bybel oor ekonomiese sake vir ons niks te sê het nie. 
Inteendeel. Dit vorm deel van die groter raamwerk van die Bybel waarin ons ‘n God ontmoet met ‘n groot 
deernis vir mense wat hulpeloos deur ekonomiese en sosiale sisteme hulle menswaardigheid verloor het. 
Trouens, mens sou heelwat teksgedeeltes kon aanhaal waarin ‘n mens God se misnoeë met die 
onderdrukking van die armes en die onregverdige uitbuiting van mense in magtelose posisies kan aandui 
(Amos, om maar net een te noem).  Ons kan tog met oortuiging vanuit die groter boodskap van die Bybel, 
van God se liefde vir sy wêreld en mense, soos gedemonstreer deur Jesus van Nasaret, onomwonde stel 
dat die Kerk ‘n profetiese boodskap en roeping ten opsigte van die bestuur en toepassing van ekonomiese 
sisteme het. Wanneer die teologiese fokus van die Woord van God in sy geheel geneem word, is dit 
onmoontlik om as Christelike gemeenskap weg te skram van ons sosiale verantwoordelikheid ten opsigte 
van ekonomiese geregtigheid, by name in soverre as wat dit te doen het met die bevestiging van die 
menswaardigheid van alle mense.  Hier kan maar net na enkele Skrifgedeeltes verwys word, soos Matt 
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25:31-46, die hele Matt 23 (Jesus se dekonstruksie van godsdienstigheid) en groot dele van die Jakobus-
geskrif. 
 
In die belydenisskrifte van ons tradisie, waarin ons gereformeerde verstaan van die Christelike geloof 
verwoord word, bely ons God as skepper en onderhouer van die hemel en die aarde. Daarby kom nog die 
dubbele liefdesgebod:  Dat ons benewens liefde en toewyding aan God, ook ons naaste sal liefhê soos 
onsself. Dit is dus duidelik dat dit deel van die kerk se roeping is om die menswaardigheid van alle mense 
na te streef.  So verklaar die Heidelbergse Kategismus byvoorbeeld:  
 
Vraag 110: Wat verbied God in die agtste gebod ? 
Antwoord:  God verbied nie slegs die diefstal en roof wat die owerheid straf nie, maar Hy beskou ook as 
diefstal al die skelmstreke en liste waardeur ons probeer om ons naaste se besittings in die hande te kry. 
Dit kan gebeur met geweld of met ’n skyn van reg soos deur die vervalsing van gewigte, lengtemaat, 
inhoudsmaat, goedere, geld, deur woeker of enige middel wat God verbied. Hy verbied ook alle gierigheid 
en alle misbruik en verkwisting van sy gawes. 
Vraag 111:  Wat gebied God jou in hierdie gebod ? 
Antwoord:  Ek moet die belange van my naaste waar ek kan en mag, bevorder en hom so behandel soos 
ek wil hê mense my moet behandel. Daarby moet ek ook my werk getrou doen, sodat ek die behoeftiges in 
hulle nood kan help. 
 
Die Belydenis van Belhar (vir die eerste maal in 1982 aanvaar deur die NG Sendingkerk en in sy finale 
vorm in 1986) moet ook hier genoem word, as deel van ons NG Kerkfamilie-geskiedenis:  Die instemming 
deur die NG Kerk met die inhoud en boodskap van hierdie belydenis (dat dit Skriftuurlik is en nie in stryd 
met die Drie Formuliere van Enigheid nie – só is in 1998 en 2002 deur die Algemene Sinode besluit) 
versterk net die oortuiging dat hierdie belydenis ‘n uitdrukking is van ons Christelike kerk se roeping ten 
opsigte van haar verantwoordelikheid om te stry vir die menswaardigheid van alle mense en, as sodanig, 
die stryd teen onreg en armoede behoort op te neem.  
 

5.  VERSKEIE KOMPONENTE VAN DIE KERKLIKE ORGANISASIE IS BY DIE STRYD 
OM MENSWAARDIGHEID EN GEREGTIGHEID BETROKKE 

5.1 MAATSKAPLIKE DIENSTE  
Tot ‘n groot mate  word daar deur middel van die programme van die NG Kerk en VG Kerk se maatskaplike 
dienste gefokus op maatskaplike sorg en gemeenskapsontwikkeling. Meer as R600 miljoen per jaar word 
deur die kerk gekanaliseer, waarvan ongeveer 20% staatsubsidies is.  Dit word toenemend gedoen met ‘n 
betrokkenheid by netwerke wat uit alle sektore van die gemeenskap gevorm word. Daarmee word gepoog 
om die menswaardigheid van mense, vanuit ‘n holistiese perspektief, op ‘n konstruktiewe en professionele 
wyse te herstel. Hierdie programme word op plaaslike vlak sover as moontlik met gemeentelike inisiatiewe 
en aktiwiteite uitgevoer. In die proses skep dit ‘n meganisme vir die betrokkenheid van verskeie 
staatsdepartemente en plaaslike owerhede: onderwys, gesondheid, maatskaplike dienste en 
armoedeverligting, asook die sakesektor en ander nie-regeringsorganisasies. Hierdie programme wat gerig 
is op gemeenskapsontwikkeling, deur die daarstelling van menslike en sosiale kapitaal, is onontbeerlik vir 
die vreedsame toekoms van ons land.  
5.2 INISIATIEWE VAN NIE-REGERINGSORGANISASIES WAARBY DIE NG KERK BETROKKE 
GERAAK HET  
Intussen het die kerk ook betrokke begin raak by ander inisiatiewe waarby die Suid-Afrikaanse Raad van 
Kerke (SARK) al vir geruime tyd amptelik betrokke is. Dit het veral geskied deur middel die werksaamhede 
van die NG Kerk se Parlementêre Lessenaar, wat saam met ander kerke betrokke is by die wetskrywende 
proses van die Nasionale Parlement. 
   
Hierdie inisiatiewe het ‘n interessante oorsprong.  Die verwagting vanuit die ekonomiese beleid van die 
nuwe regering na 1994 was dat die toenemende welvaart van ‘n deel van die bevolking vanselfsprekend 
sou vloei na die minderbevoorregtes. Daarom is daar onder andere gefokus op die versterking van ‘n 
ekonomiese middelklas.  In ‘n groot mate het hierdie middelklas (ook met die Swart Ekonomiese 
Bemagtiging-inisiatief) sterk gegroei. Dat “wins” hiervan outomaties sou groei na die armoede-
gemeenskappe, het egter nie gerealiseer nie. In der waarheid het die inherente verstek-verstelling (default) 
van die mens tot gevolg gehad dat die rykes deur middel van hulle verkreë welvaart meestal net ryker 
geword het, terwyl die armes nie noodwendig gedeel het in die ekonomiese groei van die land nie. Hierdie 
diskrepansie (afstand tussen ryk en arm), aangedui deur die gini-koëffisiënt, is ongetwyfeld een van die 
belangrikste faktore wat daartoe aanleiding gee dat daar onder minderbevoorregtes ‘n gevoel van frustrasie 
ontstaan het; dat hulle ervaring van ‘n gebrek aan menswaardigheid tot sosio-maatskaplike probleme lei 
wat tipies is van ‘n armoedekonteks. Onlangse wêreld-wye opnames het getoon dat Suid-Afrika die 
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tweede-hoogste gini-meting het.  Daar is miskien baie ander lande waar daar groter armoede is, maar die 
verskil tussen ryk en arm is daar nie so krities wyd nie.   
 
So het daar dan oor die jare ‘n koalisie ontstaan tussen die arbeidsektor (met name die 
vakbondorganisasie Cosato en ‘n groot getal nie-regeringsorganisasies onder die naam van NANGOCO) 
en die SARK oor arbeidsvraagstukke. In hierdie proses het dit duidelik aan die lig gekom dat ‘n vrye 
ekonomie binne ‘n liberale demokrasie inherent nie sonder meer die ideaal van die groei van die ekonomie 
op ‘n natuurlike wyse kan verwesentlik nie.  Oor die afgelope dekade het die ekumeniese kerk ook by 
hierdie koalisie betrokke begin raak en het toenemend kritiese stemme opgegaan oor hierdie wesentlike 
gevaar in die Suid-Afrikaanse gemeenskap. Dit het aanleiding gegee tot ‘n aantal inisiatiewe, soos onder 
andere die koalisie se werk aan die Basiese Inkomste Toelaag (BIG: Basic Income Grant), Peoples Budget 
Campaign en die Benchmark Foundation.  
5.2.1  Basiese Inkomste Toelaag (BIG) 
Die hele idee van hierdie inisiatief is dat aan alle burgers van Suid-Afrika ‘n basiese maandelikse toelaag 
gegee sal word. Vir baie lank is daar gewerk met ‘n syfer van R100 per persoon per maand.  Die filosofie 
hieragter is dat dit die werklike arm mense ten minste die moontlikheid sou bied om byvoorbeeld vervoer te 
bekostig om werk te soek, basiese voedsel te bekom en hulle binne bereik van basiese gesondheidsorg 
sou plaas. Ten minste het hulle dan R100 per maand. Nou het hulle niks nie. By meer vermoënde mense, 
weer, sal die toelaag outomaties deel wees van hulle belasbare inkomste en dienooreenkomstige aanslag. 
As sodanig kom die bedrag dus gedeeltelik na die tesourie terug.  Hierdie stelsel is natuurlik veel meer 
ingewikkeld en verfynd as wat hier aangebied word – en sou dit, sover dit die alliansie aanbetref, deel vorm 
van ‘n veel meer omvattende ekonomiese plan vir die staat.  
 
Dit is egter verstaanbaar dat daar vanuit die oord van sommige prominente ekonome (waarby die regering 
dan self ook aangesluit het) ernstige vraagtekens oor die uitvoerbaarheid van BIG is. Sover ons kennis 
strek is daar net twee ander lande in die wêreld wat so ‘n stelsel bedryf – in beide gevalle vanuit sterk 
gevestigde eerste-wêreldse ekonomieë. Dit is dus ‘n vraag hoe dit moontlik gaan wees vir ‘n relatief jong 
(Afrika-) ekonomie om met so ‘n algemene toelaag aan alle mense vol te hou?  Daar word ook deur 
kenners aan beide kante van die argument, daarvoor en daarteen, verskillende voorstellings oor die 
praktiese (administrasie) en ekonomiese uitvoerbaarheid al dan nie van so ‘n sisteem gemaak.  
 
Mens behoort ook in alle regverdigheid (en die BIG-alliansie doen dit dan ook) erkenning aan die staat te 
gee dat daar oor die afgelope aantal jare in die begroting vir die uitbreiding van toelaes ruim voorsorg 
gemaak is (kinders, ongeskiktheid, ou mense, pleegsorg) – tot so ‘n mate dat dit alreeds tot ‘n aansienlike 
verligting van die nood van  armoedegemeenskappe gelei het. Daardeur is alreeds van die leemtes wat 
deur BIG as ‘n totale ekonomiese pakket aangespreek wil word, in ‘n mate aangespreek.   
 
Maar, die hele kwessie van ‘n middele-toets, wat tans geld vir die kwalifisering vir toelaes, is egter ‘n hoogs 
emosionele saak binne die konteks van die alliansie, aangesien dit volgens hulle ‘n verdere knou vir die 
menswaardigheid van diegene inhou wat alreeds niks het nie. ‘n Mens behoort hierdie emosionele ervaring 
nie te onderskat nie. Daarom (in die geval van BIG) die aandrang op ‘n onvoorwaardelike (algemene) 
toelaag vir alle mense.  Omdat ons hier te doen het met ‘n saak wat vanuit die navorsing oor ekonomiese 
sisteme en filosofieë vanuit verskillende hoeke benader word, weet ons dat ons met ‘n komplekse saak te 
doen het.  
 
Die taakspan Profesie oor Profyt het egter op 14 Maart 2006 die Moderamen (ASM) hieroor van advies 
bedien en die volgende as die standpunt van die NG Kerk geformuleer (in Engels terwille van die 
adressate): 
 
The Dutch Reformed Church accepts that society has a God-given responsibility to help those who cannot 
help themselves. All those who are utterly destitute must receive something to enable them to start helping 
themselves. The market economy cannot help them because those who do not eat cannot sell their 
labour. Therefore we support the idea of a safety net of last resort as encapsulated in a basic income grant 
or something similar. We have noted that some Christian organisations and other groups with a strong 
social conscience have aligned themselves to influence Government to institute a basic income grant (BIG) 
for every citizen of South Africa. We support this in principle. However, we are aware that BIG is no solution 
to poverty as such. It can best be seen as a stepping stone to more effective and sustainable means to 
eradicate poverty such as education. Education is an important entrée into economic life. We realise that 
large scale social interventions such as BIG may have unforeseen and unintended consequences. 
Therefore, the debate on the practicalities of BIG has not been conclusively settled according to our limited 
understanding of the matter. The moderamen (=working committee of the General Synod) is pursuing its 
research and discussions on this issue and plan to meet economists who are in favour of, as well as 
against, the idea in the near future. 
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5.2.2  Peoples Budget Campaign:  
BIG hang nou saam met die Peoples Budget Campaign, waarin gepoog word om die staat tot 
verantwoording te roep in terme van sy ekonomiese beleid en die belofte om armoede konstruktief aan te 
spreek. Hierdie inisiatief moet ook gesien word teen die agtergrond van die stryd teen apartheid wat die 
nuwe demokrasie voorafgegaan het, waarin die onderneming toe gemaak is dat die land in die nuwe 
bedeling aan die mense behoort – en dat daar dus meer inspraak deur die gewone burger sou wees in 
begrotingsake, as wat die sisteem op daardie stadium toegelaat het.  Baie het egter gemeen dat hierdie 
ideaal nie in die praktyk verwesentlik is nie en dat die vraag na die prioriteite van die owerheid, wanneer die 
nasionale begroting jaarliks opgestel word, veel te wense oorlaat.  Die PBC het dus ten doel om inspraak te 
lewer ten opsigte van die bepaling van hierdie prioriteite en wil sodoende toesien dat sake soos opvoeding 
en onderwys, basiese gesondheidsdienste (waaronder die uitdagings van HIV/Vigs), en die komplekse 
uitdagings van werkloosheid en armoede, aangedui sal word as hoër prioriteite as, byvoorbeeld, die 
verdediging van die land (waaraan daar volgens hulle te veel geld gespandeer word).  
 
Die onderliggende argument hier is dat, indien die vryemark-ekonomie sy vrye loop neem, en daar wel 
ekonomiese groei kom, dit nie noodwendig beteken dat dit tot voordeel van die armes sal strek nie. 
Daarvoor is die armoede-konteks te gekompliseerd  Daar moet dus ‘n ingreep kom in die sisteem. Die PBC 
wil dit deur middel van die begroting doen – en daag elke jaar die begroting van die regering uit deur ‘n 
alternatief daar te stel.  
 
Uit die notule van die Algemene Sinode Moderamen (ASM) van 14 Maart 2006 kom die volgende besluit 
oor die PBC:  
 
*1 Ten opsigte van die People’s Budget Campaign, wil die NG Kerk hom graag vereenselwig met die 
kritiese aandag wat daar vanuit die kring van die SA Raad van Kerke aan ekonomiese sake en veral die 
nasionale begroting gegee word. Die NG Kerk is ten gunste van ‘n ontwikkelingsgedrewe begroting wat 
veral op die behoeftes van arm mense in die land gerig is. 
*2  Die Moderamen beskik egter nie oor die kundigheid om op alle aspekte van die People’s Budget 
kommentaar te lewer nie en stem ook nie noodwendig met alle standpunte wat in die People’s Budget 
2006-2007 dokument vervat word, saam nie. 
 
Ten slotte: Die NG Kerk is in ‘n baie gunstige posisie om met sy gemeente- en sinodale-strukture (met 
inbegrepe die maatskaplike dienste wat oor jare uitstekende diens gelewer het) vanuit ‘n holistiese 
(omvattende) benadering die uitdagings van ekonomiese en sosiale geregtigheid aan te spreek - as ‘n 
geleentheid tot getuienislewering: Daarmee dan ook die bevestiging van die integriteit van die kerk wat 
volgens die evangelie van Jesus Christus wil lewe. 
 

6.  DIE AARDE 

Die skade wat ontwikkeling aan die ekologie aanrig, is vir `n lang tyd misgekyk, maar die vrees dat die 
klimaat aan die verander is weens menslike optrede het skielik dwarsoor die wêreld posgevat. 
Klimaatverandering is tans hoog op die agenda van talle regerings en selfs kerke, insluitende die 
Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en talle evangeliese kerke in Amerika. Die skade wat ons aan die 
natuur aanrig word ook verskeie kere in die Accra-verklaring genoem.  
 
Dit behoort egter nie net by praat te bly nie. Die kerke kan nie passief bly nie: Ons moet ons rol verstaan en 
met volle oorgawe daaraan werk. Die natuur is immers die skepping van God en ons as mense het die 
verantwoordelikheid om dit so te gebruik dat komende geslagte ook `n goeie kwaliteit van lewe kan lei. Die 
samewerking wat daar ontwikkel tussen ISWEN en Kerk-in-actie van die PKN, sowel as ander inisiatiewe 
oral in die kerk, moet verwelkom word. 
 
Indien hierdie taakspan (Profesie oor Profyt) se werk voortgesit word, behoort daar toegespitste aandag 
gegee te word aan die kerk en die samelewing se verantwoordelikheid teenoor die skepping. Dit moet 
verband hou met aksies van die Algemene Diensgroep Diensgetuienis (ADD) om in samewerking met 
ander kerke asook nie-kerklike organisasies projekte te steun en te onderneem wat `n meer 
verantwoordelike gebruik van God se skepping bevorder. Lidmate behoort aangemoedig te word om 
aanpassings te ondersoek, ten einde `n meer volhoubare leefstyl te ontwikkel. 
 

7.  DIE ACCRA-VERKLARING 

Die projekspan Profesie en Profyt het die sinodale opdrag uitgevoer om aandag te gee aan die Accra-
verklaring en teologiese kommentaar daarop te lewer. Die projekspan het die verbintenis by verskeie 
geleenthede indringend bespreek. Die kern van die saak is dat dit hier om ‘n verbintenis gaan. Die keuse 
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vir die Kerk is of sy haar hiermee wil verbind, of nie. Dit gaan nie net om ‘n beskouing oor die verklaring nie. 
Daarom moet die implikasies van so ’n verbintenis nugter verreken word. 
 
Op 14 Maart 2005 is die ASM van advies oor die Accra-verbintenis bedien en is die volgende konsep-
respons in Engels geformuleer - 
 

Response by the Dutch Reformed Church to “Covenanting for Justice in the Economy and the Earth” 
Issued by the World Alliance of Reformed Churches 
24th General Council, , Ghana 
July 30 – August 13 2004 
 
We accept that the Gospel of Jesus excludes an uncritical and therefore irrational faith in the beliefs of neo-
liberal economic globalisation as set out in item 9 of the  declaration of faith.  We reject the accumulation of 
wealth at the expense of the poor.  We care for the earth.  We refuse to admire the powerful merely 
because they have power and we will not revere rich people just because they are rich.   
 
In this spirit we align ourselves with this declaration of faith. 
 
We undertake to: 
Act in solidarity with the poor:  locally and globally 
Avoid rampant consumerism and seek ways to live a simple lifestyle 
Cooperate critically with government and others in development projects 
Persevere with current – and initiate new – projects directed at fighting poverty 
Promote the family as an economic growth point 
Research the issues identified by die  declaration of faith and 
Live, teach and preach economic justice. 
 

Always focusing on God as the Lord of all creation. 

 
Hierdie konsep-respons is aan sinodes verskaf en verskeie het daarop gereageer. Ten spyte van die feit 
dat daar in die konsep-respons verwysings is na teologiese en ander perspektiwiese voorbehoude,  het dit 
egter nog nie reg laat geskied aan die teologiese beoordeling van die Accra-verklaring, soos deur die ASM 
versoek nie.  Hierdie konsep-respons is dan ook nog nie aan die WBGK gestuur nie, in afwagting dat die 
Algemene Sinode van 2007 so ‘n respons amptelik sal goedkeur.  In die lig hiervan wil die taakspan die 
sinode van die volgende teologiese beoordeling bedien: 
 
Dit is belangrik dat die NG Kerk onomwonde ons ondersteuning aan die bedoeling van die Accra-verklaring 
gee. Daar behoort by ons as Kerkfamilie geen twyfel te wees dat die ellende van armoede in die lig van die 
voorspoed van ‘n beduidende deel van die wêreldbevolking ‘n skreiende onreg is nie.  Dat dit in ons land, 
Suid-Afrika, ook die geval is, noop ons as kerk om baie ernstig introspeksie te doen oor hoe ons ons 
lidmate inlig en motiveer tot rentmeesterskap van die Koninkryk van God in ons samelewing.  Dit sou 
wonderlik kon wees om onvoorwaardelik die Accra-verklaring te ondersteun.  Daar is egter aspekte van die 
verklaring wat dit moeilik maak – en wat die integriteit van die verklaring as sodanig aantas. 
 
Alhoewel daar dus groot instemming is met die algemene bedoeling van die Accra-verklaring, en dit as ‘n 
belangrike profetiese stem uit die geledere van die Gereformeerde tradisie beskou behoort te word, is daar  
inhoudelik sekere voorbehoude aan te teken. Hier is dit belangrik om weer die teologiese uitgangspunte 
van punt 4 van hierdie verslag (Teologiese begronding) in aanmerking te neem. Sommige pogings van 
Accra om die Bybel vir die saak van ekonomiese en sosiale geregtigheid te gebruik, neem nie altyd die 
verrekening van die verskillende historiese, sosiale, politieke, ekonomiese en kulturele kontekste in ag nie – 
nie net binne die Bybel self nie, maar ook ten opsigte van die wêreldwye diverse kontekste van die tyd 
waarin ons vandag leef in vergelyking met die onderskeie Bybelse kontekste. 
 
Wanneer daar in die Accra-verklaring ‘n sterk en kritiese stem gehoor word teenoor die ontwikkeling van ‘n 
sogenaamde neo-liberale ekonomiese globalisasie, en hierdie sisteem eensydig verantwoordelik gehou 
word vir die sosiale en ekonomiese onreg van die “arm” lande van die “suide”, kom die dringende vraag na 
vore of daar nie ook ander destruktiewe faktore binne die arm lande self is wat ook mede-verantwoordelik 
is vir die onreg in baie van die lande wat nou as slagoffers van ‘n diaboliese komplot voorgestel word nie. 
Artikel 9 van die verklaring lui soos volg: 
 
This crisis is directly related to the development of neoliberal economic globalization, which is 
based on the following beliefs: 
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* unrestrained competition, consumerism, and the unlimited economic growth and accumulation of wealth is 
the best for the whole world 
* the ownership of private property has no social obligation 
* capital speculation, liberalization and deregulation of the market, privatization of public utilities and 
national resources, unrestricted access for foreign investments and imports, lower taxes, and the 
unrestricted movement of capital will achieve wealth for all 
* social obligations, protection of the poor and the weak, trade unions, and relationships between people, 
are subordinate to the processes of economic growth and capital accumulation. 
 
Is dit nie ook so dat baie van hierdie arm lande wel oor die postensiaal beskik om beter te doen in terme 
van “verantwoordelike regering” nie. Baie van hierdie lande gaan egter gebuk onder swak regerings en 
wan-administrasie, magsuitbuiting, konflik en stryd tussen etniese groepe, menseregte skendings en vele 
ander faktore wat produktiwiteit aan bande lê en oorsaaklik deel is van die ellende waarin miljoene mense 
in Afrika ly.  Nêrens in die Accra-verklaring word ‘n profetiese stem gehoor oor hierdie wanbestuur en 
gebrek aan verantwoordbaarheid deur talle regerings in lande wat oor van die rykste olie, minerale en 
landbou-potensiaal beskik nie. 
 
Inteendeel, vanuit ‘n posisie van magtelose slagoffer-mentaliteit word daar uitgesproke voortgegaan om 
“neo-liberale ekonomiese globalisasie” uit te sonder as ‘n georkestreerde komplot teen die mense van die 
arm lande deur die ryk Westerse moondhede – met Bybelverwysings om gesag daaraan te gee. So lees 
ons verder (Artikels 13-14):  
 
13  As markets have become global, so have the political and legal institutions which protect them. The 
government of the United States of America and its allies, together with international finance and trade 
institutions (International Monetary Fund, World Bank, World Trade Organization) use political, economic, 
or military alliances to protect and advance the interest of capital owners. 
14  We see the dramatic convergence of the economic crisis with the integration of economic globalization 
and geopolitics backed by neoliberal ideology. This is a global system that defends and protects the 
interests of the powerful. It affects and captivates us all. Further, in biblical terms such a system of 
wealth accumulation at the expense of the poor is seen as unfaithful to God and responsible for 
preventable human suffering and is called Mammon. Jesus has told us that we cannot serve both 
God and Mammon (Lk 16.13).  
 
Die wyse waarop daar eensydig op hierdie vyand van die armes gefokus word, lees ’n mens verder in 
Artikels 19 tot 27 (Sien die bylaag vir volle teks van Accra-verklaring). Dit bly vreemd dat daar nie ook van 
die armoede en omgewingsbesoedeling in baie voormalige kommunistiese lande gewag gemaak word nie, 
wat beslis nie die vryemarkstelsel ten laste gelê kan word nie.  Selfs net ‘n terloopse erkenning dat baie van 
hierdie lande ook ly as gevolg van die nadelige uitwerking van die sosialisme, sou ook meer balans in die 
verklaring kon bring. 
 
Verder word daar nie genoegsaam onderskei tussen die neo-liberale ekonomiese ideologie – gebaseer op 
die oortuiginge wat in Punt 9 van die verklaring gelys word  – en die stelsel van ekonomiese globalisering 
wat die hedendaagse globale vorm van die vryemarkstelsel is nie. Van die ideologie kan wel gesê word dat 
dit ‘n regverdiging bied vir die steeds groter wordende gaping tussen ryk en arm lande en mense. Dit kan 
egter nie sonder meer van die stelsel van ekonomiese globalisering gesê word nie.  Dit wil nie sê dat 
hierdie stelsel nie gekritiseer kan word nie. Die kritiek moet egter berus op ‘n deeglike ondersoek waarin 
positiewe en negatiewe gevolge teen mekaar opgeweeg word. Rekening sal gehou moet word met die 
sterk konsensus onder ekonome dat die vryemarkstelsel die mees effektiewe ekonomiese stelsel is 
waaroor ons tans beskik. Rekening sal ook gehou moet word met die feit dat sekere faktore wat ‘n bydrae 
tot ekonomiese globalisering gelewer het, soos byvoorbeeld die snelle uitwisseling van inligting oor 
landsgrense heen as gevolg van die fenomenale ontwikkeling van inligtingstegnologie, onomkeerbaar is. 
 
Ook behoort daar duideliker tussen die stelsel van ekonomiese globalisering en die “empire” onderskei te 
word. Dit is seker so dat daar ‘n alliansie van neo-liberale is wat saamspan en alles in hul vermoë doen om 
hul ekonomiese mag te behou en selfs uit te bou. Ekonomiese globalisering is egter nie noodwendig ‘n 
bose instrument in die hande van die “empire”-bouers nie. Soos enige ekonomiese stelsel kan dit beheer 
en ook aangepas word om tot gunstiger resultate vir arm lande aanleiding te gee. So byvoorbeeld kan die 
liberalisering van die maatreëls wat die uitvoer van landbouprodukte uit ontwikkelingslande na Europa en 
die VSA belemmer, tot voordeel van die ontwikkelingslande aangewend word. 
 
Dit is dan ook jammer dat organisasies soos die Internasionale Monitêre Fonds en die Wereldbank 
ongekwalifiseerd tot bondgenote van die “empire” verklaar word.  Daar kan aangetoon word dat die WB nie 
oor die afgelope dekade of wat so ‘n negatiewe rol ten aansien van opkomende ekonomieë gespeel het, as 
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die IMF nie. Boonop is dié organisasies nie as sodanig ‘n probleem nie. Hulle speel ‘n onontbeerlike rol in 
die huidige wêreldekonomie. Anders gestel: Om hulle uit die weg te ruim, sal nie die probleem van die 
ontwikkelingslande oplos nie. Daar sal trouens gou weer dergelike instellinge opgerig moet word om die 
wêreldekonomie goed te laat funksioneer. Die beter opsie is dus om dié organisasies te hervorm: Om hulle 
meer verteenwoordigend te maak en druk op hulle uit te oefen om beleid te formuleer en toe te pas wat 
meer vriendelik teenoor ontwikkelingslande is. 
 
Ook is die tipering van die globale sisteem van welvaartsakkumulasie as Mammon ten minste eensydig. 
Die indruk word geskep dat die hele globale vryemarkstelsel as sodanig deurdrenk is met ‘n gees van 
geldverafgoding waarmee ‘n Christen liefs niks te doen moet hê nie. Hier word weer nie genoegsaam 
onderskei tussen die gierigheid wat die optrede van baie ryk mense en ook die regeringsbeleid wat 
sommige ryk lande beheers en die globale vryemarkstelsel as sodanig wat nie afhanklik is van gierigheid 
vir sy funksionering nie (Dink maar aan die vroeë Calvinistiese kapitaliste met hul instelling van 
binnewêreldse vroomheid). 
 
Die wyse waarop die stelsel van ekonomiese globalisering op ongekwalifiseerde manier verwerp word, wys 
‘n beskuldigende vinger na almal wat direk of indirek tot die instandhouding van dié stelsel bydra: sakelui, 
aandeelhouers in maatskappye, bestuurders en werknemers van maatskappye. As hulle almal deel 
uitmaak van ‘n bose ekonomiese stelsel, is hulle per implikasie almal mede-aandadig aan die stelsel. Wat 
word nou egter van hulle verwag? Om almal uit te klim uit die stelsel, of eerder om ‘n bydrae te lewer tot die 
hervorming van die stelsel sodat dit meer positiewe resultate vir armes oplewer?  Die Accra-belydenis laat 
ons ongelukkig hieroor in die duister. 
 
Die vraag is, wat is die alternatief? Indien die bedoeling is dat die huidige globale ekonomiese stelsel met 
sosialisme vervang moet word, moet dit prontuit gesê word. Dan moet die WBGK egter seker wees dat die 
sosialisme nie – soos dit in Kommunistiese lande die geval was - tot nog groter ekonomiese ellende vir arm 
mense aanleiding sal gee nie. Indien die bedoeling alleen is dat die huidige ekonomiese stelsel aangepas 
moet word om meer tot voordeel van arm mense te wees, pas ‘n radikale afwysing nie. Dan sou dit meer 
gepas gewees het om tot hervorming op te roep en selfs noodsaaklike hervormingsvoorstelle te maak. 
 
Terwyl daar geen twyfel mag bestaan oor die geldigheid van groot dele van die verklaring, waarin die 
hebsug en magsug van wêreldmoondhede hulle skuldig maak nie, en terwyl daar by Christene geen twyfel 
behoort te bestaan dat God op ’n besondere manier deernis het met alle noodlydendes (van watter aard 
ookal), die stemloses en magteloses – diegene wie se menswaardigheid (ook sistemies) aangetas word - is 
dit jammer dat die verklaring nie ook verder gaan om ’n profetiese stem te laat hoor teen die hebsug en 
magsug van vele (on)verantwoordelike mense in die arm lande nie.   
 
Ten minste twee sake is dus duidelik vanuit die teologiese beoordeling van die teks van die verklaring:  
 
Eerstens die wyse waarop verwysings na tekste uit die Bybel ingespan word om gesag aan hierdie 
voorstelling van onreg te verleen – juis op ’n manier waarop die verskillende kontekste wat hierby betrokke 
is hoegenaamd nie vereken word nie.  Ook dit sou ’n mens as ’n tipe van fundamentalisme kon aandui – 
wat selfs groei tot ideologiese afmetings – wat die gesprek met die verklaring uitermate bemoeilik. Met 
hierdie metode van Bybelgebruik, met ’n bevraagtekenbare onderliggende hermeneutiek, wil die verklaring 
gesag verleen aan die profetiese kritiek teenoor die “ryk lande” ten gunste van die “arm lande.”  
Tweedens moet ‘n mens onthou dat die bedoeling van die Accra-verklaring tog duidelik is dat ‘n getuienis 
teenoor die wêreld gelewer wil word. Dit moet by die adressate integriteit hê. Daarsonder is die profesie 
(getuienis) kragteloos. Daarom is dit van groot belang dat die inhoud daarvan die nodige integriteit sal 
vertoon in die oë (en op die ore) van diegene aan wie hierdie profetiese woord gerig word.  As daar dan 
vanuit die politieke en ekonomiese dissiplines vraagtekens kom oor die eensydigheid en veralgemenings in 
die verklaring, dan is dit jammer dat daardeur ammunisie aan die adressate aangebied word om daarmee 
die goeie bedoeling van die verklaring te neutraliseer.  Dit is in die lig hiervan dat die aanbevelings 
hieronder aan die sinode gestel word vir aanvaarding – as ‘n amptelike reaksie van die NG Kerk op die 
Accra-verklaring.  
 

8.  AANBEVELINGS: EKONOMIESE GEREGTIGHEID 
8.1 ACCRA-VERKLARING 
8.1.1  Die Algemene Sinode erken met instemming die feit dat die Accra-verbintenis uitdrukking gee 
aan die pyn wat ‘n groot aantal mense in die wêreld, wat keuseloos in absolute armoede leef, 
daagliks ervaar – en betreur die skending van die menswaardigheid van talle magteloses in die 
proses.  
8.1.2  Die Algemene Sinode erken dat ekonomiese globalisering in die meeste lande tot op hede nie 
daarin geslaag het om die lot van die armste mense in die wêreld te verlig nie (Accra punt 7) en dat 
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die aantal armes en werkloses in die meeste lande eerder toegeneem het en die gaping tussen ryk 
en arm lande steeds groter geword het. 
8.1.3  Die Algemene Sinode erken dat onbeheerste ekonomiese groei in ontwikkelde lande ‘n 
bedreiging vir die omgewing inhou, met potensieel katastrofale gevolge vir alle lewe op aarde 
(Accra punt 8). 
8.1.4  Die Algemene Sinode betreur hiermee ook die terugsny van welsynsdienste (social services) 
in baie lande – in ‘n poging om meer kompeterend te word – wat groot ontberings vir baie mense 
veroorsaak  en gemeenskapsontwikkeling ernstig strem (Accra punt12). 
8.1.5  Die Algemene Sinode spreek hom skerp uit teen die groeiende verbruikersmentaliteit onder 
die wêreldbevolking en die toenemende gierigheid en selfsug – en bely die kerk se aandadigheid 
daaraan. 
8.1.6  Die Algemene Sinode wil – ondanks sy steun vir die Accra-verbintenis 
8.1.6.1  nie deelneem aan die demonisering van mense en instellings net omdat hulle deel uitmaak 
van die internasionale handelstelsels nie 
8.1.6.2  nie beweer dat globale kapitalisme die enigste oorsaak van bestaansontberings in arm lande 
en die kloof tussen ryk en arm is nie 
8.1.6.3  nie aanvaar dat verwerping van die neo-liberale ekonomiese ideologie (aan die een kant) en 
steun vir die hervorming van die stelsel van ekonomiese globalisering en van bestaande 
organisasies wat die globale ekonomie reguleer (aan die ander kant), teenoor mekaar staan nie; 
8.1.6.4  nie meedoen aan die ongenuanseerde gebruik van Bybeltekste in die beoordeling van 
hedendaagse ekonomiese verskynsels nie. 
8.1.7  Die Algemene Sinode meen dat daar, vanuit die Gereformeerde belydenisse en ons teologiese 
verstaan van die Koninkryk van God, gepaardgaande met die evangeliese beginsel van die 
geregtigheid van God wat vra na die bevestiging van die menswaardigheid van alle mense, 
genoegsame teologiese regverdiging is vir die algemene strekking van die Accra-verbintenis.  
8.1.8  Die Algemene Sinode besluit daarom om, saam met punte 7.1 tot 7.7 hierbo, die volgende 
respons aan die WBGK te gee – 
 
We accept that the Gospel of Jesus excludes an uncritical and therefore irrational faith in the beliefs 
of neo-liberal economic globalisation as set out in item 9 of the  declaration of faith.  We reject the 
accumulation of wealth at the expense of the poor.  We care for the earth.  We refuse to admire the 
powerful merely because they have power and we will not revere rich people just because they are 
rich.   
 
In this spirit we align ourselves with this declaration of faith. 
 
We undertake to: 
Act in solidarity with the poor:  locally and globally 
Avoid rampant consumerism and seek ways to live a simple lifestyle 
Cooperate critically with government and others in development projects 
Persevere with current – and initiate new – projects directed at fighting poverty 
Promote the family as an economic growth point 
Research the issues identified by die  declaration of faith and 
Live, teach and preach economic justice. 
 
Always focusing on God as the Lord of all creation. 
 
8.2 OPDRAG TAAKSPAN PROFESIE OOR PROFYT 
8.2.1  Die Algemene Sinode dra dit op aan die Taakspan verantwoordelik vir Profesie oor Profyt om 
8.2.1.1  die moontlikhede te ondersoek wat die tegnologie en die mark bied tot `n eenvoudiger en 
meer volhoubare lewenstyl 
8.2.1.2  met ander kerke en verwante organisasies saam te werk rondom die krisis van 
klimaatverandering en verwante sake 
8.2.1.3  met ander kerke en verwante organisasies saam te werk rondom ekologiese kwessies – en 
die moontlike rol wat die kerk kan speel om hierdie uitdaging aan te spreek. 
8.2.2  Die Algemene Sinode moedig Teologiese Fakulteite aan om sover moontlik ekonomiese 
geletterdheid vir predikante in hulle curricula in te sluit. 
8.2.3  Die Algemene Sinode besluit dat die projek Profesie oor Profyt, binne sy missie en visie , in 
samewerking met die ander lede van die N G Kerk familie voortgesit word. 
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Bylaag 
 

COVENANTING FOR JUSTICE IN THE ECONOMY AND THE EARTH 
(As agreed by General Council) 

 

 
INTRODUCTION 
 
1. In response to the urgent call of the Southern African constituency which met in Kitwe in 1995 and 
in recognition of the increasing urgency of global economic injustice and ecological destruction, the 23rd 
General Council (Debrecen, Hungary, 1997) invited the member churches of the World Alliance of 
Reformed Churches to enter into a process of “recognition, education, and confession (processus 
confessionis)”. The churches reflected on the text of Isaiah 58.6 “…break the chains of oppression and the 
yoke of injustice, and let the oppressed go free,” as they heard the cries of brothers and sisters around the 
world and witnessed God’s gift of creation under threat. 
2. Since then, nine member churches have committed themselves to a faith stance; some are in the 
process of covenanting; and others have studied the issues and come to a recognition of the depth of the 
crisis. Further, in partnership with the World Council of Churches, the Lutheran World Federation and 
regional ecumenical organizations, the World Alliance of Reformed Churches has engaged in consultations 
in all regions of the world, from Seoul/Bangkok (1999) to Stony Point (2004). Additional consultations took 
place with churches from the South in Buenos Aires (2003) and with churches from South and North in 
London Colney (2004). 
3. Gathered in Ghana, for the General Council of the World Alliance of Reformed Churches, we 
visited the slave dungeons of Elmina and Cape Coast where millions of Africans were commodified, sold 
and subjected to the horrors of repression and death. The cries of “never again” are put to the lie by the 
ongoing realities of human trafficking and the oppression of the global economic system. 
4. Today we come to take a decision of faith commitment. 
 
READING THE SIGNS OF THE TIMES 
 
5. We have heard that creation continues to groan, in bondage, waiting for its liberation (Romans 
8.22). We are challenged by the cries of the people who suffer and by the woundedness of creation itself. 
We see a dramatic convergence between the suffering of the people and the damage done to the rest of 
creation. 
6. The signs of the times have become more alarming and must be interpreted. The root causes of 
massive threats to life are above all the product of an unjust economic system defended and protected by 
political and military might. Economic systems are a matter of life or death. 
7. We live in a scandalous world that denies God’s call to life for all. The annual income of the richest 
1% is equal to that of the poorest 57%, and 24,000 people die each day from poverty and malnutrition. The 
debt of poor countries continues to increase despite paying back their original borrowing many times over. 
Resource-driven wars claim the lives of millions, while millions more die of preventable diseases. The HIV 
and AIDS global pandemic afflicts life in all parts of the world, affecting the poorest where generic drugs are 
not available. The majority of those in poverty are women and children and the number of people living in 
absolute poverty on less than one US dollar per day continues to increase.  
8. The policy of unlimited growth among industrialized countries and the drive for profit of 
transnational corporations have plundered the earth and severely damaged the environment. In 1989, one 
species disappeared each day, and by 2000 it was one every hour. Climate change, the depletion of fish 
stocks, deforestation, soil erosion, and threats to fresh water are among the devastating consequences. 
Communities are disrupted, livelihoods are lost, coastal regions and Pacific islands are threatened with 
inundation, and storms increase. High levels of radioactivity threaten health and ecology. Life forms and 
cultural knowledge are being patented for financial gain. 
9. This crisis is directly related to the development of neoliberal economic globalization, which 
is based on the following beliefs: 
 unrestrained competition, consumerism, and the unlimited economic growth and accumulation 

of wealth is the best for the whole world; 
 the ownership of private property has no social obligation; 
 capital speculation, liberalization and deregulation of the market, privatization of public utilities 

and national resources, unrestricted access for foreign investments and imports, lower taxes, and the 
unrestricted movement of capital will achieve wealth for all; 
 social obligations, protection of the poor and the weak, trade unions, and relationships between 

people, are subordinate to the processes of economic growth and capital accumulation. 
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10. This is an ideology that claims to be without alternative, demanding an endless flow of 
sacrifices from the poor and creation. It makes the false promise that it can save the world through 
the creation of wealth and prosperity, claiming sovereignty over life and demanding total allegiance, 
which amounts to idolatry. 
11. We recognize the enormity and complexity of the situation. We do not seek simple answers. 
As seekers of truth and justice and looking through the eyes of powerless and suffering people, we 
see that the current world (dis)order is rooted in an extremely complex and immoral economic system 
defended by empire. In using the term “empire” we mean the coming together of economic, cultural, 
political and military power that constitutes a system of domination led by powerful nations to protect and 
defend their own interests. 
12. In classical liberal economics, the state exists to protect private property and contracts in 
the competitive market. Through the struggles of the labour movement, states began to regulate 
markets and provide for the welfare of people. Since the 1980s, through the transnationalization of 
capital, neoliberalism has set out to dismantle the welfare functions of the state. Under neoliberalism 
the purpose of the economy is to increase profits and return for the owners of production and financial 
capital, while excluding the majority of the people and treating nature as a commodity. 
13. As markets have become global, so have the political and legal institutions which protect them. The 
government of the United States of America and its allies, together with international finance and trade 
institutions (International Monetary Fund, World Bank, World Trade Organization) use political, economic, 
or military alliances to protect and advance the interest of capital owners. 
14. We see the dramatic convergence of the economic crisis with the integration of economic 
globalization and geopolitics backed by neoliberal ideology. This is a global system that defends and 
protects the interests of the powerful. It affects and captivates us all. Further, in biblical terms such 
a system of wealth accumulation at the expense of the poor is seen as unfaithful to God and 
responsible for preventable human suffering and is called Mammon. Jesus has told us that we 
cannot serve both God and Mammon (Lk 16.13).  
 

CONFESSION OF FAITH IN THE FACE OF ECONOMIC INJUSTICE AND 
ECOLOGICAL DESTRUCTION 
 
15. Faith commitment may be expressed in various ways according to regional and theological 
traditions: as confession, as confessing together, as faith stance, as being faithful to the covenant of God. 
We choose confession, not meaning a classical doctrinal confession, because the World Alliance of 
Reformed Churches cannot make such a confession, but to show the necessity and urgency of an active 
response to the challenges of our time and the call of Debrecen. We invite member churches to receive and 
respond to our common witness. 
16. Speaking from our Reformed tradition and having read the signs of the times, the General Council 
of the World Alliance of Reformed Churches affirms that global economic justice is essential to the integrity 
of our faith in God and our discipleship as Christians. We believe that the integrity of our faith is at stake if 
we remain silent or refuse to act in the face of the current system of neoliberal economic globalization and 
therefore we confess before God and one another. 
17. We believe in God, Creator and Sustainer of all life, who calls us as partners in the creation and 
redemption of the world. We live under the promise that Jesus Christ came so that all might have life in 
fullness (Jn 10.10). Guided and upheld by the Holy Spirit we open ourselves to the reality of our world.  
18. We believe that God is sovereign over all creation. “The earth is the Lord’s and the fullness 
thereof” (Psalm 24.1). 
19. Therefore, we reject the current world economic order imposed by global neoliberal capitalism and 
any other economic system, including absolute planned economies, which defy God’s covenant by 
excluding the poor, the vulnerable and the whole of creation from the fullness of life. We reject any claim of 
economic, political, and military empire which subverts God’s sovereignty over life and acts contrary to 
God’s just rule. 
20. We believe that God has made a covenant with all of creation (Gen 9.8-12). God has brought into 
being an earth community based on the vision of justice and peace. The covenant is a gift of grace that is 
not for sale in the market place (Is 55.1). It is an economy of grace for the household of all of creation. 
Jesus shows that this is an inclusive covenant in which the poor and marginalized are preferential partners, 
and calls us to put justice for the “least of these” (Mt 25.40) at the centre of the community of life. All 
creation is blessed and included in this covenant (Hos 2.18ff).   
21. Therefore we reject the culture of rampant consumerism and the competitive greed and 
selfishness of the neoliberal global market system, or any other system, which claims there is no 
alternative.  
22. We believe that any economy of the household of life, given to us by God’s covenant to sustain 
life, is accountable to God. We believe the economy exists to serve the dignity and well being of people in 
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community, within the bounds of the sustainability of creation.  We believe that human beings are called to 
choose God over Mammon and that confessing our faith is an act of obedience. 
23. Therefore we reject the unregulated accumulation of wealth and limitless growth that has already 
cost the lives of millions and destroyed much of God’s creation. 
24. We believe that God is a God of justice. In a world of corruption, exploitation, and greed, God is in 
a special way the God of the destitute, the poor, the exploited, the wronged, and the abused (Psalm 146.7-
9). God calls for just relationships with all creation.  
25. Therefore we reject any ideology or economic regime that puts profits before people, does not 
care for all creation, and privatizes those gifts of God meant for all. We reject any teaching which justifies 
those who support, or fail to resist, such an ideology in the name of the gospel.   
26. We believe that God calls us to stand with those who are victims of injustice. We know what the 
Lord requires of us: to do justice, love kindness, and walk in God’s way (Micah 6.8). We are called to stand 
against any form of injustice in the economy and the destruction of the environment, “so that justice may roll 
down like waters, and righteousness like an ever-flowing stream” (Amos 5.24).  
27. Therefore we reject any theology that claims that God is only with the rich and that poverty is the 
fault of the poor. We reject any form of injustice which destroys right relations – gender, race, class, 
disability, or caste. We reject any theology which affirms that human interests dominate nature. 
28. We believe that God calls us to hear the cries of the poor and the groaning of creation and to follow 
the public mission of Jesus Christ who came so that all may have life and have it in fullness (Jn 10.10). 
Jesus brings justice to the oppressed and gives bread to the hungry; he frees the prisoner and restores 
sight to the blind (Lk 4.18); he supports and protects the downtrodden, the stranger, the orphans and the 
widows. 
29. Therefore we reject any church practice or teaching which excludes the poor and care for 
creation, in its mission; giving comfort to those who come to “steal, kill and destroy” (Jn 10.10) rather than 
following the “Good Shepherd” who has come for life for all (Jn 10.11).  
30. We believe that God calls men, women and children from every place together, rich and poor, to 
uphold the unity of the church and its mission, so that the reconciliation to which Christ calls can become 
visible. 
31. Therefore we reject any attempt in the life of the church to separate justice and unity. 
32. We believe that we are called in the Spirit to account for the hope that is within us through Jesus 
Christ, and believe that justice shall prevail and peace shall reign.  
33. We commit ourselves to seek a global covenant for justice in the economy and the earth in the 
household of God. 
34. We humbly confess this hope, knowing that we, too, stand under the judgement of God’s justice. 
 We acknowledge the complicity and guilt of those who consciously or unconsciously benefit 

from the current neoliberal economic global system; we recognize that this includes both churches and 
members of our own Reformed family and therefore we call for confession of sin. 
 We acknowledge that we have become captivated by the culture of consumerism, and the 

competitive greed and selfishness of the current economic system. This has all too often permeated our 
very spirituality. 
 We confess our sin in misusing creation and failing to play our role as stewards and 

companions of nature. 
 We confess our sin that our disunity within the Reformed family has impaired our ability to 

serve God’s mission in fullness. 
35. We believe, in obedience to Jesus Christ, that the church is called to confess, witness and act, 
even though the authorities and human law might forbid them, and punishment and suffering be the 
consequence (Acts 4.18ff). Jesus is Lord. 
36. We join in praise to God, Creator, Redeemer, Spirit, who has “brought down the mighty from their 
thrones, lifted up the lowly, filled the hungry with good things and sent the rich away with empty hands” (Lk 
1.52f). 
 

COVENANTING FOR JUSTICE 
 
37. By confessing our faith together, we covenant in obedience to God’s will as an act of faithfulness in 
mutual solidarity and in accountable relationships. This binds us together to work for justice in the economy 
and the earth both in our common global context as well as our various regional and local settings.  
38. On this common journey, some churches have already expressed their commitment in a confession 
of faith. We urge them to continue to translate this confession into concrete actions both regionally and 
locally. Other churches have already begun to engage in this process, including taking actions and we urge 
them to engage further, through education, confession and action. To those other churches, which are still 
in the process of recognition, we urge them on the basis of our mutual covenanting accountability, to 
deepen their education and move forward towards confession. 
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39. The General Council calls upon member churches, on the basis of this covenanting relationship, to 
undertake the difficult and prophetic task of interpreting this confession to their local congregations.   
40. The General Council urges member churches to implement this confession by following up the 
Public Issues Committee’s recommendations on economic justice and ecological issues  
41. The General Council commits the World Alliance of Reformed Churches to work together with other 
communions, the ecumenical community, the community of other faiths, civil movements and people’s 
movements for a just economy and the integrity of creation and calls upon our member churches to do the 
same.  
42. Now we proclaim with passion that we will commit ourselves, our time and our energy to 
changing, renewing, and restoring the economy and the earth, choosing life, so that we and our 
descendants might live (Deuteronomy 30.19). 
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A.4.2 VERSLAG VAN DIE ALGEMENE DIENSGROEP DIENS EN 
GETUIENIS: NOOD EN GENESING  
 
1. IMPLEMENTERING VAN DIE ROEPINGSVERKLARING (2002) 
1.1  By al die vergaderings van die Algemene Sinode sedert 1994 het daar gesprekke plaasgevind oor die 
plek (posisie) en die rol van die NG Kerk in ‘n nuwe staatkundige bedeling in Suid-Afrika.  Die Algemene 
Sinode van 2002 het trouens ’n Verklaring aanvaar waarin die kerk haar roeping in Suider-Afrika opnuut 
verwoord het.  In die Verklaring verbind die NG Kerk haar daaraan om betrokke te wees by die konteks van 
Suider-Afrika.  Die verbintenis word grootliks in terme van gemeenskapsbetrokkenheid beskryf, 
byvoorbeeld: 
*  Die Woord van die Here tydig en ontydig te verkondig en orals getuienis af te lê van die hoop wat in ons 
leef 
*  Meegevoel betuig aan die talle slagoffers 
*  Meewerk aan oplossings vir ons samelewing 
*  Op elke vlak waar ons kan help, betrokke te raak 
* Verseker die owerheid van voorbidding en ons verbintenis tot diens aan die gemeenskap 
*  Met ander Christene hande vat om ons lande op te bou en pynlike omstandighede te verlig 
*  Roep gemeentes op om betrokke te wees by die genesing van die land 
*  Die kerk wil sout vir die aarde en lig vir wêreld wees 
1.2  Alhoewel die daaropvolgende sinode (2004) ’n aantal strategieë geformuleer het, blyk dit ’n leemte te 
wees dat daar nie ’n duidelike program van aksie of riglyne ontwerp is waarvolgens die kerk op ’n 
geïntegreerde wyse in die gemeenskap/samelewing betrokke gaan wees nie.  
1.3  Dit wil verder voorkom asof gemeentes en lidmate nie oral ewe bekend is met die inhoud van die 
Verklaring en die spesifieke verstaan van die plek en roeping van die NG Kerk in die terme van 
gemeenskapsbetrokkenheid soos dit daarin geformuleer is nie. Lidmate is soms eerder apaties of openbaar 
’n negatief-kritiese beskouing teenoor die “nuwe “ Suid-Afrika wat aan hoop-loosheid grens.  Die erns en 
omvang van die huidige maatskaplike problematiek soos geweld en misdaad, MIV/VIGS en armoede 
versterk dikwels eerder die gevoel van hoop-loosheid. 
1.4  Die NG Kerk is reeds op verskillende vlakke en op verskillende wyses betrokke by die maatskaplike 
problematiek van die lande waar die kerk funksioneer, byvoorbeeld armoedeverligting, MIV/VIGS, 
maatskaplike en ekonomiese ongeregtigheid, misdaad en geweld en die vervlaking van (Bybelse) 
waardes.  Die optrede van die verskillende vergaderings in die kerkverband:  gemeentes, ringe en sinodes 
is egter dikwels nie gekoördineerd en geïntegreerd nie, en dit kan fragmentering en die verdeling van 
bronne meebring.  Nog ’n leemte is dat daar nie ’n omvattende inligtingsversamelingstelsel in die kerk 
funksioneer nie en daarom is dit onmoontlik om ’n oorsig te gee van die kerk se betrokkenheid.  
1.5  Die huidige samelewingsproblematiek is kompleks met ’n verskeidenheid van oorsake en ingewikkelde 
dinamika.  Daarom is die oplossings nie eenvoudig nie en dit is soms baie moeilik om presies te defineer 
hoe die kerk daarby betrokke kan wees.  Die tradisionele terreinafbakenings van kommissies of 
diensgroepe in die kerk werk mee aan ’n gefragmenteerde benadering wat naas duplisering en 
fragmentering ook die  moontlikheid inhou dat daar verskillende sienings oor die oorsake en oplossings kan 
wees.     
1.6 Die vraag is dikwels ook waar die impak van die kerk die grootste kan wees: op nasionale, provinsiale 
of plaaslike vlak.  Die siening dat die beste oplossing is om op nasionale vlak met die regering te 
onderhandel is nog te veel aanwesig. Die benadering wat die ADD hier wil voorstel is dat kerklike 
gemeenskapsbetrokkenheid op al drie vlakke van die samelewing nodig is.  Hierdie kerklike betrokkenheid 
moet egter ’n geïntegreerde betrokkenheid wees wat openbare getuienis, asook dienslewering en 
ekumeniese samewerking insluit en waarin al die diensgroepe/bedieninge in die kerk sal meewerk in ’n 
geïntegreerde program. So ’n kerklike betrokkenheid beteken dan in praktyk ’n kritiese konstruktiewe 
samewerking met die owerheid  asook deelname aan strukture en prosesse in die gemeenskap.  Dit 
behoort ook ’n kritiese konstruktiewe deelname aan prosesse waarin beleid en programme ontwikkel word, 
in te sluit. 
1.7 Die ADD oordeel dat ’n omvattende, geïntegreerde beleidsdokument soos Kerk en Samelewing 
ontwikkel moet word, wat naas strategieë en aksieplanne, ook ’n teologiese begronding vir die kerk se 
betrokkenheid in die samelewing en gemeenskap behoort te bevat.  Daar moet ook duidelike aanduidings 
wees van die verskillende rolle van die verskillende vergaderings in die kerkverband asook riglyne om  te 
verseker dat dit ’n gekoördineerde strategie sal wees. Die ander drie kerke in die naby NG Kerkfamilie, die 
VGKSA, NGKA en RCA behoort deel te wees van die proses. 
1.8  AANBEVELING:  IMPLEMENTERING VAN DIE ROEPINGSVERKLARING (2002) 
Die Algemene Sinode  
1.8.1  Wys ’n ad hoc taakspan aan bestaande uit verteenwoordigers van al die diensgroepe om ’n 
omvattende, geïntegreerde beleidsdokument waarin ‘n strategie vir die implementering van die kerk 
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se roeping in die Suider-Afrika konteks soos dit verwoord is in die Verklaring (2002), voor te berei.  
Die vorige opdragte rakende strategiëe vir armoedebestryding, die bekamping van misdaad en 
geweld, die MIV en Vigsstrategie (die Goeie Herder strategie) moet ook in die beleidsdokument 
opgeneem word. 
1.8.2  Versoek die Moderatuur om met die ander drie kerke te onderhandel sodat dit ’n gesamentlike 
projek sal wees waarin die Verenigde Diensgroep Diens en Getuienis die leiding neem. 
1.8.3  Gee opdrag dat die taakgroep so gou moontlik ’n vorderingsverslag aan die ASM voorlê.  
1.8.4  Versoek die ASM om addisioneel vir die proses te begroot. 
 
2.  ARMOEDEBESTRYDING 
2.1 (Handelinge 2004: 365 pt.4.3) 
die Algemene Sinode versoek die Diensgroep Diensgetuienis om ’n strategie vir die bekamping en 
uitwissing van armoede in Suider-Afrika te ontwikkel. Die strategie behoort onder andere ’n definisie (om-
skrywing) van armoede, die hantering van rykdom en ekumeniese samewerking in te sluit. In die 
ontwikkeling van die strategie behoort oorleg met die Diensgroep Gemeente-en-Bediening gepleeg te word. 
Handelinge 2004:375 pt B.5.2 
1.  Die Algemene Sinode besluit om ’n indringende studie te onderneem oor die  implikasies van globali-
sering in al die dimensies daarvan vir die Suider-Afrikaanse samelewing en die Suider-Afrikaanse kerke en 
hul lidmate. Aandag moet in die besonder aan die ekonomiese en kulturele dimensies van globalisering 
gegee word.  
2. Die Sinode besluit om die voorgestelde studie, sover moontlik, in samewerking met ander kerke in die 
NG Kerkfamilie te onderneem en om deskundiges uit verskillende vakgebiede by die studie te betrek.  
3. Die Sinode besluit om betrokke te raak by ekumeniese besinning oor globalisering in Suider-Afrika en in 
ekumeniese organisasies soos die WBGK en die WRK. 
Handelinge 2004:7.5 
1.  Die Algemene Sinode gee opdrag aan die Taakspan Leer en Aktuele Sake om:  
1.1  die projek Profesie oor Profyt soos uiteengesit in die ASK-verslag by pt 7.5, in oorleg met die 
Diensgroep vir Diens en Getuienis te begelei en by die volgende Sinode verslag te doen; 
1.2  saam met ander deelnemers aan die projek die kerk se reaksie op die Accra-verklaring van die WBGK 
uit te werk. 
2.  Die Sinode stel oudl Koos Pauw as projek-koördineerder aan. 
2.2 Die voormalige AKDB (NG Kerk) en die ASKDD (VGKSA) het reeds voor die vorige vergadering van die 
algemene sinode armoedebestryding as een van die prioriteitsareas waaraan die twee kerke wil saamwerk, 
geïdentifiseer en begin om in samewerking met ISWEN ’n strategie vir die kerk se betrokkenheid hierby te 
ontwikkel. Uit die proses het dit geblyk dat dit meer effektief kan wees om nie afsonderlike strategieë vir die 
kerk se betrokkenheid by maatskaplike problematiek soos armoedebestryding, MIV en Vigs en geweld en 
misdaad te ontwikkel nie, maar eerder te fokus op hoe sinodes begelei kan word om gemeentes en lidmate 
toe te rus om op ’n geïntegreerde wyse in die gemeenskap betrokke te wees by hierdie probleme en soos 
nodig kerklike programme te beplan en te implementeer.  Die funksie van die algemene sinodale verband is 
dan eerder om sinodes by te staan met navorsing, beleidsdokumente en om op nasionale en internasionale 
vlak die kerk in die diskoers oor armoede-uitwissing en ontwikkeling te verteenwoordig. ’n Konsepstrategie 
in die verband met die identifikasienaam PROJECT RIGHT DIRECTION, is gesamentlik deur die AKDB 
(NG Kerk) en die ASKDD (VGKSA) ontwikkel. Met die totstandkoming van die Verenigde Diensgroep vir 
Diens en Getuienis het die NGKA en die RCA ook hierby betrokke geraak. In die lig van bogenoemde 
prosesse het die ADD dus nie aan ’n afsonderlike NG Kerk strategie vir armoedebestryding gewerk nie.  
2.3 Intussen het die ACCRA Verklaring van die WBGK (2004) ook op die agenda van die Verenigde 
Diensgroep vir Diens en Getuienis gekom, aangesien die Algemene Sinode van die VGKSA die 
aangeleentheid na hulle Diensgroep vir Diens en Getuienis verwys het.  Die Verenigde Diensgroep is tans 
besig met navorsing om weë te vind waarlangs die temas wat in die ACCRA Verklaring aan die orde gestel 
word, as gesprekstemas in die gemeentes van die kerke van die NG Kerkfamilie ingelei kan word. In die lig 
hiervan wil die Verenigde Diensgroep Diens en Getuienis graag deel wees van die studie oor die 
ekonomiese en kulturele impak van globalisering waarop die vorige sinode  besluit het.    
2.4  AANBEVELINGS:  ARMOEDEBESTRYDING 
Die Algemene Sinode  
2.4.1  Aanvaar die ADD se siening om nie verder afsonderlike strategieë vir die hantering 
verskillende maatskaplike probleme te ontwikkel nie en neem daarvan kennis dat die ADD saam met 
van die VGKSA, RCA en NGKA begin het om ’n geïntegreerde strategie vir die kerk se 
betrokkenheid in die gemeenskap te ontwikkel.   
2.4.2  Neem kennis dat die ADD saam met die ander kerke in die Verenigde Diensgroep Diens en 
Getuienis na weë soek om ’n gemeentelike gesprek oor die temas van die ACCRA Verklaring (2004) 
te inisieer.  
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3. GEWELD EN MISDAAD  
3.1 (Handelinge 2004:380 pt.2.2.3) 
Die Algemene Sinode gee opdrag aan die Algemene Diensgroep Leiers (ADL) om die hele kwessie van 
geweld en misdaad as hoë prioriteit op sy agenda te hou. (Vgl A.13.4:1). 
Die Algemene Sinode verwys die saak van geweldsmisdaad na die Diensgroep Diensgetuienis met die 
opdrag om ’n omvattende strategie (na aanleiding van die Vigsstrategie) oor geweld en misdaad te 
ontwikkel met verslag en afhandeling deur die ADL. 
3.2  Die gesprek oor geweld en misdaad in die Suid-Afrikaanse samelewing en die kerk se roeping in die 
verband wat by die vorige vergadering van die Algemene Sinode (2004) begin het,  is sedertdien op 
verskillende wyses voortgesit, ondere andere deur die Moderamen en in ekumeniese konsultasies. Die 
Moderamen doen  verder hieroor verslag.     
3.3  Die aangeleentheid was egter voor die sinodesitting van 2004 reeds op die agenda van die 
gesamentlike werkgroep van die voormalige AKDB (NG Kerk) en ASKDD (VGKSA).  Hierdie werkgroep het 
voorgestel dat die kerke nie ’n afsonderlike strategie vir die bekamping van geweld en misdaad opstel nie, 
maar dat dit deel word van die strategie wat fokus op gemeentes se betrokkenheid in die plaaslike 
gemeenskap. 
3.4  Die aangeleentheid is ook op die agenda van die Verenigde Diensgroep vir Diens en Getuienis wat 
besluit het om saam met die Christelike Lektuurfonds materiaal te ontwikkel wat fokus op die opbou van 
morele waardes in die samelewing, die bediening aan die slagoffers en die oortreders.   
3.5  AANBEVELING:  GEWELD EN MISDAAD 
Die Algemene Sinode neem kennis van die ADD se siening dat daar nie ’n afsonderlike strategie oor 
geweld en misdaad ontwikkel word nie, maar dat dit deel behoort te wees van ’n breër strategie wat 
fokus op gemeentes se betrokkenheid in die plaaslike gemeenskap en herroep die vorige opdrag 
aan die Diensgroep Diens en Getuienis. 
  

4. IMPLEMENTERING VAN DIE VIGSSTRATEGIE 
4.1 ( Handelinge 204 p.442 punte 1-3)  
Gee opdrag aan die Algemene Diensgroep Diensgetuienis om op advies van die NG Kerk Vigsforum die 
volgende te doen: 
*  Om namens die kerk en as deel van die kerk se openbare getuienis, pro- en reaktief standpunte te stel 
oor sake in verband met MIV en VIGS waaroor leiding en menings benodig word. 
*  Om namens die kerk ekumeniese betrekkinge met ander kerke in verband met die hantering van die 
MIV/vigsepidemie aan te gaan. Noue samewerking met die kerke in die NG Kerk-familie is van besondere 
belang.  
*  Om namens die kerk met die nasionale en buitelandse regerings en ander nasionale en internasionale 
organisasies te skakel in verband met die hantering van MIV en VIGS. 
*  Om gereeld die vordering met die implementering van hierdie strategie, en in besonder die bereiking van 
die oogmerke van die strategie, te evalueer aan die hand van terugvoer wat verskaf word en om 
strategiese leiding te gee in hierdie verband. 
*  Om met die toepaslike opleidingsinstellings te onderhandel oor die insluiting van MIV- en VIGSverwante 
temas in die opleiding wat aan leraars, maatskaplike werkers en ander toepaslike dissiplines verskaf word. 
*  Om met van die toepaslike medewerkende organisasies (verwys pt.3) verbintenisse of ooreenkomste 
aan te gaan. 
6. Gee opdrag aan die NG Kerk Vigsforum om op ’n deurlopende basis aandag te gee aan die verloop van 
die MIV/Vigsepidemie om:  
*  inligting wat vir die kerk ter sake is, aan die Diensgroep Diens en Getuienis, sinodes, ringe en gemeentes 
deur te gee; 
*  aangeleenthede wat met MIV en VIGS verband hou en waaroor kerklike leiding nodig is, deurlopend te 
identifiseer;  
*  dit Bybels-teologies te belig en die Diensgroep Diens en Getuienis daaroor te adviseer  
*  en om standpunte en riglyne van die Diensgroep Diens en Getuienis aan sinodes, ringe en gemeentes 
deur te gee;  
*  diensverskaffers wat aktief is op die terrein van MIV en VIGS te identifiseer en inligting daaroor 
beskikbaar te maak; 
*  toepaslike beskikbare materiaal en hulpbronne te identifiseer en inligting daaroor beskikbaar te maak en 
waar nodig die ontwikkeling van materiaal en ander toepaslike hulpmiddels te fasiliteer; 
*  ’n implementeringskedule, befondsingstrategie, begroting en projekbestuursplan wat die implementering 
van hierdie algemene strategie sal rig en ondersteun, in oorleg met die Diensgroep Diens en Getuienis, die 
Taakspan Fondse, verteenwoordigers van die sinodes en die medewerkende organisasies op te stel; 
*  die moontlikheid om befondsing van eksterne bronne te verkry vir werk en projekte wat uit hierdie 
strategie voortspruit, te ondersoek en op te volg, soos in punt 5 uiteengesit; 
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*  advies en steun met betrekking tot die implementering van die strategie te verskaf aan sinodes, ringe, 
gemeentes en ander medewerkers; 
*  vordering met implementering van die uitvoering van hierdie strategie te evalueer en om gereeld 
terugvoer hieroor aan die ADL, die Diensgroep Diens en Getuienis, die sinodes en die Algemene Sinode te 
verskaf  
*  en saam met die ander kerke in die NG Kerkfamilie te werk aan ’n gesamentlike strategie vir die NG 
Kerk-familie. 
*   Waar nodig, kan take van die Vigsforum opgedra word aan medewerkers om dit namens die Forum uit 
te voer. Indien take aan medewerkers opgedra word, berus die finale verantwoordelikheid vir daardie take 
steeds by die Forum 
4.2 Die Diensgroep: Diens en Getuienis het sover moontlik aan al die bostaande opdragte aandag gegee.  
Sommige opdragte is deurlopend van aard en word sodanig hanteer.Ten opsigte van ekumeniese 
vennootskappe is die ADD betrokke by die SA Christian Consultative Process on HIV and AIDS, ’n 
ekumeniese netwerk wat na SACLA II ontstaan het.  Die ADD is ook deel van die gesprek in die 
godsdienssektor oor die Nasionale Strategiese Plan vir HIV en Vigs wat deur die Regering opgestel is.  Die 
Verenigde Diensgroep vir Diens en Getuienis het ook besluit om gemeentes aan te moedig om die 
Herdenkingsondag wat jaarliks in Mei deur kerke dwarsoor die wêreld gevier word en die Vigsforum is 
versoek om materiaal wat gemeentes kan gebruik beskikbaar te stel. 
4.3  Die NG Kerk Vigsforum het besluit om in die lig van die totstandkoming van die Verenigde 
Diensgroep Diens en Getuienis ook verteenwoordigers van die ander drie kerke te nooi om deel te word 
van die forum.  Dit is in lyn met die vorige besluite van die Algemene Sinode (AS 2002.p.534, punt 1.2).  
Die suggestie van die NG Kerk Vigsforum is dat die naam van die forum verander word na die Vigsforum 
van die NG Kerkfamilie en dat die forum sal rapporteer aan die Verenigde Diensgroep Diens en 
Getuienis. Uit verslae wat die NG Kerk Vigsforum ontvang het blyk dit dat daar reeds in verskeie sinodale 
gebiede gesamentlike Vigsforums ontstaan het.  
4.4  Ten opsigte van die implementering van die Goeie Herder Vigsstrategie is die ADD van mening dat 
dit eerder ’n funksie van gemeentes, ringe en sinodes is en dat die ADD en Vigsforum in die verband 
eerder leiding moet gee en waar dit nodig mag wees, prosesse fasiliteer.  Die forum is tans besig om die 
verklarings en strategieë van die vier kerke te bestudeer met die oog daarop om ’n gesamentlike strategie 
vir die NG Kerkfamilie te ontwikkel. Verder het die forum in oorleg met CABSA materiaal aan gemeentes 
beskikbaar gestel wat gebruik kon word vir die viering van Wêreld Vigsdag aan die begin van Desember.     
4.5  AANBEVELINGS:  IMPLEMENTERING VAN DIE VIGSSTRATEGIE 
Die Algemene Sinode 
4.5.1  Keur dit goed dat die NG Kerk Vigsforum omvorm word tot ’n forum van die NG Kerkfamilie en 
dat dit voortaan aan die Verenigde Diensgroep Diens en Getuienis rapporteer.  Die Algemene 
Sinode van die NG Kerk ontvang voortaan verslag van die forum deur die Algemene Diensgroep 
Diens en Getuienis. 
4.5.2  Kontinueer die vorige opdragte aan die ADD rakende die implementering van die Goeie Herder 
Strategie. 
4.5.3  Herbevestig die sinode se verklaring en standpunt ten opsigte van MIV/VIGS soos goedgekeur 
deur die Algemene Sinode (2002) en versoek sinodes om dit opnuut weer aan gemeentes deur te 
gee. 
 
5.  VERSOENING 
5.1 Die vorige sinode het dit aan die Moderamen opgedra om in oorleg met die ekumeniese vennote 
aandag te gee aan die aanbevelings van die WVK wat kerke raak of mag raak.  Die ASM het intussen die 
opdrag na die ADD verwys.  Die ADD is van mening dat versoening in die huidige Suid-Afrikaanse 
samelewing ’n kernfokus behoort te wees en werk tans aan riglyne vir kerklike strukture.   
5.2 Die ADD besef dat versoening ’n komplekse saak is wat wyer gaan as die aanbevelings van die WVK.  
Die riglyne waaraan die ADD werk sal onder andere aan die volgende sake aandag moet gee: 
*  versoening lê in die hart van die evangelie (versoening tussen mens en God en tussen mens en mens) 
*  in ’n stukkende land het die kerk, en by name die NG Kerk, ’n besliste versoeningsrol om te speel 
*  ’n duidelike definisie van versoening is nodig 
*  versoening en waarheid gaan hand aan hand 
*  geregtigheid en versoening is twee kante van dieselfde muntstuk 
*  versoening veronderstel ’n pastorale proses 
*  versoening vra sterk leierskap 
*  in die huidige Suid-Afrikaanse konteks moet daar versoening kom oor onregte van die verlede en van die 
hede 
*  soms moet versoening tussen partye kom sonder dat daar ’n skuldige en ‘n slagoffer aangewys kan 
word. 
Die ADD oordeel dat in die lig van die totstandkoming van die Verenigde Diensgroep vir Diens en Getuienis 
die ontwikkeling van riglyne vir versoening ’n gesamentlike projek behoort te wees.       
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5.3  AANBEVELING:  VERSOENING 
Die Algemene Sinode versoek die ADD om saam met die ander drie kerke in die Verenigde 
Diensgroep vir Diens en Getuienis so spoedig moontlik riglyne vir versoening te ontwikkel. 
  

6.  KERKLIKE MAATSKAPLIKE DIENSTE  
6.1  Die NG Kerk is reeds sedert die einde van die neëntiende eeu by die residensiële versorging 
(inrigtingsorg) van kinders en vroue in nood betrokke.  Die inrigtingsorg is later uitgebrei na koshuise vir 
jongmense wat in die stede gaan werk het en nog later na ouer persone.  Vanaf die middel van die vorige 
eeu benut die kerk ook professionele maatskaplike werkers om haar diakonaat te ondersteun.  Die 
dienslewering is tans so georganiseer dat daar in elke sinodale gebied een of meer geregistreerde 
organisasies sonder winsoogmerk is, wat ’n bepaalde verbintenis met die betrokke sinode het. Uit die 
statistiek wat van die sinodale diensorganisasies ontvang is blyk dit dat die kerklike maatskaplike dienste 
die afgelope paar dekades ontwikkel het tot ’n omvattende program wat meer as ‘n miljoen mense per jaar 
bedien. 
 
Tabel 1: Verbruikers van kerklike maatskaplike dienste  
Maatskaplike werk (Individuele berading, Groepe en Gemeenskapswerk) 1 105 008 

Residensiële sorg: kinders 2 956 

Residensiële sorg: ouer persone 3 769 

Residensiële sorg: Alkohol en dwelmafhanklikheid 61 338 

Residensiële sorg: Moeders in swangerskapkrisis 65 

Residensiële sorg: Gestremde persone 360 

Totaal 1 173 496 
 
6.2  Die groei van die kerklike maatskaplikediensprogram het grootliks te make gehad met die baie goeie 
kerk-staat verhouding wat sedert die middel van die vorige eeu tussen die NG Kerk en die Regering 
ontwikkel het.  Die kerk was betrokke by die ontwikkeling van maatskaplikewelsynsbeleid  wat ondere 
andere in ‘n baie konstante staatsubsidie gerealiseer het.  Sedert die begin van die neëntigerjare het die 
begin duidelik word dat die gunstige verhouding met die staat onder druk gaan kom en was daar groot 
kommer oor die implikasie wat die ondere andere op een van die belangrike inkomstebronne, naamlik 
staatsubsidies, vir kerklike maatskaplike dienste gaan hê.  Aangesien die toekenning van subsidies sedert 
1994 ’n funksie van die provinsiale owerhede geword het, het die kerklike organisasies in die onderskeie  
sinodes die afgelope paar jaar hard gewerk om met die onderskeie provinsiale owerhede verhoudinge op te 
bou. Ten spyte hiervan is die situasie oor staatsubsidie steeds kommerwekkend  en elke provinsie hanteer 
die aangeleentheid verskillend.  Uit die statisitiek van die sinodale organisasies blyk dit dat staatsubsidie as 
’n inkomstebron steeds krimp.  
 
Uit die verslae van die sinodale organisasies blyk dit dat die totale inkomste vir 2005/2006 ongeveer 
R500,000,000 beloop het terwyl die totale uitgawes ongeveer R470,000,000 was.  Die inkomste uit 
staatsubsidies was slegs ongeveer 34% van die totale uitgawes. 
  
6.3  In die vorige verslag aan die sinode is melding gemaak van die moeilike omstandighede waarin 
maatskaplike werkers en die ander personeel van die maatskaplikediensprogramme moet werk.  Hierdie 
situasie het sedertdien nog nie verbeter nie.  Die programme word swaar getref deur veral die tekort aan 
maatskaplike werkers en verpleegkundiges as gevolg van die uittog van persone om beter diensvoordele in 
of die staat of oorsee te bekom.  Die situasie werk tans baie negatief op beide die 
maatskaplikewelsynsdienslewering en gesondheidsorg in Suid-Afrika in.  Die ADD is betrokke by verskeie 
netwerke wat hierdie situasie probeer verander.   
 
Uit die statistiek van die sinodale organisasies blyk dit dat daar in die finansiële jaar 2005/2006 meer as  
7 000 persone voltyds in diens van Kerklike Maatskaplikediensprogramme was en dat ‘n verdere ongeveer 
27 000 persone vrywilliger-dienste verrig het. 
 
6.4  In die gesprek met die staat en selfs in beleidsdokumente gebeur dit al meer dat die Staat die kerk en 
kerklike organisasies of geloofsgebaseerde organisasies as ’n belangrike vennoot sien.  Naas die positiewe 
hiervan soos die erkenning en ruimte wat aan die kerk gegee word, is daar ook gevare hieraan verbonde 
soos dat die dienste hulle identiteit as christelike of kerklike dienste kan verloor of bloot net lakeie van die 
staat kan word wat die staat se agenda uitvoer.  Daarom het die ADD via die Kerklike Maatskaplike Dienste 
Raad die afgelope twee jaar ’n intensiewe gesprek gefasiliteer oor die identiteit van kerklike maatskaplike 
dienste.  In die gesprek is daar konsensus aan die vorm dat die dienste baie naby aan die kerk 
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geposisioneer moet wees, aangesien die bedoeling sedert die begin was, en nog steeds is, dat die program 
eintlik die gemeente se bediening in die gemeenskap wil ondersteun en aanvul.  
 
6.5  Uit die statistiek wat beskikbaar is is dit duidelik dat die kerklike maatskaplikediensteprogram eintlik ’n 
gemeenskapsbediening is wat die hele gemeenskap bedien.  In al die sinodes is dit so dat die groter deel 
van die diensverbruikers nie lidmate van die NG Kerk is nie en daarom is die verskillende 
maatskaplikediensteprogramme in die verskillende gemeenskappe ‘n goeie geleentheid vir gemeentes en 
lidmate om  in die gemeenskap betrokke te raak.  In die sin is die kerklike maatskaplikediensteprogram ook 
’n baie goeie instituut vir die kerk, gemeentes, ringe en sinodes om gestalte te gee aan die 
Roepingsverklaring (2002). 
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A.5 VERHOUDINGS
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A.5.1 VERSLAG VAN DIE MODERAMEN: VERHOUDINGS

1. VERHOUDINGS MET SINODES 
1.1 MODERATORSKONFERENSIE
Met die fondse wat ’n lidmaat wat die belange van die NG Kerk swaar op die hart dra asook die 
goedgunstige medewerking van die verskillende sinodes kon daar die afgelope 15 jaar jaarliks ’n 
moderatorskonferensie gehou word waar die moderators in afsondering voor die Here kon stilword. Die 
moderators van die sinodes van die ander drie kerke van die NG Kerkfamilie kon die jongste konferensie in 
Februarie 2007 bywoon. 
1.2 KONTAK MET SINODES 
1.2.1 Die Algemene Sekretaris asook ander Moderatuurslede soos moontlik, woon die vergaderings van 
die sinodes by ter wille van kontak en op die hoogte te wees van hoe die hart van die NG Kerk klop. 
1.2.2 Kragtens die besluite van die Algemene Sinode 2004 funksioneer die kantoor van die Algemene 
Sekretaris ook ter wille van dienslewering aan die sisteem, koördinering van die werksaamhede van die 
Algemene Sinode asook die skep van netwerke waarbinne die sinodes as kerkvergaderings in eie reg 
saam met mekaar aan die Roepingsverklaring gestalte kan gee. 

2. KERKHERENIGING 
2.1 BESLUIT 2004 (Besluiteregister F.1.1/3)
Ter wille van maklike verwysing tydens die vergadering word die besluit volledig weergegee:
1.  Inleiding 
*1 Die NG Kerk is hartseer en verleë omdat ons na baie jare se gesprekke oor kerkhereniging nog nie veel 
gevorder het nie.  Terwyl daar faktore is wat die proses werklik baie moeilik maak, weet ons dat dit nie ‘n 
verskoning is nie.   
*2 By die Sinode het ons voor die aangesig van die Here opnuut oortuig geraak van die belangrikheid van 
kerkeenheid en ons wil onsself met nuwe toewyding daaraan wy.  Ons glo dat die Here van ons vra om so 
spoedig moontlik ou breuke te heel en as volle familie van kerke byeen te kom in een kerkverband.  Ons 
glo ook dat ‘n verdeelde kerk baie moeilik die roeping wat die Here vir ons as kerk het, sal kan uitvoer.  Ons 
huiwer om dit te sê, maar ons oordeel dat versuim in hierdie verband nie net sal beteken dat ons die Here 
gefaal het nie, maar ook ons Suider-Afrikaanse samelewing – en miskien veral die kinders en jongmense.   
*3 Ons pleit by die ander kerke van die NGK-familie vir ‘n ínklusiewe herenigingsproses waarin ons poog 
om sover moontlik almal wat deel is van ons kerke, saam te neem op die pad vorentoe. 
*4 Ons is verbind aan die VGK wat vir ons sê dat die Belharbelydenis vir hulle baie belangrik is en dat hulle 
dit sal wil inbring in die nuwe verband.  Ons is egter ook verbind aan die NGKA en die RCA wat vir ons sê 
dat hulle nie kans sien om Belhar volledig as belydenisskrif te onderskryf nie. 
*5 Wat ons eie kerk betref, het ons ‘n verantwoordelikheid teenoor baie predikante en lidmate wat gereed is 
vir ’n hegte eenheid en graag Belhar sou wou onderskryf, maar ook baie predikante en lidmate wat om 
verskillende redes nie kans sien om Belhar as belydenisskrif te onderskryf nie. 
*6 Ons glo dat ons ‘n verantwoordelikheid teenoor al hierdie groepe het en sou onsself wou gee vir ‘n 
proses waarin ons so gou as moontlik een word in ‘n “ruim huis” wat plek maak vir almal van ons – met die 
baie waaroor ons saamstem, maar ook dit waaroor ons verskil. 
*7 Ons glo dat dit ironies sal wees as ons rondom ‘n belydenisskrif wat juis die eenheid van die kerk bely by 
‘n punt kom waar ons die kerk maar laat skeur omdat ons nie meer glo dat die Here ons almal bymekaar 
kan hou en in een herenigde kerk kan saambring nie.   
*8 Ons pleit by ons broers en susters vir ‘n spoedige hereniging in ‘n ruim en breë eenheid waarin ons 
mekaar aanvaar en aanneem met al ons bagasie, en ook kans kry vir ‘n groeiproses waarin ons mekaar 
leer ken en leer liefkry.  
*9 Ons bied die volgende voorstel aan die ander lede van die familie aan as ons aanbeveling oor hoe ons 
mekaar iewers in die middel kan ontmoet en ‘n pad saam kan begin loop.   Ons gaan ook so spoedig 
moontlik met ons eie gemeentes in gesprek tree oor hierdie voorgestelde proses vir kerkhereniging. 
*10 Ons hoop dat ons spoedig “iewers in die middel” een nuwe herenigde kerk kan vorm waar ons almal 
saam voor Christus buig en voor mekaar en as ‘n saam-kerk die pad vorentoe aanpak.
2.  Verbintenis tot kerkhereniging 
Die NG Kerk herbevestig sy ernstige en duidelike verbintenis tot die herstel van een kerkverband met die 
ander drie kerke van die Familie, nl die VGK, die NGKA en die RCA.  Hierdie verbintenis is gegrond in die 
oortuiging dat die Here dit van ons vra – ter wille van sy eer (Joh 17:23) en ter wille van ons gesamentlike 
roeping (Ef 4:4)  en getuienis in Afrika nóú.  Ons glo dat ons as Familie bymekaar hoort, mekaar nodig het 
en saam 'n wesenlike taak te vervul het in ons lande.  
3.  'n Keuse om gou weer op gang te kom met die proses en saam te groei na groter eenheid 
3.1 Die NG Kerk is jammer dat die herenigingsproses sloer.  Ons is oortuig dat daar genoeg gronde is 
waarom ons spoedig met die kerkherenigingsproses kan begin: 
(1) Ons het 'n gedeelde geskiedenis en weet almal dat ons bymekaar hoort;  
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(2)  Al die kerke aanvaar reeds die formuliere van eenheid as 'n gemeenskaplike belydenisbasis; 
(3)  Die Algemene Sinode het reeds in 1998 gesê dat hy die wesenlike inhoud van die Belharbelydenis 
aanvaar; 
(4) Daar bestaan in baie gemeentes, ringe en sinodes reeds baie goeie samewerkingsverbande en 
strukture en op sommige plekke is daar reeds eenheidstrukture opgerig. 
3.2 Ons is van oordeel dat hierdie sake genoeg geloofskonsensus bied sodat ons saam weer die proses op 
pad na een kerkverband kan begin.  Ons doen 'n beroep op die ander kerke van die familie dat ons so gou 
doenlik die voorbereidende proses op gang sal kry.   
3.3  Ons glo dat ons so 'n pad nie alleen aanpak nie. Die getuienis van ander wat die pad reeds geloop het, 
help ons om ons vertroue te stel op die versoenende krag van die evangelie van Christus wat ons steeds 
nader aan mekaar kan bring en ons kan laat groei in ons liefde en begrip vir mekaar. 
4.  'n Pad wat baie geduld, begrip en tegemoetkomendheid van almal vra 
Die geskiedenis leer ons dat verenigingsprosesse tussen kerke nooit eenvoudig is nie.  Dit vra van alle 
betrokkenes geestelike toewyding, geduld, liefde en veral tegemoetkomendheid.  Dit beteken dat ons almal 
bereid sal moet wees om mekaar iewers in die middel te ontmoet.  In die proses sal ons deurentyd moet 
rekening hou met vrae en onsekerheid wat mense het en dit met groot geduld, sensitiwiteit en baie gesprek 
hanteer. 
5.  Die Belharbelydenis 
Omdat die Belharbelydenis 'n belydenisskrif van een van die familiekerke is, stel ons voor dat dit as een 
van die belydenisskrifte in die herstelde kerkverband opgeneem word (vgl besluit AS 1998).  Ons is steeds 
oortuig dat die wesenlike inhoud van Belhar (ons verbintenis aan die Bybelse getuienis oor God Drie-enig, 
oor die eenheid van die kerk, oor geregtigheid en versoening) baie wyd aanvaar word (vgl AS besluit 1998).  
Dit impliseer nie dat alle gemeentes, predikante, kerkraadslede, en lidmate van die nuwe verband dit 
vanselfsprekend as belydenisskrif hoef te onderskryf nie. 
Ons is oortuig dat die verskille oor Belhar meer te doen het met historiese, emosionele en simboliese 
faktore as met die wesenlike inhoud self.  Dit is baie belangrik dat ons oor al hierdie faktore sal praat sodat 
ons nie "by die verlede stilstaan nie" (Jes 43:18), maar saam kan fokus op ons roeping vandag en in die 
toekoms.  Ons verbind onsself hiertoe.   
6.  Model: 'n verenigde kerkverband van selfstandige plaaslike gemeentes 
Ons stel voor dat die presbiteriaal-sinodale kerkregeringstelsel as model vir die organisering van die nuwe 
een kerkverband gebruik word.   Dit beteken dat al die gemeentes as selfstandige gemeentes ingevoeg 
word in ringe, sinodes en een algemene sinode.  In die proses moet ruimte gelaat word vir onderhandeling, 
nuwe moontlikhede en 'n groei na mekaar.   
7.  Gemeentes se reg om hul oor hul eie werk te besluit word erken  
Al die bestaande gemeentes van die verenigde verband sal so behoue bly en almal saam die gemeentes 
van die nuwe verband wees.  Gemeentes is onderling oop vir bywoning en lidmaatskap.  Waar meer as 
een gemeente in dieselfde gebied val, staan dit gemeentes vry om hulle onderlinge sake en samestelling 
spontaan en sonder voorskrif of dwang te reël volgens plaaslike behoeftes.  Kerkrade behou dus die 
besluitnemingsbevoegdheid oor die inrigting van die gemeente. 
8.  Ander kwessies word gedurende die proses onderhandel 
Daar is 'n aantal sake waaroor saam onderhandel moet word as die voorbereidende proses aan die gang 
kom.  Dit sluit in die skryf van 'n nuwe kerkorde, die naam van die kerk, teologiese opleiding, organisasie 
van kerklike werksaamhede, finansies en eiendomme, taal, ens.  Ons is bewus daarvan dat van hierdie 
sake baie sensitief en emosioneel van aard is en dat die onderhandelings hieroor met baie wysheid, oorleg 
en sensitiwiteit hanteer sal moet word.  Tog is ons van oordeel dat meningsverskille oor hierdie meer 
praktiese sake nie in die pad van kerkhereniging behoort te staan nie. 
9.  Wesenlike rol van gesamentlike gesprek en besinning op alle vlakke 
Ons glo dat die proses van kerkhereniging indringende gesprekke en begeleiding op alle vlakke gaan vra – 
veral ook op grondvlak met gemeentes en lidmate.  Ons verbind onsself tot hierdie gesprekke en oordeel 
dat dit 'n groot wins gaan wees as van hierdie gesprekke ook saam gevoer kan word.  Ons is oortuig dat dit 
die proses sal aanhelp as die gesprekke oor eenheid gevoer word in die lig van ons gesamentlike roeping 
in ons lande en ons gesamentlike geloof in die evangelie.   
10.  Kerkskeuring moet ten alle koste probeer vermy word 
Ons spreek die oortuiging uit dat ons in die herstel van een kerkverband kerkskeuring na enige kant ten alle 
koste moet probeer vermy.  Dit het te dikwels gebeur – ook in ons gereformeerde tradisie – dat 
kerkverenigingsprosesse aanleiding gegee het tot kerkskeuring, die vorming van nuwe kerke en nuwe 
twiste.  Ons sal die proses so wil hanteer dat alle predikante, gemeentes en lidmate van die kerke saam 
hierdie pad aanpak. 
11.  Die byeenbring van alle gereformeerde kerke 
Ons spreek die hoop uit dat die hereniging van die familie 'n tree sal wees op pad na die byeenbring van 
alle kerke van gereformeerde belydenis in SA.   
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12.  Raadpleging van gemeentes 
Hoewel die Algemene Sinode en sy kommissies 'n taak het om leiding te neem, onderhandelings te voer en 
voorstelle te maak ten opsigte van hierdie proses, bevestig ons weereens dat ons verbind is om ons 
gemeentes te raadpleeg en te toets sodat ons saam hierdie pad kan loop.  Ons is oortuig dat ons 
kerkskeuring ten alle koste moet probeer vermy.  Dit gaan waarskynlik vra vir 'n proses waarin ons 
vorentoe beweeg maar heeltyd sensitief is en ruimte maak vir mense met huiweringe en vrae.   
13.  Proses verder 
Vir die proses van raadpleging met die sinodes en kerkrade in die NGK ten opsigte van die eenheidsproses 
in die NGK-familie stel die Algemene Sinode die volgende riglyne: 
1.  Die besluite van die Algemene Sinode van 2004 oor die herstel van een kerkverband in die NGK-familie 
(ASK verslag 13:4 pt 4.3) het die status van aanbevelings vir gebruik in die verdere verloop van die gesprek 
met hierdie familie. 
2.  Hierdie aanbevelings word in 'n konsultasieproses deurgegee na die sinodes, kerkrade en gemeentes 
vir kommentaar en verdere aanbevelings.  Die konsultasieproses met kerkrade en gemeentes is die 
verantwoordelikheid van elke sinode/sinodale kommissie/sinodale diensraad/ moderamen en word in 
oorleg met die ASK (plus ander kundiges) as die lede van die taakspan vir kerkhereniging uitgevoer sodat 
die resultaat nie later nie as einde Januarie 2006 by die ASK is.  Die konsultasieproses gaan oor die 
volgende: 
2.1  Die besluite oor kerkhereniging van die Algemene Sinode 2004; 
2.2  Die praktiese implikasies van elemente van die proses soos gevisualiseer in hierdie besluite plus die 
bepalings van Die Kerkorde (onder andere artikel 36, 37 en 44) en die Algemene Sinode se besluit oor 'n 
moontlike konsensus of 'n tweederde meerderheid van kerkrade (in 1998 en 2002).  In die verband is die 
volgende by 1.1.9 van die besluite van 2004 belangrik: "Ons sal die proses so wil hanteer dat alle 
predikante, gemeentes en lidmate van die kerke saam hierdie pad aanpak". 
3.  Na die afhandeling van hierdie konsultasieproses word die resultaat deur die taakspan verwerk en by 
die voortgaande gesprek in die NGK-familie betrek.  Intussen is die aanbevelings van die Algemene Sinode 
2004 beskikbaar vir kommentaar vanuit die hele NGK-familie en vorm dit deel van die gesprek en 
onderhandelings in die familie. 
4.  Die toetsing van kerkrade en sinodes oor "finale" of eindvoorstelle vir die herstel van hierdie verband 
word gelaat totdat 'n behoorlike proses van konsultasie en saampraat met sinodes en gemeentes na die 
oordeel van die Algemene Sinode of die ASK plaasgevind het. 
5.  Werklike kerkeenheid staan of val by die wyse waarop dit op gemeentevlak sigbaar word.  Daarom moet 
gemeentes gemotiveer en konkreet gehelp word om na gelang van hulle plaaslike omstandighede met die 
ander gemeentes van die NG Kerkfamilie in hulle omgewing, asook binne ander samewerkingstrukture, 
daadwerklik saam te werk.  Aangesien hierdie 'n saak is wat binne die hele kerkverband belangrik is, is dit 
'n dringende prioriteit wat die ASK in samewerking met en deur sinodes en ringe moet hanteer. 
14. Approbasie by kerkeenheid
14.1  Kerklik gesproke is approbasie ’n oop proses wat onder toesig van die kerkverband in regverdigheid 
en billikheid hanteer word, of as gesprek, of as geskilbeslegting, of as appèl, of waar persone ter sprake is, 
ook moontlik as tug. As die approbasie oor ’n saak handel, word in die proses na konsensus gestreef, maar 
as deel van die oop proses sou ook ooreengekom kan word dat daar toetsing van die betrokke lidmate 
moet wees. 
14.2  Approbasie word dwarsdeur Reglement 6 op dieselfde wyse hanteer, behalwe by 6:1 (afstigting) waar 
vereis word dat meer as die helfte van die lidmate ’n versoekskrif en waarborglys onderteken. 
14.3  Die bewoording oor approbasie lees: “die ooreenkoms word op twee agtereenvolgende Sondae 
tydens die erediens aan die gemeente(s) vir approbasie bekendgemaak, met vermelding dat besware 
daarteen binne sewe dae na die laaste afkondiging skriftelik by die skriba ingedien moet word.” 
14.4  Die kerkrade maak hulle konsensusmening, of hul gedebatteerde besluit met tweederdemeerderheid 
aan die gemeente op twee Sondae bekend vir approbasie. Indien die besware uitloop op ’n besluit tot 
toetsing van die gemeente, word dit gedoen. Uiteindelik maak die kerkraad hulle geapprobeerde besluit 
aan die sinode bekend.  
14.5  Twee derdes van alle kerkrade moet hierdie eenparige-konsensus- of tweederdemeerderheid-
geapprobeerde besluit verkry. 
14.6  Elke sinode moet dan met ’n tweederdemeerderheid tot kerkeenheid besluit. 
14.7  Nadat elke sinode afsonderlik met ’n tweederdemeerderheid ten gunste daarvan besluit het, moet die 
Algemene Sinode dit ook met ’n tweederdemeerderheid aanvaar (Art 43 en 44).  
14.8  Dat regsadvies oor hierdie aanbevelings en saak ingewin word, en tot dan toe as voorlopig beskou 
word.  
14.9  Dat die te verkrygde regsadvies, en indien dan nog relevant ook hierdie besluit oor approbasie, ook 
aan die ander kerke van die NG Kerk-familie gekommunikeer word
15. Sinodevorming  
Aangesien strukturele eenheid op Algemene Sinodale vlak noodwendig ’n langsame proses is, kan sinodes 
wat daarvoor gereed is, wel struktureel met mekaar verenig as sinodes sonder om die bestaande kerkver-
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bande prys te gee. Die bedoeling hiermee is ook om die herenigingsproses op Algemene Sinodale vlak te 
bevorder. 

2.2 DIE NG KERK EN DIE VGKSA 
2.2.1 Na die besluit van die Algemene Sinode 2004 was daar negatiewe reaksie in die pers vanuit die 
leierskap van die VGKSA oor ons besluit. Die Moderamen het in November 2004 ’n brief aan die VGKSA 
gestuur waarin die NG Kerk se verbintenis tot die proses herbevestig word ogv die Hartenbossinode, 
enkele opmerkings oor die inhoud van die besluit verduidelik word asook ’n ontmoeting met die volle ASK 
van die VGKSA aangevra word: 

Ons stuur hiermee vir u 'n afskrif van die besluit wat by ons pas afgelope Algemene Sinode geneem is in 
verband met die kerkherenigingsproses tussen die kerke van die NG Kerkfamilie. 

Ons is baie dankbaar oor die besluit en is van mening dat dit 'n sterker besluit oor hereniging is as enige 
vorige besluit van die Algemene Sinode. Ons het opnuut bewus geraak dat die Here vir ons as 'n familie 
van kerke 'n roeping het en dat ons mekaar in die uitleef van die roeping baie nodig het. Ons oortuiging bly 
dat die Here ons deur sy Woord roep tot die herstel van die kerkverband. 

Die besluit lewer 'n pleidooi vir 'n spoedige hereniging, omdat ons oortuig is daarvan dat ons bymekaar 
hoort, dat ons genoeg het wat ons reeds verenig en dat ons die bagasie wat ons verdeel saam beter sal 
kan deurwerk. 

Daar is predikante, lidmate en gemeentes van ons kerk vir wie dit tans om verskeie redes moeilik is om 
Belhar as belydenisskrif te aanvaar. Ook twee ander lede van ons kerkfamilie sê dat hulle tans nie kans 
sien om Belhar as belydenisskrif te aanvaar nie. Ons soek daarom na 'n weg hoe Belhar as belydenisskrif 
in die belydenisgrondslag van die nuwe kerk opgeneem word maar so hanteer word dat almal nie gedwing 
word om daarmee as belydenis-simbool te identifiseer nie. Die besluit is niks anders nie as 'n versoek aan 
die ander lede van die familie om asseblief saam met ons te begin dink hoe so iets bereik kan word. 

Dit is belangrik dat hierdie voorstel daarom nie ervaar moet word as 'n finale posisie nie. Ons voorsien 'n 
proses waarin, na indringende konsultasie hieroor met mekaar in die familie en in gemeentes, ons as kerke 
saam 'n finale formulering van die belydenisgrondslag van die nuwe kerk opstel waarmee ons dan weer na 
gemeentes en kerkrade gaan met die oog op konkrete kerkhereniging. 

Ons versoek is dat die ander lede van die familie asseblief saam met ons sal dink hoe ons die 
eenheidsproses nou die beste saam sal dien. Daarom wil ons formeel vra of u nie asseblief 'n afvaardiging 
van ons Moderatuur wil nooi om toeligting oor hierdie besluit in u ASK-vergadering aan u te kom gee nie. 

Ons wil verder ook 'n dringende versoek tot u rig vir 'n uitgebreide ontmoeting van ons twee ASK's met 
mekaar rondom die herenigingskwessie. 

Ons hoor graag hieroor van u en van enige voorstelle wat u het oor hoe ons vinniger met die proses van 

kerkhereniging kan vorder. 

2.2.2 Die VGKSA het spoedig soos volg reageer: 
Die Dagbestuur van die VGKSA het u versoek om een van u lede die geleentheid te gee om die ASK toe te 
spreek rakende u besluite rondom kerkeenheid, ontvang. 

Die Dagbestuur het besluit om u nie nou uit te nooi om die vergadering toe te spreek nie. Die meerderheid 
lede van die ASK het wel die voorlegging van Dr Coenie Burger tydens die Stellenbosch Belhar/Barmen 
konferensie aangehoor. Ons het ook u volledige besluit in die agenda opgeneem vir die insae van al die 
lede en dit sal ter sprake kom tydens ons bespreking oor die eenheidsproses. Ons glo dat dit die beste weg 
is om tans die kwessie te hanteer.

Die NG Kerk het ook gou daarna die besluit van die VGKSA se volle ASK ontvang tov die besluite van die 
NG Kerk se Algemene Sinode 2004: 

DECISION OF THE GENERAL SYNODICAL COMMISSION OF THE URCSA ON THE DECISION OF 
THE GENERAL SYNOD OF THE DRC REGARDING CHURCH UNITY 
We humbly confess that we are partakers in the call of Jesus Christ, the apostle and the high priest of our 
confession (Hebrews 3: 1), through the power of the Holy Spirit, who strengthens us to speak the truth in a 
spirit of love, while we grow in every way to Christ who is the head (Ephesians 4: 15), together with our 
brothers and sisters of the DRC with whom we are members of the same body (Ephesians 3:7), with whom 
we are called together to that oneness in our faith and in our knowledge of the Son of God (Ephesians 4: 
13), striving to live a life that measures up to the standard God had set when He called us, in the spirit He 

prescribes, to preserve the unity that He gives (Ephesians 4: 1 – 3). In this spirit:  
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1. The GSC declares unambiguously its rejection of the inclusion of the Confession of Belhar as an optional 
confession. It rejects any notion of dealing with this confession in a context of doctrinal liberty. 
2. We prayerfully request the DRC to urgently reconsider this part of her decision with the motivation given, 
because such treatment of the confessional basis for a united church is not helpful in the process of re-
uniting our divided family. 
3. We request that the Confession of Belhar be treated no less and no more than the three formulas for 
unity which guide and guard our faith, life and work as members of the body of Christ. 
4. The GSC recognizes the principle of freedom of conscience and proposes that those parties unwilling to 
underwrite the confession be pastorally accompanied and encouraged to accept it and not be excluded 
from the new church.  
5. The GSC rejects the notion of an ‘urgent’ unity based on unity structures that compromise any clear 
resolution of the confessional basis of a united church. 
6. The GSC requests all church structures to evaluate the structures of co-operation and ensure that they 
express the message of the Confession of Belhar regarding the true unity, reconciliation with integrity and 
compassionate justice that empowers the poor. 
7. The GSC decides that in all negotiations with the DRC on church unity, the agenda of negotiations 
should be based on the Confession of Belhar, its practical content, emotions and fears that exist, i.e. the 
historical baggage, the economic aspects, i.e. restitution and other factors that go with it. 
8. The GSC appoints a task team to provide guidelines to the URCSA structures on the faith and conviction 
of the URCSA, as expressed in the Confession of Belhar as it impacts on the processes mentioned above. 
The task team provides these guidelines to the Executive Committee who will provide them to the church. 
The Executive Committee monitors and guides the reunification process with report to the General 
Synodical Commission or General Synod. 
9. We pray that Christ may dwell in our hearts, that his Spirit will strengthen us for the re-unification task, 
that we may be rooted and grounded in God’s love and that we will be filled with the fullness of God, for the 

glory of God (refer Ephesians 3: 14 – 21). 

2.2.3 Die Moderamen het in Februarie 2005 weer ’n ontmoeting met die volle ASK van die VGKSA 
aangevra. Dit kon nie in 2005 realiseer nie, maar wel drie baie goeie en positiewe gesprekke tussen die 
Moderature van die twee kerke. 
2.2.4 Gedurende 2005 het die Moderamen ’n skriftelike antwoord van die Moderatuur van die VGKSA 
ontvang oor ons sinodebesluit. Dit is opgestel deur ds James Buys: 

KOMMENTAAR OP DIE BESLUITE VAN DIE  
NGK ALGEMENE SINODE 2004 IVM KERKEENHEID 

1. INLEIDING 
Die onderstaande poog om kortliks kommentaar te lewer op die besluite van die NGK Algemene Sinode 
2004 en terselfdertyd voorstelle te bedien oor die pad vorentoe. 

Die kommentaar en voorstelle is in hoofsaak afhanklik van besluite van die Dagbestuur en ASK van die 
VGKSA.  

2. BESLUITE VAN DIE DAGBESTUUR 
Die volgende besluit van die Dagbestuur wat ook met die ASK van die NGK gedeel is, verteenwoordig 
kommentaar op die besluite van die Konvent van die Kaapse Sinodes van die NGK en VGKSA. 

Die relevante deel van die hierdie besluite slaan in hoofsaak op die die houding van die VGKSA oor die 
plek van die Belydenis van Belhar in ‘n verenigde kerk. Die volgende is die  uittreksel  uit die tersake 
besluit:  
“Die Dagbestuur het kennis geneem en indringend aandag geskenk aan die besluite van die Konvent van 
Eenheid van die Kaapse Sinodes. Die Dagbestuur is verheug oor die verloop van die Konvent. 
Die Dagbestuur se respons op die voorstelle van die Konvent is gegrond op die besluite van die Algemene 
Sinode van 1998 en 2002 asook die besluite van ons ASK.  

a.   Besluite in verband met Belydenis van Belhar 
Die Dagbestuur verwelkom die besluit en deel graag ons mening oor die onderskeie paragrawe. 
In geheel gesien verteenwoordig die besluit noemenswaardige vordering op pad na eenheid. Ons besef dat 
hierdie besluit as voorstel aan die Algemene Sinode van die NGK in Oktober voorgehou moet word. Ons 
glo dat die aanvaarding van hierdie voorstel as beginsel vir die belydenisgrondslag vir ‘n eenheidskerk ‘n 
positiewe sein sal gee. Hiermee saam sal dit ruimte skep vir ‘n nuwe proses van toetsing van die Belydenis 
van Belhar binne die NGK. 

Die Dagbestuur aanvaar paragrawe 1 & 2.
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Die Dagbestuur het enkele voorbehoude wat paragraaf 3 aangaan. Ons oordeel dat die besluit duidelik 
kwalifiseer moet word met riglyne ten opsigte van (i) kriteria vir beoordeling van voorbehoude, (ii) 
prosedurele raamwerk van begeleiding (iii) tydsraamwerk vir afhandeling van die proses. 

Die hoofdoel met die voorbehoud is geensins om in die proses dwang op te lê nie maar om die grootste 
moontklik ruimte te skep vir eenheid rondom hierdie saak. Ons oordeel dat duidelikheid oor die 
onderhawige sake op sigself ‘n geborgenheid sal skenk aan enige persone wat in hierdie kategorie val.  

Paragraaf 4 hou nie direk verband met die belydenisgrondslag van ‘n eenheidskerk nie maar 
verteenwoordig liewer ‘n breë verklaring van toewyding aan die ideal van kerkeenheid. Die Dagbestuur 
onderskrywe heelhartig die ideaal wat hierin vervat is op grond van ons geloof soos verklaar in die 
Belydenis van Belhar. 

Wat paragraaf 5 aangaan, sal die Dagbestuur die besluit saam met ons reaksie voorlê aan die 
eerskomende ASK van die VGKSA. Die begrip “implementering” vra egter opheldering. Ons verstaan dat 
met implementering daar bedoel word dat die voorgeskrewe prosedures gevolg sal word wat regmatige 
oorweging en besluitneming van die onderskeie kerkvergaderings insluit.” 

3. BESLUITE VAN DIE ASK VAN DIE VGKSA – 2004 
Die ASK van die VGKSA het tydens sy vergadering in 2004 die Besluit van die Algemene Sinode van die 
NGK in behandeling geneeem. Die ASK van die VGKSA het in hierdie verband as volg besluit:  
(Vgl hierbo by pt 2.2.2) 

4. PAD VORENTOE 
Ons is van mening dat die besluite van die Dagbestuur en die ASK van die VGKSA  as riglyn dien vir die 
gesprek oor die pad vorentoe. In hierdie verband het die ASK besluit dat ‘n interim eenheid binne die “ruim 
huis” konsep nie aanvaarbaar is nie. Dit blyk verder uit die besluit dat die agenda vir toekomstige 
gesprekke in hoofsaak deur onderhandeling oor die Belydenis van Belhar bepaal sal word.  

Die bylegging van die verskille oor die plek van die Belydenis van Belhar in ‘n eenheidskerk is belangrik om 
twee redes. Eerstens oordeel ons dat kerkeenheid binne ‘n belydeniskerk verbonde is aan ‘n 
gemeenskaplike belydenisgrondslag en tweedens verstaan ons dat die huidige gemeenregtlike vereistes vir 
kerkeenheid veronderstel dat een kerkverband alleen gevestig kan word op grond van ‘n gemeenskaplike 

belydenisgrondslag.  

Die Algemene Sinode van die VGKSA het in September 2005 vergader en ’n uitgebreide besluit oor 
kerkhereniging geneem wat alle kerke in die proses raak: 

CHURCH UNITY REPORT – RESOLUTIONS 

Recommendations:
3.1.5 The General Synod expresses its appreciation for the decision of the NGKA GSC meeting to 
recommend to their General Synod to change the requirement that stipulate that the NGKA only recognise 
the legitimation of churches belonging to the Federal Council.  The General Synod furthermore decides that 
multilateral discussions continue after the decision of the General Synod of the NGKA regarding the 
recognition of the legitimation of the URCSA. 
3.1.6 The General Synod instructs its Executive Committee to continue with the reconciliation process with 
the NGKA.  
3.1.7 The General Synod instructs its Executive Committee to urgently seek ways to continue the process 
to find an out of court settlement regarding the court cases between the two churches.  
3.1.8 The General Synod commits itself to a church unity  model which reflects organic unity and in no way 
could be construed as a new form of church apartheid.  
Adopted 

Recommendations:
3.2.3 The General Synod instructs its Executive Committee to continue with the bi-lateral talks with the 
NGK in order to find ways to overcome the present stumbling blocks to church unity.   
3.2.4 The General Synod affirms the decision of the GSC 2004 to reject the inclusion of the Confession of 
Belhar as an optional confession in a new church. 
3.2.5 The General Synod, in noting that there seem to be no confessional differences or impediments 
between the NGK, the NGKA and the RCA, expresses the view that these three churches should pursue 
unification on the basis of an organic unity model. Synod believes that such action would lend 
authentication to the often-expressed desire for church unity within the DRC family and in the long term 

contribute to the realisation of true unification amongst all the churches of our family. 
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3.2.6 The General Synod decides not to proceed with the establishment of unity structures that compromise 
the Confession of Belhar. Synod therefore affirms Point 5 of the GSC 2004 decision (Late Report of the 
Executive Committee p4) in its rejection of the DRC's decision for a speedy unity on the basis of the "ruim 
huis" process/model.
Adopted 

Motion 
The General Synod initiates discussions with the DRC(bilaterally) and the DRCA (bilaterally) to consider the 
possibility of a "Truth and Reconciliation" type of process, chaired by a "neutral" chairperson of committee, 
to attempt to achieve reconciliation and out of court settements in all the areas where tension has 
developed between the DRCA, DRC and URCSA. 
Adopted 

Motion 
The Gospel of Jesus Christ, the basic tenets of our Reformed faith, the foundational truths of the 
Confession of Belhar, and especially our obedience to our Lord compel us to pursue genuine unity with the 
DRC family of churches and the churches within the Reformed tradition in all Southern Africa. On this point 
Synod believes that our own integrity and faithfulness are at stake.  

In order to fulfil this calling and in response to this gift General Synod acknowledges that our method of 
pursuing unity through talks at leadership level only has not produced the desired results. We further 
believe that the emphasis in our search for unity should be shifted to the levels where it really matters and 
where unity can most visibly and most authentically be experienced and realised: that of regional synod, 
presbytery, and local congregation.  

Therefore General Synod decides to forthwith approve the necessary Church Orderly Regulations (cf. 
Reglement: Kombinasie van werksaamhede van gemeentes, ringe en sinodes uit verskillende 
kerkverbande, Agenda, p.531-533) to enable Regional Synods, Presbyteries and local congregations who 
desire to do so on the basis of the acceptance of the Confession of Belhar, to unite to the fullest extent 
possible in ministry, even if structural unity, because of church orderly impediments, is not yet possible. 
This General Synod instructs the Permanent Judicial Commission to urgently give attention to the enabling 
legislation to make structural union possible. 

In doing so, the URCSA will enable authentic unity which will give expression to our own commitment and 
obedience to the prayer of Jesus, and in so doing inspire our churches as a whole in our efforts towards the 
realisation of full, organic church unity in Southern Africa. 

General Synod not only condones such unions, it encourages and supports them wholeheartedly. 

Mindful of the charge laid upon us by the Gospel, the Confession of Belhar itself and the Accompanying 
Letter to the DRC, General Synod regards these actions as an integral part of the URCSA's pastoral 
responsibility on the journey to full, organic church union and instructs its Executive Committee to conduct 
all its discussions with the DRC, the DRCA and the RCA within this context.  
Adopted 

Recommendation 
The General Synod decides not to take up the offer of the RCA to mediate since they are part of the 
process. 
Adopted 

Recommendation 
The General Synod resolves to propose that the Laudium Declaration becomes part of the historical 
documents of the new church. The General Synod furthermore affirms that the model of the new church be 
based on organic unity and not on specific ministerial needs. 
Adopted 

Recommendation:
The General Synod instructs the Executive Committee to seek closer co-operation with other reformed 
churches in Southern Africa with the view of unification. 

Adopted 
2.2.5 ’n Positiewe gesamentlike aksie wat gespruit het uit die gesprek tussen die NG Kerk en die VGKSA 
was ’n gesamentlike brief van die twee kerke aan hulle sinodes en gemeentes tov kerkherenigingsprosesse 
op grondvlak. Dit was moontlik omdat beide kerke reeds duidelike besluite daaroor geneem het. Die inhoud 
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van die brief met sy bylaes word hieronder weergegee - een daarvan die VGKSA se interpretasie van hulle 
besluit rakende die volle aanvaarding van die Belydenis van Belhar:

Liewe susters en broers 

KERKHERENIGING OP GRONDVLAK: ‘N GESAMENTLIKE BRIEF VAN DIE MODERATURE VAN DIE 
VERENIGENDE GEREFORMEERDE KERK IN SUIDER-AFRIKA EN DIE NEDERDUITSE 
GEREFORMEERDE KERK

1. Die Moderature van ons twee kerke het op 9 November 2005 ‘n baie vrugbare en geseënde 
samespreking te Kemptonpark Konferensiesentrum gevoer. Beide kerke is in die lig van hulle onderskeie 
besluite positief verbind tot kerkhereniging asook om met ywer hieraan aandag te gee. 

2. Die Algemene Sinode van die VGKSA het by haar vergadering in September 2005 te Hilton, 
Pietermaritzburg, belangrike besluite geneem om die proses van strukturele kerkhereniging op grondvlak 
oop en prakties uitvoerbaar te maak. Die besluite is aangeheg as Bylaag A.

3. Die NG Kerk het by haar sinodesitting van Oktober 2002 reeds ‘n besluit geneem oor Die kombinasie 
van werksaamhede van gemeentes, ringe en sinodes/ kommissies van sinodes uit verskillende 
kerkverbande. Die besluite is aangeheg as Bylaag B (vgl ook die Kerkorde van die NG Kerk Reglement 6 pt 
5). 

4. Die Moderature van die VGKSA  en die NG Kerk wil met hierdie skrywe gemeentes/ ringe / sinodes wat 
gereed is daarvoor aanmoedig om met mekaar in onderhandeling te begin gaan oor kerkhereniging op 
grondvlak in die lig van die twee kerke se besluite.  

5. Die Moderature wil graag  ook op die volgende sake wys: 

5.1 Die besluite van die VGKSA maak dit duidelik dat hierdie prosesse organiese prosesse moet wees met 
die aanvaarding van die Belydenis van Belhar as basis. Die verskillende kerklike liggame/ strukture moet in 
onderhandeling met mekaar ooreenkom oor hoe hulle dit gestalte gaan laat kry, ook in die lig van die kerke 
se sieninge oor die modelle van kerkhereniging wat wesenlik ooreenstem.  
5.2  Die belewenis kan wees dat gemeentes/ ringe/ sinodes/ kommissies van die NG Kerk wat op hierdie 
stadium nie gereed is om hierdie pad te stap met die Belydenis van Belhar as basis nie, uitgesluit is uit 
prosesse met die oog op kerkhereniging. Die Moderature wil dit onomwonde stel dat dit beide kerke se 
begeerte is om in sulke gevalle gemeentes, ringe en sinodes aan te moedig om prosesse daar te stel waar 
die kerke mekaar beter sal leer ken, huidige vorme van samewerking en kombinasies van werksaamhede 
uitgebou en versterk moet word en nuwe moontlikhede saam met mekaar ontgin moet word. Hierdie 
gesprekke en prossesse sal altyd die strukturele eenwording as deel van die agenda hê en voortdurend 
poog om struikelblokke in die weg van organiese eenwording uit die weg te ruim.  Ons is oortuig dat 
kerkhereniging eintlik net maar van onder af ‘n werklikheid kan word. Aangesien vanuit ons geskiedenis dit 
duidelik is dat ons lidmate nie altyd bymekaar woon nie roep die Moderature kerkrade op om geleenthede 
te skep sodat multi-kulturele, eenheids-bedieningspunte gevestig kan word. Gesprek en samewerking op 
alle vlakke en terreine word ten sterkste aangemoedig. 
5.3 Die Moderature is verbind om voortdurend met mekaar in gesprek te bly, die prosesse te moniteer en 
hulp op grondvlak te verleen waar dit ookal mag nodig wees. 
5.4 Ons is ook oortuig dat daar by ons lidmate ‘n ywer en begeerte is om die pad van kerkhereniging op die 
een of ander manier konkrete gestalte te laat kry. 

6. Die Moderature van die VGKSA en die NG Kerk bly met mekaar in ‘n oop en positiewe gesprek oor die 
onderskeie kerke se besluite oor  kerkhereniging en hoe dit die kerke raak. 

7. Dit is vir ons belangrik om vir u te vra om asseblief voortdurend vir hierdie saak te bid. Waar ons ookal in 
Suider-Afrika beweeg, hoor ons die kreet van die res van die samelewing hieroor in hulle soeke na ‘n 
konkrete getuienis oor eenheid, versoening, geregtigheid en die eer van ons wonderlike Here. 

8. Enige navraag in hierdie verband kan na enigeen van die twee kerke se adresse gerig word. 

Vriendelike groete in die Naam van die Lewende Here Jesus Christus 

Ds Collin Goeiman    Dr Kobus Gerber  
Algemene Sekretaris    Algemene Sekretaris 
VGKSA      NG Kerk 
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BYLAAG A 

BESLUIT VAN DIE VERENIGENDE GEREFORMEERDE KERK IN SUIDER-AFRIKA OOR 
STRUKTURELE KERKHERENIGING OP GRONDVLAK

The Gospel of Jesus Christ, the basic tenets of our Reformed faith, the foundational truths of the 
Confession of Belhar, and especially our obedience to our Lord compel us to pursue genuine unity 
with the DRC family of churches and the churches within the Reformed tradition in all Southern 
Africa. On this point Synod believes that our own integrity and faithfulness are at stake. 

In order to fulfil this calling and in response to this gift General Synod acknowledges that our method of 
pursuing unity through talks at leadership level only has not produced the desired results. We further 
believe that the emphasis in our search for unity should be shifted to the levels where it really matters and 
where unity can most visibly and most authentically be experienced and realised: that of regional synod, 
presbytery, and local congregation.  

Therefore General Synod decides to forthwith approve the necessary Church Orderly Regulations (cf. 
Reglement: Kombinasie van werksaamhede van gemeentes, ringe en sinodes uit verskillende 
kerkverbande, Agenda, p.531-533) to enable Regional Synods, Presbyteries and local congregations who 
desire to do so on the basis of the acceptance of the Confession of Belhar, to unite to the fullest extent 
possible in ministry, even if structural unity, because of church orderly impediments, is not yet possible. 
This General Synod instructs the Permanent Judicial Commission to urgently give attention to the enabling 
legislation to make structural union possible. 

In doing so, the URCSA will enable authentic unity which will give expression to our own commitment and 
obedience to the prayer of Jesus, and in so doing inspire our churches as a whole in our efforts towards the 
realisation of full, organic church unity in Southern Africa. 

General Synod not only condones such unions, it encourages and supports them wholeheartedly. 

Mindful of the charge laid upon us by the Gospel, the Confession of Belhar itself and the Accompanying 
Letter to the DRC, General Synod regards these actions as an integral part of the URCSA's pastoral 
responsibility on the journey to full, organic church union and instructs its Executive Committee to conduct 
all its discussions with the DRC, the DRCA and the RCA within this context.  

BYLAAG B  

KOMBINASIE VAN WERKSAAMHEDE VAN GEMEENTES, RINGE EN SINODES/KOMMISSIES VAN 
SINODES UIT VERSKILLENDE KERKVERBANDE 
Kombinasie beteken hier dat twee of meer kerkvergaderinge van verskillende kerkverbande, of   
kommissies van kerkvergaderinge, as deel van die soeke na kerklike eenheid in die NG Kerkfamilie,  
ten bate van die koninkryk van God en as gelyke deelgenote van mekaar, kontraktuele ooreenkomste  
aangaan vir die uitvoering van sekere gemeenskaplike werksaamhede. 

5.1 Praktiese en kerkregtelike riglyne
5.1.1 Die aspekte of saak ten opsigte waarvan die partye ’n kombinasie beoog, moet duidelik omskryf 
word. 
5.1.2 ’n Skriftelike ooreenkoms word opgestel wat alle regte, pligte en verantwoordelikhede (insluitende 
finansies) van die partye duidelik omskryf. 
5.1.3 Die bestaande Reglement 9 wat handel oor Kerklike Eiendomme, Goedere en Fondse, moet by die 
opstel van die ooreenkoms in berekening gebring word. 
5.1.4 Waar die standplaas of ander pos van ’n leraar kragtens die beoogde kontrak in gedrang kan kom, 
moet Artikel 12 van die Kerkorde in ag geneem word. 
5.1.5 Indien dit die bedoeling is dat die gekombineerde liggaam die reg sal hê om sake te hanteer soos 
die beroep en indiensstelling van ’n leraar, moet aspekte soos konstituering, kworumvereistes, wyse van 
besluitneming, stemreg, befondsing, verantwoordelikheid vir die standplaas of aanstelling, pensioen, 
medies, administrasie ens noukeurig uitgeklaar word. 
5.1.6 Die kontrak moet dit duidelik stel dat die daarstelling van die gemeenskaplike doelwitte kragtens die 
kontraktuele ooreenkoms, nie die regte en verantwoordelikhede van die kontrakterende 
kerkvergaderinge/kommissies kan ophef of tot niet verklaar nie. 
5.1.7 Die ooreenkoms kan voor die verstryking van die vasgestelde termyn gewysig of beëindig word 
indien die betrokke partye, na wedersydse kennisgewing, in hulle afsonderlike vergaderinge hulle 

goedkeuring daaraan heg. 
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5.1.8 Die kontrakterende party val steeds onder die regering, opsig en tug van sy/haar verantwoordelike 
kerkvergadering. 
5.2 Werkswyse
5.2.1 Die betrokke kerkvergaderinge/kommissies moet die skriftelike ooreenkoms afsonderlik in hulle 
onderskeie vergaderinge goedkeur.  
5.2.2 Nadat die instansies onderling tot ’n ooreenkoms gekom het, moet die liggaam wat vir die 
opsig/toesig verantwoordelik is die ooreenkoms finaal bekragtig.  In die geval van ’n kerkraad is dit die ring.  
By ’n ring of by ’n kommissie van ’n sinode, is dit die sinode/sinodale kommissie, en by ’n sinode is dit die 
Algemene Sinode/Moderamen. 

BYLAAG C 

URCSA INTERPRETATION OF GENERAL SYNOD DECISIONS REGARDING CHURCH UNITY

Die volgende skrywe is ontvang as interpretasie van die VGKSA oor die bewoording "full acceptance of the 
Belhar Confession" mbt strukturele eenheid op grondvlak: 

13 February 2006 

To all Scribes and Moderamens of Regional Synods  

Dear Brothers and Sisters 

Interpretation of General Synod decisions regarding Church Unity 
 . 
The moderamen of the General Synod discussed the implications and interpretation of the recent decisions 
of General Synod regarding Church unity during a Planning Consultation which was held on 7-8 February in 
Cape Town. After being requested by the Cape Regional moderamen to interpret the meaning of the words 
"full acceptance of the Belhar Confession" in the decision that Synod took, the Moderamen of the General 
Synod decided to clarify the decision as follows: 
That the expression "full acceptance of Belhar Confession" does not mean that a DRC congregation is 
required to adopt Belhar as a formal fourth confession, which can only be done by the General Synod of the 
DRC after a prescribed legal procedure. 

What is meant here is that the Belhar Confession is an urgent and compelling message on unity, 
reconciliation and justice which formulates not only what God gives us but also what God demands of us in 
serving the coming of God's reign in Southern Africa. 

The resolution of GS 2005 is interpreted to require that a joint ministry between DRC and URCSA bodies: 
a) should draw up a written agreement containing the terms of the collaboration (see Agenda, pp. 531-533), 
in which the Belhar Confession is mentioned by name as supplying the guiding principles and ethos for the 
joint ministry. 
b) should require the participating body (church council, presbytery, regional synod) from the side of the 
DRC, to take one of the following steps  
the DRC church council relevant church body officially adopts the message of Belhar Confession 
the DRC members or commission taking part in the joint committees or activities sign a document that they 
endorse the message of Belhar Confession 

The full decision of the synod regarding church unity is attached with this letter. I hope this will clarify any 
misunderstanding regarding this matter and will assist in the process of church unity. 

Yours in Christ 

Collin Goeiman (Scribe General Synod) 

2.2.6 In die kontinue onderhandelinge met die VGKSA het die gedagte van ’n gesamentlike vergadering 
van die Moderamen van die NG Kerk en die ASK van die VGKSA gegroei. Die geleentheid kon uiteindelik 
vanaf 20-22 Junie 2006 te Esselenpark Konferensiesentrum naby Kemptonpark plaasvind. Die onderskeie 
kerke se formele kommissies asook bykomende lede soos deur hulle uitgenooi, was teenwoordig. Die 
ervaring was oorweldigend: almal daar teenwoordig het aan die einde van die drie dae geweet dat God in 
en deur mense gewerk het - iets wat moeilik was om oor te dra aan persone wat nie fisies die geleentheid 
kon meemaak nie. Aan die einde van die geleentheid is die volgende verklaring vrygestel: 
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VERBONDSVERBINTENIS TOT HERENIGING VAN DIE FAMILIE VAN NG KERKE 
(Esselenpark) 

Die Algemene Sinodale Kommissie van die VGKSA en die Moderamen van die NG Kerk  (die uitgebreide 
uitvoerende komitees) het die afgelope drie dae saam vergader om te praat oor die herenigingsproses van 
die Familie van NG Kerke.  Dit was ‘n historiese byeenkoms – die eerste keer dat so ‘n groot groep uit die 
leierskap van die twee kerke saam vergader het. 

Ons het by die vergadering gou bewus geraak van ‘n nuwe gees van versoening, samehorigheid en ‘n 
bereidheid om uit te reik na mekaar.  Ons het ervaar dat ons almal nederiger is, meer bereid is om na 
mekaar te luister en gretig is om mekaar te help op die pad van hereniging.  Ons het ook ‘n nuwe 
dringendheid bespeur dat ons nie langer met die saak van hereniging kan sloer nie.   

Tydens die eerste sessie van die byeenkoms het die leierskap van die NG Kerk weereens om verskoning 
gevra vir die pyn en hartseer wat hulle die VGKSA en sy lidmate in die verlede aangedoen het.  Hierdie 
belydenis is met groot ontroering deur die VGK leierskap aanvaar – ’n daad wat die toon vir die verdere 
verloop van die vergadering aangegee het.  Op die laaste dag het die VGK leierskap op hulle beurt om 
verskoning gevra vir die pyn wat hulle die NG Kerk aangedoen het.  Die NGK leierskap was hierdeur diep 
geraak het en het die verskoning in nederigheid aanvaar.  Hierdie gees van versoening en openheid 
teenoor mekaar is bevestig in ’n viering van die Nagmaal aan die einde van die vergadering. 

Ons is die Here diep dankbaar vir hierdie nuwe gees onder ons.  Ons weet dit kom van Hom. 

Ons het aan die einde van die vergadering onsself as leiersgroep eenparig verbind om – in lyn met die 
wens wat ons onderskeie kerke by verskillende geleenthede uitgespreek het – ons kerke daadwerklik te 
begelei in ‘n proses van eenwording.  Ons beoog om die proses binne drie jaar te voltooi.  

Ons gebruik die woord verbondsverbintenis met huiwering - wetende dat verbond ‘n groot woord in die Skrif 
is.  Ons doen dit omdat ons onsself en die proses van eenwording, onder die gesag van die woord van God 
en die wil van Christus wil bring.  Ons maak die verbintenis nie uit onsself nie en ook nie onder die druk van 
politieke en sosiale prosesse nie, maar doen dit omdat ons glo dat die Here wat Homself in genade aan 
ons verbind het dit van ons vra.   

Ons stel in die vooruitsig ‘n nuwe, organies-verenigde, gereformeerde kerk, georganiseer volgens sinodaal-
presbiterale beginsels,  wat missionêr leef en verbind is aan die Bybelse opdragte van liefde, versoening, 
geregtigheid en vrede.  Ons is tegelykertyd verbind aan nie-rassigheid en inklusiwiteit en aan die 
aanvaarding en viering van ons multikulturele samestelling.  Die verskillende tale wat in ons kerke gepraat 
word, sal gekoester word. 

Vanuit ons gesamentlike geloof in die Drie-enige God van die Bybel wil onsself opnuut verbind aan die 
kontinent waar die Here ons geplaas het – Afrika, en in besonder Suider-Afrika.  Ons wil ons roeping hier 
saam opneem en ‘n verskil probeer maak aan die lewensbedreigende probleme wat ons lande in die gesig 
staar.  Ons verbind onsself om as deel van ons verkondiging van die evangelie ook saam te werk aan  
• die bestryding van armoede 
• bystand en steun aan weerloses en siekes (soos MIV en Vigslyers),  
• die vestiging en uitbouing van die morele waardes van die Woord,  
• die bevordering van geregtigheid teenoor alle mense 
• versoening wat meer is as blote toleransie van mekaar  
• en aan die beëindiging van alle soorte geweld in ons samelewing.   

In die gees van versoening en ondersteuning van mekaar op die weg na hereniging het die ASK van die 
VGKSA die oortuiging uitgespreek dat die hantering van die Belharbelydenis nie ’n struikelblok in weg van 
hereniging moet wees nie.  Hulle volledige besluit lui as volg: Ons aanvaar die uitdaging om binne drie jaar 
een verenigde kerk te wees.  In die verband mag die Belhar Belydenis nie as voorwaarde vir eenheid geld 
nie.  Die boodskap van Belhar sal steeds vir ons die inspirasie en gids wees vir beide die proses tot en die 
formasie van die nuwe kerk.  In lyn met die besluite van beide die kerke sal die Belydenis van Belhar ’n 
volwaardige belydenisskrif van die nuwe kerk wees en sal ons saamwerk om die kerk te help om te groei 
tot ’n volledige aanvaarding van die belydenis.  Ons sal die besluit vir volledige goedkeuring na ons 
volgende sinode neem. 

In hulle reaksie op die verklaring van die VGKSA het die leierskap van die NG Kerk hulle diepe waardering 
en dankbaarheid vir die dapper besluit uitgespreek en die VGK verseker van hulle vaste verbintenis aan die 
Bybelse opdragte van eenheid, geregtigheid en versoening, die drie groot temas van die Belydenis van 
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Belhar. Die NGK se leierskap is van mening dat hierdie verklaring van die ASK van die VGK die standpunte 
van die twee kerke oor die Belhar Belydenis feitlik in lyn met mekaar bring. 

In die proses van eenwording verbind ons onsself om daadwerklik aan die volgende sake aandag en 
uitvoering te gee: 
- die daarstelling van eenheidsbedienings op grondvlak waar gemeentes die begeerte het en gereed is 
daarvoor 
- dit moontlik maak vir gemeentes, ringe en sinodes wat gereed is daarvoor om te verenig  
- die aanpak van gesamentlike projekte waardeur ons uitvoering gee aan ons roeping soos bo geformuleer 
- die skep van geleenthede vir ons lidmate om mekaar beter te leer ken, mekaar se vrese en drome te 
hoor, mekaar se geloof en hoop te deel en ook oor ons verskille te praat en ons vooroordele te oorkom 
- dringend aandag te gee aan die hofsake in die Vrystaat, Phororo en elders en alles moontlik te doen om 
die groepe tot versoening te bring buite die hof deur middel van ‘n gestruktureerde versoeningsproses 
- te werk aan aanvaarbare wyses waarop sake wat te doen het met die Belydenisbasis, kerkorde en 
administrasie van die nuwe kerk hanteer kan word.   
- ‘n behoorlike proses uit te werk waardeur gemeentes en lidmate ingelig kan word oor die eenheidsproses 
en al sy implikasies en die geleentheid kry om daarop te reageer. 

Die leierskap verbind hulself om gereeld saam te vergader, sover moontlik saam besluite te neem en saam 
op te tree - as ’n konkrete uitdrukking en simbool van ons verbintenis aan mekaar en aan die 
eenwordingsproses. 

Hierdie verbondsverbintenis het gegroei uit bilaterale ontmoetings van die leierskap van die VGKSA en die 
NGK.  Ons begeer en bid dat die twee ander kerke van die familie van NG Kerke so gou as moontlik deel 
sal word van die proses.  Die familie sal nie heel wees sonder hulle nie.  Ons sal so gou moontlik met hulle 
in verbinding tree hieroor.  

Ons wil ook die hoop uitspreek dat ons eenwording ‘n tree kan wees in die rigting van die vorming van ‘n 
groter verenigde gereformeerd- presbiteriaanse kerk in Suider-Afrika. 

Namens die Moderamens / Algemene Sinodale Kommissies van die VGKSA en NGKSA 

Thias Kgatla, Coenie Burger, Allan Boesak, Kobus Gerber, Collin Goeiman en Nelus Niemandt 

2.2.7 Die moderature van die VGKSA en die NG Kerk het ’n vergadering geskeduleer het vir 27-28 Julie 
2006 in Pretoria ten einde bepaalde prosesse te begin hanteer nav Esselenpark. Die NGKA en die RCA is 
uitgenooi na ’n gedeelte van die vergadering ten einde hulle in te lig oor die vergadering te Esselenpark en 
uit te nooi om deel te word van die proses. Ten spyte van lang onderhandelinge het die NGKA besluit om 
nie die vergadering by te woon nie omdat hulle meen twee kerke het sonder hulle beweeg en sonder om 
hulle te ken. Die RCA het die vergadering bygewoon en dieselfde soort sensitiwiteit is by hulle bemerk: die 
twee kerke is egter in April 2006 meegedeel van die Junie-byeenkoms met die VGKSA en het geen 
probleem daarmee gehad nie. In die gesprekke met die NGKA en die RCA is hulle duidelik meegedeel dat 
by Esselenpark besluit is dat dit die wens van die VGKSA en die NG Kerk is dat die vier kerke saam die 
pad stap. Die moderature van die VGKSA en die NG Kerk het dadelik besluit om hulle vergadering op te 
skort ten einde alles moontlik te doen om die ander twee kerke ook deel van die proses te kry. Dit kon met 
die genade van die Here ’n werklikheid word (vgl hier onder by pt 2.5). 

2.3 DIE NG KERK EN DIE NG KERK IN AFRIKA
Bi-laterale gesprekke het geskeduleerd plaasgevind. Die gesprekke kon ook uitloop op die gesamentlike 
prosesse van die vier kerke soos hieronder uiteengesit. 

2.4 DIE NG KERK EN DIE REFORMED CHURCH IN AFRICA
Bi-laterale gesprekke het geskeduleerd plaasgevind. Soos in pt 2.2 gemeld, kon dit ook uitloop op die 
gesamentlike prosesse tussen die vier kerke. 

2.5 TRI-LATERALE GESPREK TUSSEN DIE NG KERK, DIE NG KERK IN AFRIKA EN DIE REFORMED 
CHURCH IN AFRICA
Op grond van die besluite wat die VGKSA by hulle Algemene Sinode in 2005 geneem het, het die drie 
kerke se moderature op 21 April 2006 ’n tri-laterale gesprek gehou om die implikasies van die VGKSA se 
besluite vir die drie kerke se pad met mekaar te oorweeg. 

2.6 DIE GESAMENTLIKE GESPREK TUSSEN DIE VIER KERKE 
2.6.1 Voortvloeiend uit die vergadering  van Julie 2006 (vgl pt 2.1.7 hier bo) en die onderhandelinge wat 
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tussen die moderators en skribas aan die gang begin kom het, het die Here wonderlike deure vir die herstel 
van verhoudinge en die hervatting van gesamentlike gesprek/ onderhandeling begin oopmaak. 
2.6.2 Die vier kerke se moderature het op 16 Augustus 2006 in Bloemfontein vergader waar hulle 
gesamentlik en bilateraal met elk van die ander kerke kon vergader. In die proses van die dag kon die 
kerke mekaar in die oog kyk oor die pyne van die verlede en kon daar saam met die besluite oor ’n pad 
saam met mekaar ook ’n pad van heling ’n aanvang neem. Die volgende verklaring is na die byeenkoms 
uitgereik: 

VERKLARING DEUR DIE MODERATURE VAN DIE NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK IN 
AFRIKA, DIE VERENIGENDE GEREFORMEERDE KERK IN SUIDER-AFRIKA, DIE REFORMED 

CHURCH IN AFRICA EN DIE NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK (Bloemfontein)

Die Moderature van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Afrika, die Verenigende Gereformeerde Kerk 
in Suider-Afrika, die Reformed Church in Africa en die Nederduitse Gereformeerde Kerk het op 16 
Augustus 2006 in Bloemfontein ontmoet om te praat oor kerkhereniging en die vier kerke se pad vorentoe. 
In ons gesprekke het ons reguit en openlik gepraat oor ons pad saam met mekaar tot hiertoe, en ook oor 
die weg vorentoe. 

In ‘n gees van Christelike liefde het die partye mekaar om verskoning gevra vir die baie onregte wat hulle 
mekaar in die verlede aangedoen het. Al die partye het hierdie verskonings onvoorwaardelik aanvaar. 

Die vier Moderature het eenparig ‘n verbondsverbintenis aangegaan ten opsigte van die hereniging van die 
NG Kerk-familie. Versoening sal ‘n onontbeerlike faset van die proses van hereniging tussen ons wees. 
Ons gebruik die woord “verbondsverbintenis” omdat ons onsself en die proses van eenwording onder die 
gesag van die woord van God en die wil van Christus wil bring.  Ons maak die verbintenis nie uit onsself 
nie en ook nie onder die druk van politieke en sosiale prosesse nie, maar doen dit omdat ons glo dat die 
Here wat Hom in genade aan ons verbind het dit van ons vra.   

Met betrekking tot die sake op die tafel het ons onsself verbind om nederig en geduldig met mekaar te 
wees, en die band wat die Here in ons familie geskep het, te koester. ‘n Deel van hierdie proses is dat ons 
gemeentes en alle ander kerklike strukture oproep om aan te hou om versoening, onderlinge gemeenskap, 
onderlinge ondersteuning en samewerking te soek.  

‘n Eerste tree in die proses is ‘n vergadering van ons uitgebreide leierskappe op 6-8 November 2006. Die 
Moderamens / Algemene Sinodale Kommissies van die vier kerke asook die Moderature van die 
verskillende streeksinodes sal dan vergader. ‘n Interimkomitee is gevorm wat bestaan uit die vier 
Moderators en die vier Skribas van die kerke. Die Interimkomitee sal al die voorbereidings doen vir die 
historiese vergadering in November. 

Die Moderature het ook besluit om ‘n Trustfonds vir Kerkhereniging te stig. ‘n Oproep sal gedoen word na 
al ons strukture en lidmate asook ons vriende in Suider-Afrika en oorsee om tot hierdie fonds by te dra en 
om ons so te help om ons droom te realiseer. 

Ons verbly ons in die Here! Ons gee Hom al die eer! Weereens het Hy ons verras met sy liefde en genade 
vir hierdie familie van Kerke. 

NGKA: Ds M Lebone, ds J Ramolahlehi, dr S Corrie en dr A Hoffman 
VGKSA: Prof T Kgatla, dr A Boesak, ds P Makoko, ds C Goeiman, ds D Malete en ds P Moloi 
RCA: Ds V Pillay, ds B Shunmugam en ds M Sukdaven 
NGK: Dr C Burger, prof P Strauss, dr N Niemandt, ds E Büchner, dr K Gerber en dr H Koornhof 

Bloemfontein: 16 Augustus 2006 

2.6.3 Die Bloemfonteinvergadering het die weg gebaan vir die stig van ’n Interimkomitee bestaande uit die 
moderators en skribas van die vier kerke om aan bepaalde sake aandag te gee - een daarvan die 
omvangryke byeenkoms te Achterberg vanaf 6-8 November 2006. Hierdie byeenkoms het baie aandag 
gegee aan die bou van verhoudings, die bepaling van die waardes waarmee die kerke hulle pad saamstap, 
asook die identifiseer van sake wat op die gesamentlike agenda moet kom. Baie tyd en moeite is afgestaan 
om in die teenwoordigheid van die Here te verkeer. Die verteenwoordigers van die vier kerke wat by 
Achterberg teenwoordig was, het die volgende verklaring aan die einde van die byeenkoms uitgereik: 
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Achterbergh-Verklaring 

Van 6-8 November 2006 het 127 verteenwoordigers van die Reformed Church in Africa, die Verenigende 
Gereformeerde Kerk in Suider-Afrika, die NG Kerk in Afrika en die NG Kerk by Achterbergh naby 
Krugersdorp byeengekom om te praat oor die kerkhereniging van die familie van NG Kerke en hoe dit 
gestalte kan kry. 

In opvolging van die vier kerke se moderature (dagbesture) se vergadering by Bloemfontein op 16 
Augustus vanjaar het ’n breër verteenwoordiging van die kerke hulle opnuut plegtig verbind tot die 
hereniging van die NG Kerkfamilie.   

Die vergadering het opnuut besef hoe belangrik eie identiteit, wat taal- en stylverskille insluit, vir elke kerk 
is. Die vergadering is oortuig daarvan dat die rykdom van hierdie diversiteit, in die herenigde kerkverband 
gekoester moet word – en konstruktief gebruik kan word tot voordeel van die kerk en gemeenskap in die 
Suider-Afrikaanse konteks.   

Die vergadering het bepaalde kernwaardes vir die eenheidsproses geïdentifiseer. Tien taakspanne is 
aangewys om in die lig hiervan verskillende aspekte van die eenheidsproses uit te werk. ’n Opvolg-
vergadering word vir Maart 2007 beplan.  

Die vergadering is daarvan oortuig dat kerkhereniging slegs op grond van gemeenskaplike 
geloofsoortuigings en onderlinge vertroue en respek vir mekaar gebou kan word. Lidmate op kerkraads-, 
rings- en sinodale vlak word aangemoedig om mekaar te leer ken en gemeenskaplike uitdagings saam aan 
te pak, want die sleutel tot ‘n herenigde kerkverband lê by gemeentes en hulle aanvaarding van 
eienaarskap van die uitdaging.  Die vergadering neem ook met dank kennis van baie plekke waar dit reeds 
gebeur.  Die viering van Pinkster volgende jaar bied ’n uitstekende geleentheid om verhoudings te versterk. 

Die vergadering weet ook dat daar bepaalde vereistes en prosedures in die verskillende kerke bestaan 
waarvolgens hierdie eenheidsproses moet plaasvind. Die vergadering wil deel wees van ’n proses waarin 
die verskillende kerke en hulle gemeentes betrokke behoort te wees.  

Die vergadering is daarvan oortuig dat die herenigingsproses die pad van die Here is en dat Hy self die 
deurslag sal gee waar mense geen uitweg sien nie.  Die onderlinge gees van eenheid en entoesiasme van 
die vergadering was bemoedigend en het hoop gebring.   

Die vergadering erken die gesamentlike roeping van die NG Kerkfamilie in Suider-Afrika en is daaraan 

verbind. 

2.6.4 Tydens die Achterbergbyeenkoms is vier taakspanne aangewys om aan die volgende sake aandag te 
gee met die oog op ’n voorlegging aan ’n volgende gesamentlike vergadering asook die individuele kerke: 
* Die model van die kerkverband 
* Die belydenisgrondslag 
* Die versoeningsproses tussen die kerke 
* Gesamentlike werk/ kommissies/ diensgroepe en projekte 
Hierdie taakspanne het vanaf 31 Januarie 2007 tot 1 Februarie 2007 te Achterberg vergader en sit hulle 
werk voort dmv e-pos en telefoonvergaderings. Hulle lewer verslag aan die Interimkomitee met die oog op 
die bestuur van die gesprekke en prosesse asook verslag aan ’n volgende gesamentlike byeenkoms.  
2.6.5 Daar is ook tydens die Achterbergbyeenkoms in November 2006 ooreengekom oor ’n Achterberg II 
vanaf 23-25 April 2007. Die verslag oor die byeenkoms sal as laatstuk by die sinodesitting beskikbaar 
wees. 
2.6.6 Die Interimkomitee het op ’n gereelde grondslag vergader ten einde die gesprek aan die gang en die 
prosesse op koers te hou. Die verhouding in die Interimkomitee is een van ’n verbintenis aan die saak 
asook ’n baie hegte broederlike verhouding tussen die lede.  
2.6.7 Alle rolspelers by al die prosesse was baie nugter daaroor dat daar baie knelpunte is wat tussen die 
kerke hanteer moet word gegewe bepaalde standpunte oor ’n wye verskeidenheid sake by die verskillende 
kerke. Een van die belangrikste is die uitklaring van die juridiese posisie tov herenigingsprosesse - dit het 
oa pertinent op die tafel gekom deur die uitspraak in die Koppies-saak tussen die NG Kerk in Afrika en die 
VGKSA. Die Interimkomitee het ooreengekom om die saak saam te hanteer deur regters en advokate wat 
lidmate van die vier kerke is te vra vir ’n gesprek in die verband. Die gesprek is geskeduleer vir 2 April 
2007. Verslag oor die uitkoms sal in ’n laatstuk oor kerkhereniging beskikbaar wees. 
2.6.8 Die vier kerke het van die begin af besef dat ’n kerkherenigingsproses en die aanloop daartoe dmv 
vergaderings ’n duur proses gaan wees. Die NG Kerk het ook tot dusver ingestaan vir ’n groot deel van die 
koste, veral tov die NGKA en die RCA wat nie die fondse het om vergaderings by te woon nie. Die vier 
kerke onderhandel tans met buitelandse vennote asook instellings in Suid-Afrika vir finansiële hulp. Die 
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aanduidings is positief tov moontlike bydraes. 
2.6.9 AANBEVELINGS: KERKHERENIGING 
Die Algemene Sinode ontvang die verslag oor die jongste verwikkelinge asook die aanbevelings tov 
kerkhereniging as laatstuk. 

2.7 DIE KERKHERENIGINGSGESPREK IN DIE NG KERK SELF 
2.7.1 Die gesprek oor die besluit van die Algemene Sinode 2004, asook kerkhereniging in die algemeen, 
het wyd en intensief plaasgevind. Kerkrade, ringe en sinodes het besluite oor verskeie fasette van die saak 
geneem. Die standpunte word hanteer op tersaaklike punte in die gesprekke/ prosesse. 
2.7.2 By elke vergadering van die Moderamen het die moderators terugvoering gegee van wat in hulle 
sinodes aan die gebeur is en kon daar wedersyds evalueer en beplan word. 
2.7.3 Die Moderamen het ook begin om ’n databasis saam te stel van dit waarmee die verskillende sinodes 
besig is sodat daar ‘n bron is waaruit getap kan word. 
2.7.4 ’n Kleiner Taakspan is saamgestel om tussen moderamenvergaderings aandag te gee aan sake wat 
mag opduik en die Moderamen te adviseer. 
2.7.5 In sy hantering van die saak het die Moderamen na sy vergadering van Februarie 2005 die 
kerkverband soos volg adviseer oor die gesprek binne die NG Kerk: 

1. Konsultasieproses met sinodes, kerkrade en gemeentes oor die besluit van die Algemene Sinode oor 
kerkhereniging tot een kerkverband in die NG Kerkfamilie (vgl Handelinge 2004: 338-340; 427-429; 436-
438; Kerkorde 2004: 110-115)
Die Moderamen besluit:
*1 Pt 13 van die besluit van die Algemene Sinode 2004 oor kerkhereniging vorm die raamwerk waarbinne 
die konsultasieproses plaasvind. Sinodes en kerkrade moet hulle deeglik vergewis van die inhoud van 
hierdie punt. 
*2 Dit is ’n konsultasieproses waarin kommentaar en voorstelle vanuit sinodes, kerkrade en gemeentes 
(lidmate) gevra word. Die doel is geensins om oor die besluit van die Algemene Sinode, wat ’n blote 
aanbeveling/ voorstel is om vordering te maak in die eenheidsproses, te stem nie. Soveel as moontlik 
insette deur kerkrade en sinodes word gevra vir die proses. Aan die einde van die proses word daar 
voorsiening gemaak vir ’n stemming deur kerkrade en sinodes. In die besluit van die Algemene Sinode oor 
kerkhereniging (Pt 13.2.2 en pt 14) word na die detail van die proses van stemming verwys. 
*3 In die konsultasieproses word kommentaar en voorstelle/ wenke op spesifiek die volgende punte in die 
besluit van die Algemene Sinode ingewag: 
- Pte 1-4: Redes vir Kerkhereniging 
- Pt 5: Die Belharbelydenis 
- Pt 6: Aspekte van ’n model 
- Pt 8: Die posisie van gemeentes 
- Pt 9-13: Die proses (Kyk ook na pt 13.2.2.) 
*4 Sinodes of sinodale kommissies/ moderamina/ sinodale diensrade besluit self oor hoe hulle hierdie 
konsultasieproses aanpak. Die volgende moet in die proses egter in gedagte gehou word: 
*4.1 Dit is ’n konsultasieproses wat die sinodes insluit maar wat ook die kerkrade en lidmate van 
gemeentes insluit. Die proses moet dus so beplan word dat lidmate ook ingelig en in die geleentheid gestel 
word om kommentaar en voorstelle te lewer. 
*4.2 Die afhandeling van die konsultasieproses met gemeentes voor die meeste sinodesittings in 
September en Oktober 2005 kan aan hierdie vergaderings ’n vollediger prentjie gee wanneer hulle self 
kommentaar en voorstelle lewer. 
*4.3 Elke sinode stel ’n meganisme daar om die resultate van die kommentaar en voorstelle vanuit 
gemeentes en die betrokke sinode te verwerk en teen einde Januarie 2006 aan die Moderamen/ Taakspan 
vir kerkhereniging te besorg. Hier word dit verder verwerk om in die herenigingsproses betrek te word. Die 
kommentaar en voorstelle word verkieslik onder die subhoofde in pt 3 verwerk. 
*4.4 Persone van buite die betrokke sinodale gebied (bv lede van die Moderamen van die Algemene 
Sinode) kan genader word om te help met die konsultasieproses.  
2. Stappe vir kerkhereniging in die NG Kerkfamilie
Die Moderamen besluit op die volgende stappe vir kerkhereniging in die NG Kerkfamilie: 
*1 Primêr gaan dit hier om die uitvoering van die besluit van die Algemene Sinode 2004, en spesifiek pt 13 
van hierdie besluit wat handel oor die proses. 
*2 Elke sinode/ sinodale kommissie/ moderamen/ sinodale diensraad voer pt 2 van pt 13 op sy eie manier 
in sy sinodale gebied uit. 
*3 Die Moderamen van die Algemene Sinode/ elke sinode/ sinodale kommissie/ sinodale diensraad/ 
moderamen dra die Hartenbosbesluit oor kerkhereniging aan die lede van die NG Kerkfamilie in sy 
omgewing oor. Hier kan ook gedink word aan tussen-sinodale kontak waar nodig. 
*3.1 Die Moderamen van die Algemene Sinode vra bilaterale gesprekke aan met sy eweknieë in die NG 
Kerkfamilie om die Hartenbosbesluit te kommunikeer. Die klem of invalshoek van hierdie gesprekke moet 

die Bybelse opdrag tot kerkeenheid wees. 
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*3.2 Die Moderamen van die Algemene Sinode onderhandel met die ASK’s van die NG Kerkfamilie oor die 
betrek van ’n buitefasiliteerder op eerstens die terrein van die Algemene Sinodes. In die verband kan daar 
byvoorbeeld van persone uit die WBGK gebruik gemaak word. 
*3.3 Die eersvolgende gesprekke met die NG Kerkfamilie moet ingestel wees op die bou van vertroue. 
*4 Die Moderamen van die Algemene Sinode bring opnuut pt 5 van pt 13 van die Hartenbosbesluit onder 
die aandag van sinodes/ moderamina/ sinodale kommissies/ sinodale diensrade vir deurgee aan ge-
meentes. 
*5 Die Moderamen van die Algemene Sinode moedig alle kerkvergaderings in die NG Kerkfamilie aan om 
die geleenthede vir wedersydse finansiële en administratiewe ondersteuning in hierdie familie te ondersoek 
en te benut. 
3. Kommunikasieproses
Die Moderamen bring sy besluit van November 2004 onder aandag van sinodale kommissies/ 
moderamens/ sinodale diensrade, naamlik 
*1 dat die kommunikasie oor kerkhereniging binne die breë proses van kommunikasie na gemeentes moet 
staan, en dat die gesprek moet plaasvind vanuit ‘n gesprek met gemeentes oor ons roeping, ons geloof, 
ens; 
*2 om in die kommunikasie ook gebruik te maak van ‘n dokument oor Belhar (ontstaan, inhoud, geskiedenis 
van die ‘80’s, iets positief oor die vier groot sake van Belhar, ens). Die VGKSA kan genader word om 
Belhar vanuit hulle perspektief aan te bied; 
*3 die teks van Belhar en die begeleidende brief op ons webblad te plaas. 

2.7.6 Die Moderamen het vanuit die sinodes terugvoering oor die prosesse/ konsultasie in sinodes ontvang. 
Die Taakspan het dit soos volg saamgevat: 

Daar is van al die sinodale gebiede terugvoer oor die Hartenbos-besluite oor kerkhereniging ontvang. 
Omdat die gesprekke verskillend gevoer is in die verskillende streke [sommige tot op lidmaatsvlak en ander 
slegs gesprekke by Kerkrade en ringe] verskil die formaat van die terugvoer ook. Die volgende algemene 
tendense was egter duidelik: daar is oorweldigende steun vir die proses van kerkhereniging; in meeste 
streke is die persepsie dat die Belydenis van Belhar ‘n “ononderhandelbare voorwaarde” vir kerkhereniging 
is ‘n groot probleem; oor die voorgestelde model en hoe dit gemeentes raak, is daar oorwegend positiewe 
terugvoer, hoewel daar sterk aandrang is dat duidelikheid gegee moet word oor sake soos taal, die naam 
van die kerk, eiendomme ens; die vraag oor eenheid met die Susterkerke [Gereformeerd en Hervormd] 
kom dikwels na vore; daar is by baie die wanpersepsie dat oor sekere fasette van kerkhereniging reeds 

finale besluite geneem is. 

2.7.7 Die Moderamen het gesorg dat ter wille van die gesprek in die sinodes daar meer persone uit sinodes 
by strategiese vergaderings is: by die gesprek te Esselenpark 20-22 Junie 2006 het elke moderator nog 
iemand uit sy streek saamgebring; die sinodes se moderature en saakgelastigdes is uitgenooi na die 
Moderamenvergadering van 31 Augustus 2007 waar die heeldag bestee is aan die gesprekke tussen die 
vier kerke van die familie en oor hoe die gesprekke in sinodale verband gevoer kan word - in die verband is 
ook ’n inligtingstuk met tersake feite goedgekeur vir beskikbaarstelling aan lidmate; die afvaardiging na die 
Achterbergbyeenkoms 6-8 November 2006 het ook bestaan uit die Moderamen plus die moderatuurslede 
en saakgelastigdes van die sinodes (of soos sinodes mag besluit het). Hierdie breë verteenwoordiging 
vergemaklik kommunikasie en skep vertroue en deursigtigheid. 
2.7.8 Al die sinodes gee indringend en deurlopend aandag aan die saak en doen moeite met die deurgee 
van inligting, die hou van gespreks-/ konsultasiegeleenthede, ontmoeting met ringe, gesprekke met die 
familie van die NG Kerke in hulle gebied, ens. Die gesprekke in sinodes is ook die hart van die gesprek: die 
Algemene Sinode en die Moderamen kan dit nie daar doen nie. Goeie verslae is van alle sinodes oor hulle 
konsultasieprosesse ontvang en die kerkverband kon mekaar ook so ten dienste wees. 
2.7.9 Die Moderamen het kennis geneem van, aandag gegee aan en gesprekke gevoer waar nodig tov 
enkele prosesse oor kerkhereniging wat by groepe leraars ontstaan het: die aksie vir die ondertekening van 
die Belydenis van Belhar deur gelegitimeerdes van die NG Kerk na die Algemene Sinode 2004, die  
Gereformeerde Belydende Beweging asook ’n groep emeriti se besware teen die huidige prosesse.
2.7.10 Die Moderamen het ook kennis geneem van sekere georganiseerde pogings om die 
kerkherenigingsgesprek in diskrediet te bring. Met die hulp van sinodes kon sinvolle gesprekke met 
rolspelers gefasiliteer word. 
2.7.11 In plaaslike gemeenskappe en op voetsoolvlak is daar die wonderlikste verhale van hoe gemeentes 
hande vat, vennootskappe aangaan, leraars oor en weer beroep word, ringe gesamentlik funksioneer, 
sinodale werksaamhede onder een sambreel gedoen word, ensovoorts. 
2.7.12 Een van die grootste knelpunte in die gesprek binne die NG Kerk is die kommunikasie in 
gemeentes. Die kantoor van die Algemene Sinode kry tot twee jaar na die sinode van 2004 oproepe van 
kerkraadslede en lidmate wat nog nie eers die volledige besluit van 2004 in hulle hand gehad het nie. 
Kerkrade is verantwoordelik om te sorg dat die korrekte inligting by hulle lidmate uitkom.  
2.7.13 AANBEVELINGS: KERKHERENIGINGSGESPREK BINNE DIE NG KERK SELF 
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Die aanbevelings oor die kerkherenigingsgesprek in die NG Kerk self dien as laatstuk by die 
Algemene Sinode 

2.8 JURIDIESE EN KERKREGTELIKE KNELPUNTE 
2.8.1 Die ATR gee hieraan aandag, en daar is ook ’n gesamentlike proses tussen die vier kerke aan die 
gang om met mekaar ooreen te kom oor die hantering hiervan. Daar vind voor die Algemene Sinode ’n 
konsultasie plaas met regters, advokate en prokureurs wat lidmate van die vier kerke is in hierdie verband. 
2.8.2 ’n Volledige verslag dien as laatstuk by die Algemene Sinode.  

3. EKUMENIESE VERHOUDINGS
3.1 EKUMENIESE LIGGAME IN SUIDELIKE AFRIKA 
3.1.1 Tussenkerklike Raad (TKR) 
3.1.1.1 Die NG Kerk was vanaf 2003 tot 2005 die sameroepende kerk en verantwoordelik vir die reël van 
die vergaderings. Die NH Kerk het oorgeneem vir 2006 tot 2008. Daarna is die Gereformeerde Kerke die 
sameroeper. 
3.1.1.2 Die TKR funksioneer volgens die grondslag wat in 2004 aanvaar is: 

1  Naam 
Tussenkerklike Raad 
2  Aard 
Die Tussenkerklike Raad is ‘n Raad van kerkgemeenskappe wat die Drie Formuliere van Eenheid 
onderskryf op grond waarvan die kerkgemeenskappe hulle eenheid in Jesus Christus in die Raad tot 
uitdrukking bring en bevorder deur ‘n gesamentlike agenda af te handel. 
3  Samestelling 
Die Tussenkerklike Raad word saamgestel uit kerkgemeenskappe wat die genoemde belydenisskrifte 
onderskryf en na aansoek, of uitnodiging, aansluit. 
Historiese perspektief
Die samestellende kerke tydens stigting is die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika, die Nederduitse 
Gereformeerde Kerk en die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika. Die besondere verhouding tussen 
hierdie kerkgemeenskappe, wat vanaf 1958 in die Tussenkerklike Kommissie tot uitdrukking gekom het, het 
in Februarie 2004 op die stigting van die Tussenkerklike Raad uitgeloop. Hierdie verhouding het uit ‘n 
gemeenskaplike reformatoriese herkoms, ‘n gesamentlike sosio-historiese kontekstualiteit en ‘n 
gemeenskaplike taal gegroei. Ondanks die verskeidenheid in kerkformasie en kerklike etos, asook 
graadverskille in die belewing van die gemeenskaplike belydenis, het dié kerkgemeenskappe deur die jare 
op grond van ‘n gemeenskaplike groeibodem ‘n verhouding van geloofseenheid in Christus gehandhaaf  en 
hulle streef steeds daarna om dié verhouding tot ‘n hegter kerkregtelik verantwoorde eenheid te voer.
4  Kerkregtelike posisionering 
Die Tussenkerklike Raad word uit die saamwerkende kerkgemeenskappe saamgestel, op die wyse wat 
elke kerkgemeenskap geskik ag. Die verteenwoordigers van die saamwerkende kerkgemeenskappe werk 
op sterkte van die mandaat wat die betrokke kerkgemeenskap aan hulle verteenwoordigers gegee het in 
die Tussenkerklike Raad saam binne die raamwerk van die Skrif, die Drie Formuliere van Eenheid en die 
betrokke kerkorde van elke kerkgemeenskap. Binne hierdie raamwerk oordeel die Tussenkerklike Raad 
hoe die agenda afgehandel kan word en rapporteer aan die onderskeie kerkgemeenskappe oor sy 
werksaamhede.  
5  Opdrag 
Om kerklike eenheid op grond van dieselfde belydenisskrifte in Jesus Christus te belewe en te bevorder 
deur
5.1  ’n krities-opbouende gesprek tussen die saamwerkende kerkgemeenskappe voort te sit; 
5.2  kennis te neem van bestaande samewerkingsterreine en ‘n geheelbeeld daarvan aan die 
saamwerkende kerkgemeenskappe te gee;  
5.3  nuwe samewerkingsterreine tussen die saamwerkende kerkgemeenskappe te identifiseer, te 
koördineer, en met verantwoording aan die onderskeie mandaatgewers uit te bou; 
5.4  waar nodig gesamentlike getuienis in die samelewing en aan die owerhede te lewer; 
5.5  in die Tussenkerklike Raad nuwe ontwikkelinge in die saamwerkende kerke, of beëindiging van 
bepaalde kerklike praktyke, of verdere presisering van wesenlike aspekte van kerkwees in die 
ontwikkelingsfase  daarvan  mee te deel en te toets; 
5.6  kerklike sake van gemeenskaplike belang gesamentlik in ‘n wyer sfeer in die  
Konvent van Reformatoriese Kerke in Suider-Afrika te bevorder.  
Toeligtingsperspektief
*1 Bestaande samewerkingsterreine is onder andere 
-Bybelvertaling;
-dae van verootmoediging en gebed; 
-vertalings, wysigings en samestellings van liturgiese en ander kerklike geskrifte; 

-gesamentlike kerklike belange in onderwys- en maatskaplike sake; 
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-gesamentlike projekte in die breë gemeenskap;  
-en samewerking tussen kerkgemeenskappe op plaaslike vlak. 
*2 Die mandaatgewende vergaderings versoek die betrokke saamwerkende kommissies en 
deputategroepe om jaarliks inligting van hulle werksaamhede aan die Tussenkerklike Raad te verskaf met 
die oog op ‘n geheelbeeld, die identifisering van bykomende sake, en nuwe samewerkingsterreine.   
*3 Deputaatgroepe en kommissies van die onderskeie kerkgemeenskappe rapporteer steeds aan hulle 
mandaatgewers.
6  Konstituering, Administrasie en Werkswyse  
-Die Tussenkerklike Raad word gekonstitueer deurdat die saamwerkende kerkgemeenskappe elkeen sewe 
afgevaardigdes benoem. Geen beperking word op die getal waarnemers geplaas nie.  
-Die Tussenkerklike Raad benoem ‘n Interimkomitee van twee afgevaardigdes van elke kerkgemeenskap 
wat as dagbestuur optree. Die ooreenstemmende voorsitterskap en skribaat van die Tussenkerklike Raad 
en die Interimkomitee word roterend, soos deur die Tussenkerklike Raad bepaal, behartig. 
-Die taak van die voorsitter is om die leiding op beide  vergaderings by wyse van erkende 
prosedurereëlings te gee. Die taak van die skriba is om notules te hou, beide vergaderings te reël, en die 
stukke in bewaring te hou. 
-Die Interimkomitee vergader wanneer dit nodig geag word en stel die agenda van die Tussenkerklike Raad 
saam wat minstens twee keer per jaar vergader. 
-Die vasstelling van die agenda kan vir die koördinering van gemeenskaplike sake meebring dat ad hoc 
afgevaardigdes van verskeie relevante deputate, deputategroepe en kommissies van die saamwerkende 
kerkgemeenskappe insette op die Tussenkerklike Raad lewer. 
-Alle koste met betrekking tot die Tussenkerklike Raad en die Interimkomitee word pro rata, soos 
voorgestel deur die Interimkomitee en vasgestel deur die Tussenkerklike Raad, deur die   saamwerkende 
kerkgemeenskappe gedra en deur die skriba hanteer. 
7  Wysiging aan die grondslag van die Tussenkerklike Raad 
Wysigings van administratiewe reëlings word met ‘n twee derde meerderheidstem goedgekeur. Prinsipiële 
wysigings wat  die aard van die Tussenkerklike Raad, die samestelling, kerkregtelike posisionering en die 
opdrag daarvan wesenlik verander, moet deur die bevoegde vergaderings van die saamwerkende 

kerkgemeenskappe goedgekeur word. 

3.1.1.3 Die TKR vergader gewoonlik tweekeer per jaar.   
3.1.1.4 Die Algemene Sinode het in 2004 ’n besluit geneem oor gesamentlike predikantekonferensies 
(Besluiteregister F.2.1/18) vir predikante van die drie kerke wat lid is van die TKR. Hierdie saak is na die 
sinodes verwys maar kom nie van die grond af nie en lyk nie ’n haalbare manier om die eenheid van die 
kerke sigbaar te vergestalt nie. Die NG Kerk se verteenwoordigers neem die saak weer met die TKR op. 

3.1.2 Konvent vir Reformatoriese Kerke 
3.1.2.1 Die NG Kerk is lid van hierdie Suid-Afrikaanse liggaam wat bestaan uit die volgende kerke: 
Afrikaanse Protestantse Kerk, Calvyn Protestantse Kerk, Christelike Gereformeerde Kerk, Evangeliese 
Gereformeerde Kerk, Free Church of South Africa, Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika, Gereformeerde 
Kerke Midddelande, Gereformeerde Kerke Soutpansberg, Hervormde Kerk in Suidelike Afrika, 
Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika, Nederduitse Gereformeerde Kerk, Nederduitse Gereformeerde 
Kerk in Afrika, Presbyterian Church of America, Reformed Church of Botswana, Reformed Church in Africa, 
Rynse Kerk, Vrye Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika. 
3.1.2.2 Die deelnemende kerke vergader eenkeer per jaar. 
3.1.2.3 Die Konvent funksioneer binne die raam van die volgende Verklaring van Voorneme: 

Die afgevaardigdes en waarnemers van kerkgemeenskappe wat in hierdie Konvent teenwoordig is, spreek 
hiermee hulle gesamentlike geloof in die Drie-enige God uit, soos Hy Homself in sy Woord bekend gemaak 
het en soos ons Hom in die verskeie belydenisskrifte uit die reformatoriese erfenis bely. Ons kom in die 
Konvent byeen om op grond van ons gemeenskaplike geloof, belydenis en reformatoriese tradisie 
-profetiese getuienisse in die samelewing en ten opsigte van die owerheid te lewer; 
-mekaar met raad en hulp by te staan waar dit versoek word; 
-moontlike samewerking ten opsigte van gemeenskaplike belange en verantwoordelikhede in die 
samelewing te koördineer. 

Mag die Here ons daartoe help – tot verheerliking van sy heilige Naam! 

3.1.3 Die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke 
3.1.3.1 Die NG Kerk het sedert 1994 waarnemerstatus en is sedert Julie 2004 volle lid na die besluit van 
die Algemene Sinode 2002. 
3.1.3.2 Dr Coenie Burger was die afgelope termyn ook lid van die UK van die SARK. 
3.1.3.3 Die SARK het sedert die vorige Algemene Sinode aan talle sake aandag gegee wat die kerklike 
gemeenskap raak, en die NG Kerk kon op talle terreine ’n leidende rol speel - die aandag aan Zimbabwe is 
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’n goeie voorbeeld hiervan. Met sy verskillende departemente gee die SARK werklik aandag aan die nood 
in ons land.  
3.1.3.4 Dit het ook gebeur dat amptenare van die SARK verklarings uitgereik het/ uitsprake gemaak het wat 
kontroversieel was. Die Moderatuur het saam met ander lidkerke hieraan aandag gegee en die sake kon 
almal tot bevrediging hanteer word. In navrae hieroor het die Algemene Sekretaris daarop gewys dat 
lidmaatskap van en deelname aan ekumeniese liggame nie beteken dat die lede/ deelnemende kerke 
noodwendig alle besluite of optrede onderskryf nie: dit is immers ’n wye verskeidenheid van kerke wat poog 
om ’n gemeenskaplike taak te verrig - die NG Kerk het byvoorbeeld ook negatief reageer tov ’n bepaalde 
verklaring wat die Konvent vir Reformatoriese Kerke uitgereik het. 
3.1.3.5 Sinodes is ook positief betrokke by die streekrade van die SARK en lewer positiewe bydraes tov die 
funksionering daarvan. 

3.1.4 Namibiese Raad van Kerke 
3.1.4.1 Die NG Kerk in Namibië is volle lid van die Namibiese Raad van Kerke. 
3.1.4.2 Soos met die SARK speel die NG Kerk ook hier ’n baie sterk rol. Ds Schalk Pienaar, moderator van 
die NG Kerk in Namibië, was vir ’n termyn die President van die Namibiese Raad van Kerke.  

3.1.5 The Evangelical Alliance of Southern Africa 
3.1.5.1 Die NG Kerk is sedert die begin van 2004 lid van TEASA wat die meer evangelical deel van die 
Suid-Afrikaanse kerke verteenwoordig. Die konfessionele verskil met ander kerke is die grootste in hierdie 
liggaam, maar daar is genoeg wat die NG Kerk en ander kerke as liggaam van Christus bind om ook hierin 
saam te werk. 
3.1.5.2 Soos met bogenoemde liggame kon die NG Kerk meewerk aan aksies en uitsprake van TEASA 
maar het ook op bepaalde punte voorbehoude gehad. 
3.1.5.3 Een van die lidmate van die NG Kerk, me Zerilda Nel van die Sinode Hoëveld, is tans die voorsitter 
van TEASA. 

3.1.6 Southern African Alliance of Reformed Churches 
3.1.6.1 Die NG Kerk is via sy lidmaatskap van die WBGK (WARC) ook lid van SAARC. 
3.1.6.2 SAARC het die afgelope drie jaar as gevolg van bepaalde leierskapsprobleme nie funksioneer nie. 
Die NG Kerk het ’n baie sterk rol gespeel om die sake te begin regstel, en die SAARC sal aan die einde 
van Julie 2007 sy Konferensie in Suid-Afrika hou. Die kantoor van die Algemene Sinode tree voortaan ook 
op as kontakpunt vir SAARC. 
3.1.6.3 Die beplanning is om by die Konferensie SAARC te ontbind en as ’n streekliggaam van die Alliance 
of Reformed Churches in Africa te laat funksioneer wat die kontak met WARC net soveel makliker sal 
maak. 

3.1.7 SACLA 
3.1.7.1 By die vorige Algemene Sinode is verslag gedoen oor SACLA II wat in 2003 in Pretoria vergader 
het. 
3.1.7.2 Die “7 reuse” van 2003 is op agendas van die NG Kerk, in  besonder deur ons roepingsverklaring. 
3.1.7.3 Die NG Kerk is deel van die voortsetting van die SACLA Council. Die Raad funksioneer op die 
oomblik nie regtig effektief nie. 

3.1.8 Gereformeerd-Lutherse Konsultasie 
3.1.8.1 Onder leiding van Biskop Dieter Lilje van die Evangelies-Lutherse Kerk en dr Kobus Gerber van die 
NG Kerk het ’n eerste konsultasie tussen kerke van die Reformasie op 8 Februarie 2007 in Kemptonpark 
plaasgevind. Hierdie tipe konsultasie tussen kerke van gereformeerde en lutherse agtergrond vind tans op 
verskillende vlakke wêreldwyd plaas en is tot groot seën vir die twee tradisies se verhouding met mekaar 
en hulle eie teologiese ontwikkeling.  
3.1.8.2 Die kerke teenwoordig het hulle verbind vir ’n groter Suider-Afrikaanse proses, en gesrekke in die 
verband met die WARC en die Lutheran World Federation is in beplanning.  

3.2 EKUMENIESE LIGGAME IN AFRIKA 
3.2.1 Alliance of Reformed Churches in Africa 
3.2.1.1 Die NG Kerk is deel van die liggaam kragtens haar deelwees van die WARC. 
3.2.1.2 ARCA het die afgelope drie jaar, soos SAARC, nie goed funksioneer nie. Daar is op die oomblik 
nuwe momentum en ’n vergadering van die Uitvoerende Komitee word in Suid-Afrika beplan. 
3.2.1.3 Die NG Kerk begin ook hier ’n sterker rol speel ter wille van ons verbintenis aan Afrika. 

3.2.2 All Africa Conference of Churches 
3.2.2.1 Die Moderamen het besluit om kontak te begin maak met die AACC. Hierdie liggaam bind die kerke 
van Afrika ter wille van die liggaam van Chistus en hierdie kontinent op ’n besondere maniere saam. 
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3.2.2.2 Die NG Kerk het haarself in 2002 baie duidelik tot Afrika verbind, en dit kan dan ook nie anders as 
dat ons saam met die ander kerke in hierdie kontinent hande vat nie: die AACC is ’n wonderlike voertuig 
daartoe. 
3.2.2.3 Van die NG Kerk se naaste familie (die VGKSA) asook naaste reformatoriese vennote (die Uniting 
Presbyterian Church in Southern Africa en die United Cogregational Church of Southern Africa) is reeds 
lede van AACC. 
3.2.2.4 Die basiese inligting oor die AACC is aangeheg as Bylaag 1.
3.2.2.5 AANBEVELING: ALL AFRICA CONFERENCE OF CHURCHES 
Die Algemene Sinode besluit om aansoek te doen vir lidmaatskap van die AACC en dra dit aan die 
Moderamen op om die proses af te handel. 

3.2.3 Inter-faith Action for Peace in Africa 
3.2.3.1 Die Lutherse Wêreldfederasie het leiding geneem (en befonds) met die stig van ’n beweging wat ten 
doel het om alle godsdienstige oortuigings te betrek in prosesse om van die krisisse in Afrika op te los. ’n 
Uiters geslaagde beraad in die verband het in April 2005 in Suid-Afrika plaasgevind. 
3.2.3.2 Die Interimkomitee wat die werk intussen doen saam met plaaslike aksies bereik sukses: prosesse 
in onder andere die DRK en Sudan kan daarvan getuig. 
3.2.3.4 Dr Kobus Gerber is die NG Kerk se skakel met IFAPA. 

3.2.4 Federale Raad van Kerke 
3.2.4.1 Die Algemene Sinode 2004 het besluit om by die ander lede van die Federale Raad aan te beveel 
dat die Federale Raad volgens die voorgeskrewe prosedure ontbind (Besluiteregister 2004 F.2.1/3). 
3.2.4.2 Hierdie besluit is ook in ’n bilaterale gesprek aan die VGKSA deurgegee. 
3.2.4.3 Kennis is aan die lede van die Federale Raad gegee van ’n vergadering in Utrecht tydens die 
byeenkoms van die GER waar die NG Kerk se besluit/ voorstel hanteer sal word. Na twee byeenkomste in 
Utrecht is die volgende besluit deur die lidkerke van die Federale Raad geneem: 

REPORT ON DISCUSSIONS WITH REGARD TO A POSSIBLE BODY FOR THE FAMILY OF 
CHURCHES THAT CAME FROM THE WORK OF THE DUTCH REFORMED CHURCH 

1. The members of the Federal Council of Dutch Reformed Churches and other members of the family 
present at the Reformed Ecumenical Council from 12-26 July, 2005 in Utrecht, Netherlands, met twice 
during the assembly of the REC. They discussed the future of the Federal Council and other possibilities / 
options for the unity of the family. 
2. The members are convinced that they need a separate body for the family of Dutch Reformed Churches. 
They identified the following advantages: 

2.1 We are a family: we need to get together. 
2.2 We are one: we have to tie the family together. 
2.3 We as family have a unique identity. 
2.4 We share common roots in confession, creeds, liturgy. 
2.5 We have common resources we can share: theological training, literature, human resources. 
2.6 We are in Africa and God wants us to make a difference together with one another. 
2.7 We have a specific and unique prophetic voice in all spheres of society and contexts. 
2.8 Our contact can be more focussed. 
2.9 We have the opportunity to co-operate for the advancement of the Kingdom of God. 
2.10 We will start a new history together. 
2.11 We will learn from one another and enrich one another with our diversity. 
2.12 We will have an united front in our witness. 

3. We are aware of disadvantages when the family of Dutch Reformed Churches have a separate body: 
3.1 Churches may become suspicious of another body. 
3.2 ARCA and SAARC are there for the reformed churches: why something extra? 
3.3 There may be probable alienation from other bodies. 
3.4 There are churches that want the Federal Council to continue and are convinced that a new body is not 
necessary. 
3.5 The functioning and membership of bodies for churches cost a lot of money: will we be able to afford it? 
3.6 There may be some confessional or doctrinal issues that may capture a lot of our time. 

4. We are convinced that the time is ripe for a new dispensation: 
4.1 We recognise the positive intentions of the Federal Council but also the fact that for a lot of historical 
and other reasons it is not possible to go on. 

4.2 We see the way forward as follows: 
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4.2.1 There is a need to create a new way ahead: the current members of the Federal Council and the 
other members of the family that are not members of the Federal Council constitute a new body that will 
reflect the new realities and needs of the family. 
4.2.2 The new body will co-operate with/ form part of / associate with other regional bodies. 
4.2.3 The members present at Utrecht appointed an Interim Committee of 5 members: Dr Edwin Zulu 
(Reformed Church in Zambia) (Chairperson), Rev Stoneham Sande (Church of Central Africa Presbyterian, 
Nkhoma Synod), Rev Jonathan Kangogo (Reformed Church of East Africa), Rev Mochudi Lebone (Dutch 
Reformed Church in Africa) and Dr Kobus Gerber (Dutch Reformed Church) (Secretary).  
4.2.4 The Interim Committee will 
4.2.4.1 Look at possible options and models for a new way ahead 
4.2.4.2 Look at the possibilities of the current constitution of the Federal Council, and write a new 
constitution to serve the purpose of a new dispensation 
4.2.4.3 Report their work to the members of the Federal Council and the other members of the family. This 
will include the history of the Federal Council, the background and contents of the meetings in Utrecht, and 
the proposed new constitution. 
4.2.4.4 Contact the Uniting Reformed Church in Southern Africa and invite them to enter into discussions 
with the Interim Committee with regard to this matter. The Interim Committee must continiously involve 
them.  
4.2.5 The Report of the Interim Committee must be ready towards the end of January 2006. Members of 
the family will be asked to react within a specific timeframe.  
4.2.6 The Interim Committee will prepare a comprehensive final report to all the churches. This will be 
ready at the beginning of 2007. 
4.2.7 The Interim Committee will call a meeting of the Federal Council. At this meeting the Federal Council 
will formally disband according to Article 8 of the Constitution of the Federal Council. This meeting will also 
be the first meeting of the envisaged new body. 

Dr Edwin Zulu (Chairperson) 
Dr Kobus Gerber (Secretary) 

August 2005 

3.2.4.4 As gevolg van die situasie van die voorsitter van die Interimkomitee kon daar, behalwe bilaterale 
gesprek, eers ’n vergadering van die Interimkomitee in Maart 2007 plaasvind en ’n werkwinkel vir die 
opdrag vir Mei 2007 in Malawi skeduleer word. Die uitkoms hiervan sal as laatstuk by die Algemene Sinode 
dien. 
3.2.4.5 Die Interimkomitee het die hele saak ook vir kommentaar na die vennote van die 
kerkherenigingsgesprek in Suid-Afrika verwys. 
3.2.4.6 AANBEVELING: MOONTLIKE LIGGAAM VIR KERKE VAN DIE BREËR NG KERKFAMILIE 
Die Algemene Sinode ondersteun die skep van ’n moontlike liggaam vir die kerke van die breër NG 
Kerkfamilie met die uitdruklike verstandhouding dat dit ’n liggaam is wat (a) nie in die plek van die 
herenigingsproses in Suid-Afrika mag staan nie, en (b) instrument moet wees vir ’n groter 
herenigingsproses van die familie van NG kerke en ander Suider-Afrikaanse gereformeerde kerke. 

3.3 GLOBALE EKUMENIESE LIGGAME 
3.3.1 Die Gereformeerde Ekumeniese Raad 
3.3.1.1 Inleiding
Die NG Kerk is sedert 1950 lid van die GER as een van die grootste kerke van die liggaam asook ’n kerk 
wat deur die jare ’n leidende rol gespeel het. Verskeie lede van die NG Kerk was al voorsitter van die GER 
en het op die UK gedien. Tans dien dr Kobus Gerber as adviseur op die UK. 
3.3.1.2 Algemene Vergadering 2005
Die jongste Algemene Vergadering van die GER het in Julie 2005 in Utrecht, Nederland, plaasgevind. ’n 
Aantal baie belangrike sake is tydens die byeenkoms aangeraak waarvan drie spesifiek na die onderkeie 
kerke verwys is vir aandag: Heidelbergse Kategismus Vraag en Antwoord 80, die Christelike getuienis te 
midde van godsdienstige pluralisme, asook koersaanduiding vir ‘n teologie van hoop in ’n tyd van MIV/Vigs. 
Die laasgenoemde twee sake sake is na die ADD verwys vir aandag en hulle sal daaraan aandag gee. 
3.3.1.3 Heidelbergse Kategismus Vr en Antw 80
*1 Die moontlike herformulering van HK Art 80 is in 1984 op die tafel geplaas deur die Christian Reformed 
Church in North America en is gedoen vanuit ’n lang geskiedenis van worsteling met die betrokke 
formulering in gereformeerde kringe. Die dokument wat die CRCNA aan alle lidkerke van die GER gestuur 
het, is deur die Moderamen na proff Conrad Wethmar en Sybrand Strauss vir studie en kommentaar 
verwys. Op grond van hulle aanbeveling het die Moderamen soos volg aan die CRCNA geskryf: 
1. The DRC conveys its appreciation to the CRCNA for the work done on the relationship between the 
Reformed interpretation of the Lord’s supper and that of the Roman Catholic Eucharist. 
2. The DRC would like to express its preliminary agreement with recommendation D2 an D3 on page 34 of 
the booklet that had been sent to us: 
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1. That the synod declare there are significant differences between the Roman Catholic understanding of 
the Mass and the Reformed understanding of the Lord’s Supper. 
2. That synod declare Q. and A. 80 can no longer be held in its current form as part of our confession given 
our study of official Roman Catholic teaching and extensive dialogue with official representatives of the 

Roman Catholic Church. 

3. Before supplying our final response we would prefer to have the opportunity to discuss this issue with the 
other members of the DRC family of churches, with the Interdenominational Council (constituting churches: 
Reformed Churches in South Africa, Dutch Reformed Church, Nederduitsch Hervormde Kerk) as well as 
with the South African Bishops Conference of the Roman Catholic Church. 
4. In the light of point 3 above we would suggest that an initial discussion on the matter take place at REC 
2005 but that a decision be postponed until REC 2009. 
*2. Die GER het besluit om die bevindinge van die CRCNA oor HK 80 aan lidkerke te stuur vir oorweging 
en handeling, en hulle verslae daaroor aan die UK van die GER te stuur. 
*3 AANBEVELING: HK 80 
Die Algemene Sinode hanteer die aanbevelings in die laatstuk oor HK Sondag 80. 
3.3.1.4 Gesprek GER/ WARC oor naderbeweeg aan mekaar 
*1  Die GER het in 2005 besluit om ’n gesprek aan die gang te kry met WARC oor nouer bande en asook ’n 
formele verhouding te onderhandel wat selfs kan lei tot die GER as ’n onafhanklike entiteit in WARC: 

Besluit van die GER Julie 2005 
1. REC formally communicate to WARC its desire to engage in a meaningful conversation that might lead 
both organizations to a more intentionally closer relationship as already is demonstrated in present practice 
in incidental cooperation, project cooperation, and even the potential for sharing personnel. 
2. Upon receiving a positive response from WARC, the executive committee of REC be authorized to 
appoint a committee of four (4) persons with the mandate to explore, and if appropriate negotiate, an 
agreement with WARC that will enhance a formal relationship:  
2.1 That could move REC toward being an affiliated entity within WARC.  
2.2 That this relationship be one of intentional cooperation and interrelationship. 
2.3 That, at least at the general secretary and the executive committee level, there be regular consultation 
and collaboration. 
2.4 That, as much as is possible, REC and WARC function in a complementary and/or a possible joint 
manner.  
2.5 It is desirable that REC will continue to exist and retain its independence as an entity even within the 
framework of WARC.  
2.6 That such an agreement allows adequate space for member churches of REC who are not WARC-
affiliated to participate in REC or REC/WARC activities without requiring WARC membership.  
2.7 That the committee of 4 REC representatives be composed as follows: 
2.7.1 The general secretary of REC. 
2.7.2 The President of the executive committee of REC. 
2.7.3 A representative of an REC member-church that is also a member of WARC. 
2.7.4 A representative of an REC member-church that is not presently a member of WARC. 
2.7.5 It is suggested that this committee of 4 be joined by 4 WARC-appointed members to form one 
committee to develop a joint-proposal for initial consideration by the respective executive committees no 
later than December 2006. 
3. That the final decision on specific timelines, inter-office arrangements, financial details (if any), and 
organizational placement, be referred to the negotiating committee.  
4. That the expenses for the development of a proposal be respectively born by REC and WARC. 
5. That an extended* executive committee of REC be convened at such a time as a proposal is ready for 
formal consideration subject to the following conditions: 
5.1 The proposal to be considered by an extended executive committee shall be received by each member 
church no later than 6 months before an extended executive committee is convened. No extended 
executive committee shall be convened later than 18 months prior to the next scheduled meeting of the 
REC Assembly.  
5.2 The proposal must, in the sole judgment of the REC executive committee, be within reasonable 
boundaries of the decisions of the Utrecht Assembly.  
6. That the executive committee shall provide a full report with recommendations to the next assembly. 
*An extended executive committee means the executive committee itself, the advisors, and not less than 

three representatives of member churches.

*2. Spanne van die twee liggame het vanaf 30 Januarie 2006 tot 1 Februarie 2006 in Grand Rapids, VSA, 
vergader om aan die opdrag van die GER aandag te gee. Dr Kobus Gerber was deel van die span van die 
GER. Die onderhandelaars se voorstelle is aan lidkerke vir kommentaar gestuur word voordat ’n 
uitgebreide UK die voorstelle hanteer. Die finale voorstelle dien by die volgende Algemene Vergadering van 
die GER. 



 

 404

*3 Die dokumentasie vir die aandag van lidkerke is aangeheg as Bylaag 2.
*4 Die Moderamen het die saak deeglik bespreek en besluit om by die Algemene Sinode aan te beveel dat 
een liggaam tussen GER en WARC, nl die World Reformed Communion gevorm word. 
*5 Die Uitgebreide UK van die GER het in Maart 2007 in Pretoria ontmoet ten einde die reaksie van 
lidkerke te oorweeg asook aan die pad vorentoe aandag te gee. Die Algemene Sekretaris van die WARC 
het ook die vergadering bygewoon. Die reaksie van die lidkerke was positief: enkele kerke het bepaalde 
vrae gehad wat die UK’s van die GER en WARC meen prakties opgelos kan word. 
*6 AANBEVELING: GER EN WARC 
Die Algemene Sinode keur goed dat een nuwe gereformeerde ekumeniese liggaam, die World 
Reformed Communion, tussen die GER en WARC gevorm word en dat die NG Kerk daarvan lid is. 
3.3.1.5 Finansiële krisis van die GER 
*1  As gevolg van ’n komplekse sameloop van omstandighede (waarvan die grootste is dat die meeste 
lidkerke weinig of niks bydra nie) het die GER gedurende die eerste helfte van 2006 op ’n kruispad tov die 
liggaam se finansies gekom: die personeel kon bv in April 2006 nie salarisse ontvang nie, en die UK kon 
nie ’n belangrike jaarvergadering hou nie. 
*2. Tussen die PKN, die CRCNA en die NG Kerk is daar ’n proses aan die gang gesit om die hele opset 
van die liggaam te evalueer- ook tov die bestuur en die projekte waarmee die GER besig is. Hierdie drie 
kerke dra die grootste deel van die GER se uitgawes. 
*3 Die CRCNA en die NG Kerk het hulle bydrae vir 2006/7 so gestruktureer dat ’n groter bedrag dadelik 
beskikbaar was om die GER ruimte te gee om die saak te hanteer. 
*4 ’n Indringende ondersoek en gesprekke oor die pad vorentoe het vanaf 5-7 Julie 2006 by die kantore 
van die GER in Grand Rapids plaasgevind. Dr Kobus Gerber het dit in tweërlei hoedanigheid bygewoon: as 
een van die drie kerke wat die saak bestuur, asook as verkose “advisor” vir die UK van die GER. Bepaalde 
noodmaatreëls is getref, veral ook met hulp van die CRCNA. Lidkerke is ook dringend genader oor 
uitstaande ledegelde. Die situasie het die GER ook by die punt gebring waar indringend gekyk word na ’n 
vinniger proses tov die eenwording met WARC- die drie kerke wat die GER dra, is al drie ook lid van die 
WARC en het kennis gegee dat hulle ook nie veel langer die groot ledegeld by twee liggame kan betaal wat 
dieselfde doel voor oog het nie. Die NG Kerk se duidelike standpunt hieroor, ook in die lig van die 
kerkherenigingsprosesse, is duidelik oorgedra. 
*5 Drr Kobus Gerber, Peter Borgdorff en ds Evert Overeem asook dr Douwe Visser as voorsitter van die 
GER is in kontinue kontak oor die situasie. 

3.3.2 World Alliance of Reformed Churches 
3.3.2.1 Inleiding
Die NG Kerk is in 1997 weer toegelaat tot die WARC en speel sedertdien ’n besondere rol in die liggaam. 
3.3.2.2 Accra Confession en ekonomiese geregtigheid
*1 Die Moderamen het indringend aandag aan die saak gegee en ook ’n standpunt geformuleer wat aan 
streeksinodes deurgegee is vir hulle kommentaar. Die skrywe is ook vergesel van versoeke om ’n 
gespreksproses in die onderskeie sinodes oor ekonomiese geregtigheid aan die gang te kry. 
*2 Die ATLAS het die saak verder geneem en lewer verslag daaroor. 
3.3.2.3 Unity in Mission-projek 
Dr Coenie Burger is een van die verteenwoordigers van kerke uit Suider-Afrika wat deelneem aan die 
projek. 
3.3.2.4 Mission of Presbyterian and Reformed Churches
Dr Nelus Niemandt verteenwoordig die NG Kerk by hierdie konsultasie van WARC in Geneve. 
3.3.2.5 WARC-Nederduitsch Hervormde-gesprek
Gesprek is op die oomblik aan die gang tussen WARC en die NH Kerk oor laasgenoemde se hertoelating 
tot WARC. Soos in die geval met die NG Kerk is daar bepaalde vereistes waaraan voldoen moet word. Dr 
Kobus Gerber vorm deel van die WARC-span wat die onderhandelinge voer. Die NH Kerk besluit by hulle 
Algemene Kerkvergadering in September 2007 oor die saak. 

3.3.3 Die Wêreldraad van Kerke 
3.3.3.1 Nuwe kontak met die WRK 
*1 In die verskillende afdelings en kommissies van die WRK word van die belangrikste rolspelers op 
teologiese en kerklike gebied saamgetrek. Die afgelope jare het verteenwoordigers van die Teologiese 
Fakulteite en die NG Kerk betrokke geraak by die werksaamhede ten einde nie kontak met die res van die 
wêreld te verloor nie. 
*2 Dr Kobus Gerber en prof Piet Meiring het die Negende Vergadering van die WRK in Februarie 2007 in 
Porto Alegre, Brasilië, as waarnemers bygewoon. Die verteenwoordigers van die NG Kerk is met ope arms 
ontvang en betrek by alle werksaamhede tydens die byeenkoms. Dit is asof aanvaar word dat die NG Kerk 
daar moet wees en dat ons daar ’n plek het. 
*3 Die Moderamen het op grond van die dokumente van die WRK asook die rapport van dr Gerber en prof 
Meiring indringend besin oor die posisie van die NG Kerk mbt tot die WRK, en het besluit om ’n proses te 
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begin om by die Algemene Sinode ’n aanbeveling te maak tov die hertoetrede van die NG Kerk tot die 
WRK. 
*4 Ter motivering van die aanbeveling van die Moderamen word die volgende inligting gegee: 

Inleiding
Die Wêreldraad van Kerke (WRK) het in 1948 in Amsterdam (Nederland) tot stand gekom toe 147 kerke 
byeengekom het met die doel “om Christelike kerke wat die Here Jesus Christus, volgens die Skrifte, as 
God en Verlosser aanvaar”, in een wêreldwye liggaam saam te snoer. Dit was die kulminasie van 
ekumeniese inisiatiewe wat reeds teen die einde van die 19de eeu begin is en vroeg in die 20ste eeu ‘n eie 
dinamiek ontwikkel het.  Drie ekumeniese liggame het gedurende die eerste drie dekades van die 20ste 
eeu tot stand gekom: die Internasionale Sendingraad (as uitvloeisel van die eerste 
Wêreldsendingkonferensie in Edinburgh, 1910), die Life and Work-organisasie  wat in 1925 gestig is om 
kerke in staat stel om hulle geloof saam uit te leef en om praktiese diens in die samelewing te lewer, en die 
Faith and Order-organisasie wat in 1927 in die lewe geroep is om aan leerstellige en kerkordelike sake 
aandag te gee. In 1948, kort na die Tweede Wêreldoorlog, het laasgenoemde twee strome verenig om die 
WRK te vorm. Die Internasionale Sendingraad het aanvanklik as afsonderlike liggaam bly bestaan, maar is 
in 1961 uiteindelik ook in die WRK opgeneem, as die Kommissie vir Wêreldsending en Evangelisasie.  
Sedertdien het die WRK gegroei as die grootste en mees verteenwoordigende ekumeniese liggaam op 
aarde, wat kerke vanuit vrywel alle Ortodokse en Protestantse gemeenskappe (Anglikane, Baptiste, 
Gereformeerdes, Lutherane, Metodiste en talle ander) op ses kontinente aan mekaar verbind. Die Rooms-
Katolieke Kerk is nie ‘n formele lid van die WRK nie, maar het die afgelope dertig jaar op talle terreine 
saamgewerk. By vrywel alle byeenkomste, werkswinkels, vergaderings van die Sentrale Komitee en 
volvergaderings van die WRK, is verteenwoordigers van die Rooms-Katolieke Kerk aanwesig. Die 
hoofkantoor van die WRK is in Geneve (Switserland).  

Die NG Kerk en die WRK 
Die NG Kerk (N H of G Kerk) van Transvaal - asook die Ned Herv Kerk - was stigterslede van die WRK in 
Amsterdam (1948). ‘n Paar jaar later later het die Kaapse N G Kerk ook lidmaatskap aanvaar. In dié tyd het 
N G Kerk- afgevaardigdes ‘n gewaardeerde rol in die bedrywighede van die WRK gespeel. Gedurende die 
vyftiger jare het  Ds C B Brink vir ses jaar lank op die Sentrale Komitee van die WRK gedien. Akademici 
(proff Ben Marais, G B A Gerdener, en ander)  het by meer as een geleentheid as sprekers of adviseurs by 
WRK-vergaderings opgetree.  

Met die Cottesloe-konferensie (Desember 1960), waar Suid- Afrikaanse lidkerke van die WRK byeengekom 
het om oor die roeping van die kerk in die verslegtende rasse-situasie in die land - veral na die Sharpville-
gebeure (1960) - te praat, het die verhouding tussen die NG Kerk en die WRK egter  in ‘n krisis beland. Die 
kritiese stem van Cottesloe was vir die groot meederheid van predikante en lidmate van die NG Kerk 
onaanvaarbaar – en het die sinodes van Transvaal (1961) en Kaapland (1962) besluit om hul lidmaatskap 
van die WRK op te sê.  Van die kant van die sinodes van die OVS en Natal is ook druk uitgeoefen. Die 
sinodes van die  NG Kerk was op die punt om in een kerkverband te tree (1962). Die kerke in die Vrystaat 
en Natal het dit duidelik gestel: as die Transvaalse en Kaapse kerk nie uit die WRK tree nie, sien hulle nie 
kans om voort te gaan met die verenigingsproses nie. 

Gedurende die sewentiger en tagtiger jare was daar min kontak tussen die WRK en die  
NG Kerk. Standpunte wat in die kringe van die WRK oor sosio-ekonomiese én ook teologiese sake gestel 
is, het hewige kritiek in NG Kerkkringe ontlok. Toe die WRK sy Programme to Combat Racism in die lewe 
geroep het om slagoffers van apartheid by te staan, was die breuk finaal. Dit was ‘n tyd toe sake in Suid-
Afrika deurmekaar geloop het en die WRK met sekere leiersfigure en hulle standpunte aanstoot gegee het. 

Nuwe ontwikkelinge 
Gedurende die negentiger jare het die WRK baie aandag aan sy agenda, sowel as aan sy strukture, gegee. 
Met die oog op die rol van die kerke in die nuwe millennium wou die WRK sy lede op die pad van herlewing 
en vernuwing, asook ‘n nuwe betrokkendheid by die nood van die wêreld, begelei. Die getuienistaak van 
die kerk moes ‘n nuwe impetus kry. Intussen het die teologiese klimaat ook verander. Die jarelange 
spanning tussen ekumeniese kerke en evangeliese kerke was aan die verander. Die ecumenicals het al 
meer, soos in die jare ná 1948, die getuienistaak van die kerk – om Jesus Christus as verlosser aan die 
wêreld voor te stel – begin beklemtoon. Die evangelicals, weer, het besef dat die sosiale betrokkendheid 
van die kerk deel van die evangelie-boodskap is. By die  WRK se wêreldsendingkongres te San Antonio 
(1988) het prof David Bosch ‘n groot rol gespeel om dié twee groepe by mekaar uit te bring.  

Intussen het die samestelling van die WRK ook drasties verander. In1948, met die stigting van die WRK, 
was twee-derdes van die lidkerke Westerse Kerke uit Europa en Noord-Amerika. Vandag kom twee-derdes 
van die lidkerke uit Afrika, Asië en Latyns-Amerika.  Vroue én ook die jeug speel ‘n al groter rol in die 
werksaamhede van die WRK. Daar word met sorg toegesien dat hulle in die bestuur van die WRK –  ook in 
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die Sentrale Komitee – verteenwoordig word. Teologies het die WRK hulle grondslag, konstitusie en 
werkwyse drasties hersien om weer die oorspronklike bedoeling te weerspieël. 

Op die oomblik is die meeste hoofstroom-kerke in Suid-Afrika  - ook die VGKSA - lede van die WRK. Op 
informele vlak is daar die afgelope jare al meer toenadering tussen die NG Kerk en die WRK. Besoekers 
vanuit die NG Kerk word hartlik in Geneve ontvang, en wanneer WRK-personeel ons land besoek, doen 
hulle moeite om gesprekke met  ampsdraers en akademici uit die geledere van die NG Kerk te voer. In  
2002 is prof Piet Meiring genooi om by die WRK se  Seventh International Consultation of United and
Uniting Churches ( Driebergen, Nederland) ‘n voordrag te lewer. Dr Kobus Gerber en prof Piet Meiring het 
die WRK se volvergadering te Porto Alegre (2006) as waarnemers  bygewoon. 

Grondslag, konstitusie, aard en werkwyse van die WRK
Die WRK se eie dokumente in bogenoemde verband word by die verslag aangeheg as Bylaag 3 en 
Bylaag 4. Hieruit blyk dit duidelik dat die WRK ‘n ekumeniese beweging van Kerke is waaraan die NG Kerk 
met groot vrymoedigheid kan behoort en waarin die NG Kerk ook ‘n groot rol kan speel. 

*5 Wanneer ‘n kerk lid word van ‘n ekumeniese liggaam soos die GER, WARC, SARK (die NG Kerk is 
reeds deel van al drie) beteken dit dat die betrokke kerk die grondslag en konstitusie onderskryf, en 
meewerk aan die sake van die beweging. Dit beteken egter nie dat indien daar oor ‘n saak besluit word 
waarteen ‘n lidkerk bepaalde teologiese of etiese besware het ‘n lid verplig is om daarmee saam te gaan 
nie. Die NG Kerk het byvoorbeeld die afgelope drie jaar op bepaalde punte in die openbaar van die SARK 
oor sake verskil, maar dit het nie die NG Kerk se betrokkenheid en deelname in gedrang gebring nie. Die 
NG Kerk het ook nie met elke formulering in die Accra-verklaring van die WARC volle vrede gehad nie, 
maar ons het nie die kind met die badwater uitgegooi nie. Soos die WRK tans funksioneer en met die 
positiewe balans wat byvoorbeeld die Ortodokse Kerke bring, is die kans baie gering dat die NG Kerk in ‘n 
posisie sal kom waar sy haarself van die WRK sal hoef te distansieer.   
*6 Saam met ander gereformeerde kerke in die wêreld het die NG Kerk ‘n verantwoordelikheid om ‘n 
bydrae te lewer en ‘n verskil te maak in die WRK waarvan hulle stigterslede was. Kerke sien uit na die 
bydrae van die NG Kerk in die lig van ons teologiese tradisie. 
*7 Van die belangrikste sake op die agenda van die WRK is sake wat die NG Kerk en haar rol in Afrika ten 
diepste raak. Die tema by die jongste vergadering was God, in your Grace, transform the world!  Dit vind 
uitdrukking in opdragte rondom kerkwees in ‘n pluralistiese samelewing, sending en evangelisasie, die 
uitbou van ekumeniese bande tussen die groot Christelike tradisies, aandag aan die jeug en 
minderheidsgroepe, sterk standpunte oor menseregtevergrype in verskillende lande, toenemende geweld 
in die wêreld, ‘n gemeenskaplike missio dei en diakonia, die viering van die diversiteite binne die WRK, 
ontwikkeling van ‘n ware spiritiualiteit in alles wat die WRK doen, hoe om as Christene die lewe wat God 
gee te vier, verhoudingsbou tussen kerke, spesiale aandag aan Afrika, goeie ekumeniese teologie, hoe die 
WRK kan funksioneer om toenemend aan sy doel te beantwoord, ens.  
3.3.3.2 AANBEVELING: LIDMAATSKAP WÊRELDRAAD VAN KERKE 
Die Algemene Sinode besluit aansoek te doen vir lidmaatskap van die WRK en dra dit aan die 
Moderamen op om die proses af te handel.
3.3.4 World Reformed Fellowship
Hierdie liggaam is ’n baie meer informele konsultasie tussen kerke met ’n gereformeerde 
belydenisgrondslag. Dr Kobus Gerber het kontak met die leiers van die groep en is in korrespondensie met 
hulle. 

3.4 BINNELANDSE KERKE (SA, Namibië) 
3.4.1 Gemeentes in assosiasieverband met die NG Kerk 
Die beskrywingspunt B.6.7 is nie in 2004 ontvang nie en die Algemene Sinode het dit na die Moderamen 
verwys. Die Moderamen het die saak vir ondersoek en aanbeveling na die Sinode van Wes-en Suid-
Kaapland verwys. 

3.4.2 Apostoliese Geloofsending
’n Positiewe en opbouende bilaterale gesprek kon plaasvind. ’n Taakspan is benoem met die oog op die 
aanvang van ’n krities-opbouende gesprek. Die werk moet nog ’n aanvang neem. 

3.4.3 Nederduitsch Hervormde Kerk
*1 Positiewe bilaterale kontak vind gereeld plaas op verskillende terreine. 
*2 Dr Kobus Gerber kon ’n groeteboodskap by die Algemene Kerkvergadering voordra. 

3.4.4 Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
*1 Behalwe kontak by bekumeniese liggame was daar die afgelope drie jaar nie ’n formele bilaterale 
gesprek nie. 
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*2 Dr Kobus Gerber kon ’n groeteboodskap by die Nasionale Sinode voordra. 

3.4.5 Afrikaanse Protestantse Kerk
’n Bilaterale gesprek is met die Moderatuur van die APK gevoer. Die wedersydse gevoel is dat ons mekaar 
nie meer ken nie en dit aanleiding gee tot wedersydse negatiewe persepsies en beriggewing. 

3.4.6 Methodist Church of Southern Africa
*1 Drr Kobus Gerber en Nelus Niemandt het die NG Kerk by hulle sinodesitting verteenwoordig. Dr Gerber 
kon ’n groeteboodskap voordra.  
*2 ’n Formele bilaterale gesprek is in beplanning. 

3.4.7 United Congregational Church of Southern Africa
*1 Dr Kobus Gerber het ’n groeteboodskap by hulle sinodesitting oorgedra. 
*2 ’n Versoek is van hulle leierskap ontvang tot ’n bilaterale gesprek. 

3.4.8 Uniting Presbyterian Church in Southern Africa
*1 ’n Positiewe bilaterale gesprek het plaasgevind en voortvloeiend daaruit baie gereeld kontak tussen 
leiers van die kerke. 
*2 Dr Kobus Gerber kon die sinodesitting van die UPCSA as ’n fraternal delegate bywoon. 
*3 Vanuit die kontak met hierdie kerk asook ons bande in WARC en reformatoriese bande het die 
Moderamen besluit om by die Algemene Sinode aan te beveel dat bilaterale verhoudinge itv KO Art 70 
Besluit 70b.3.1 met UPCSA aangeknoop word. 
*4 AANBEVELING: EKUMENIESE BI-LATERALE VERHOUDING MET DIE UPCSA 
Die Algemene Sinode besluit om itv KO Art 70 formeel met die UPCSA te begin onderhandel oor ’n 
bilaterale verhouding.  

3.4.9 Calvyn Protestantse Kerk 
*1 Die CPK het navraag gedoen oor die moontlikheid van ’n bilaterale gesprek. Dit kon nog nie realiseer 
nie. 
*2 Die Moderamen het besluit dat saam met hierdie gesprek daar ook gesprek gevoer word met die Rynse 
Kerk en die Volkskerk van Afrika. 
*3 Die Calvyn Protestantse Kerk het ook aangedui dat hulle vanweë hulle historiese verbintenis aan die 
VGKSA ook betrek wil word in die kerkherenigingsgesprekke. Die versoek is verwys na die gesprek tussen 
die vier kerke van die NG Kerk-familie in Suidelike-Afrika. 

3.4.10 Church of the Province of South Africa
Twee gesprekke het plaasgevind tussen die twee kerke se staande kommissies vir hierdie gesprek. Daar is 
ook gereeld kontak tussen dr Coenie Burger en die Aartsbiskop van Kaapstad. 

3.5 BUITELANDSE KERKE 
3.5.1 Protestantse Kerk in Nederland 
3.5.1.1 Die Moderatuur het tydens die vergadering van die GER in Utrecht in 2005 ‘n bilaterale gesprek met 
die Moderatuur van die PKN gehad (die PKN het in 2004 tot stand gekom deur die vereniging van die 
Nederlandse Hervormde Kerk met die Gereformeerde Kerke in Nederland (met wie die NG kerk 
ekumeniese bande gehad het) en die Lutherse Kerk in Nederkand). Die Moderatuur het na die gesprekke 
en die belewenis in Utrecht geoordeel dat die NG kerk ’n proses aan die gang moet sit om formele 
ekumeniese bande met die PKN te herstel. 
3.5.1.2 Daar was verskeie persoonlike gesprekke in die verband met leiers van die PKN, en tydens die 
besoek van dr Bas Plaisier, Algemene Sekretaris van die PKN, het dr Kobus Gerber die saak formeel met 
hom opgeneem. 
3.5.1.3 In die lig van die geskiedenis sal die NG Kerk ook die VGKSA ken oor die pad wat hy beoog om 
met die PKN te stap. 
3.5.1.4 AANBEVELING: BILATERALE VERHOUDING MET DIE PKN 
Die Algemene Sinode besluit om itv KO Art 70 formeel met die PKN te begin onderhandel oor die 
herstel van ’n bilaterale verhouding.  

3.5.2 Christian Reformed Church in North America 
3.5.2.1 Die NG Kerk staan reeds in ’n bilaterale ekumeniese verhouding met hierdie kerk. Daar is ’n 
wonderlike positiewe en deurlopende kontak met die kerk oor baie jare, en ons gee ook jaarliks aan hulle 
sinode ’n groeteboodskap vir publikasie. Hulle bring ons ook jaarliks op die hoogte van die belangrikste 
verwikkelinge in hulle kerk. 
3.5.2.2 Hierdie kerk is vanjaar 150 jaar oud. Dr Kobus Gerber woon die feesvieringe by wat direk na afloop 
van ons Algemene Sinode ’n aanvang neem. ’n Spesiale groeteboodskap sal ook gestuur word. 
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3.5.3 Dutch Reformed Church in Sri Lanka 
3.5.3.1 Die NG Kerk het reeds oor baie jare besondere bande met hierdie kerk as een van die oudste 
gereformeerde kerke in die wêreld: sover terug as 1642 is die eerste gemeente daar gestig. Die bande het 
hoofsaaklik ontstaan as gevolg van die buitelandse hulpverlening van die Sinode van Wes-Transvaal. 
3.5.3.2 Gedurende die besoek van dr Kobus Gerber aan Sri Lanka na die tsunami het hy ontdek dat daar 
pyn by die kerk is omdat die NG Kerk reeds so lank ’n pad met hulle stap tov hulpverlening maar dat daar 
geen formele ekumeniese bande met hulle is nie - hulle is tewens ook lid van die GER en die WARC. 
3.5.3.3 Die Moderamen het besluit om by die Algemene Sinode aan te beveel dat ’n proses van 
onderhandeling met die oog op ’n formele bilaterale verhouding begin word. 
3.5.3.4 Ds Charles Jansz, die vorge moderator van die kerk asook president van die Bybelgenootskap vir 
die Verre-Ooste sal persoonlik by die Algemene Sinode teenwoordig wees danksy die goedgunstige hulp 
van die Sinode van Wes-Transvaal. 
3.5.3.5 AANBEVELING: BILATERALE VERHOUDING MET DIE DRC IN SRI LANKA 
Die Algemene Sinode besluit om itv KO Art 70 formeel met die Dutch Reformed Church in Sri Lanka 
onderhandel oor ’n formele bilaterale verhouding.  

3.5.4 Reformed Church in Japan 
3.5.4.1 Die NG Kerk staan reeds in ’n bilaterale ekumeniese verhouding met die RCJ, en is ook aktief in die 
land betrokke via die Missie Japan van die NG Kerkfamilie. 
3.5.4.2 Dr Kobus Gerber het die 60

ste
 verjaardagvieringe en sinodesitting 4-5 Mei 2006 in Osaka bygewoon. 

By die geleentheid het die RCJ, soos hulle gebruik elke 10 jaar is, ’n bepaalde geloofsverklaring aanvaar. 
Hierdie keer was dit oor die Eskatologie: The Declaration of Faith regarding the Hope of the Last Things.
Met die verklarings is hulle opweg na ’n eie kontekstuele belydenisvorming. 
3.5.4.3 Hierdie kerk werk in een van die moeilikste gebiede om die Christendom te versprei en het werklik 
die ondersteuning van die NG Kerk nodig. Die leraars/ /lidmate van die NG Kerk wat daar werk, doen 
enorme opofferings en maak reuse verskille.

3.5.5 Reformed Church in Hungary  
3.5.5.1 Die RCH is een van die oudste en ook grootste gereformeerde kerke in die wêreld met ongeveer 2 
miljoen lidmate. Die kerk het ook sedert 1526 geen skeuring gehad nie.
3.5.5.2 Die NG Kerk het in 2005 amptelik begin kontak maak met die RCH. Drr Coenie Burger en Kobus 
Gerber kon ook die kerk se leierskap besoek na afloop van die GER in 2005. Die NH Kerk het ’n besondere 
band met die Hongare agv die bediening wat hulle onder die Hongare begin het na WOII, en via die kontak 
kon dr Kobus Gerber ook ’n besondere kontak opbou met die Hongaarse ambassadeur in Suid-Afrika. 
3.5.5.3 Die Moderamen is oortuig dat die NG Kerk met hierdie baie besondere kerk in ’n formele 
ekumeniese verhouding moet tree. ’n Band met hulle bring ons in ’n verhouding met een van die kerke van 
die Reformasie wat verskillende krisistye en transformasies in Oos-Europa deurgegaan het en steeds as 
gereformeerde kerk gegroei het. 
3.5.5.4 AANBEVELING: BILATERALE VERHOUDING MET DIE REFORMED CHURCH IN HUNGARY 
Die Algemene Sinode besluit om itv KO Art 70 formeel met die Reformed Church in Hungary 
onderhandel oor ’n formele bilaterale verhouding.  

3.5.6 Presbyterian Church in Ireland 
3.5.6.1 Die kerk kon ook na die GER se vergadering in 2005 besoek word. Verkennende gesprekke word 
gevoer. 
3.5.6.2 Die PCI is soos die Reformed Church in Hungary ’n kerk wat in ’n samelewing werk wat deur baie 
krisisse en veranderinge gegaan het. Op grond van sekere ooreenkomste tov funksionering in 
disfunksionele/ onderdrukkende samelewings word tans ondersoek ingestel na ’n moontlike studieprojek 
tussen die RCH, die PCI en die NG Kerk in die verband. 

3.5.7 Christian Reformed Churches of Australia 
3.5.7.1 Die NG Kerk staan reeds in ’n bilaterale ekumeniese verhouding met die CRCA.  
3.5.7.2 Daar is goeie kontak en samewerking tussen die kerke, ook tov die bediening van NG lidmate wat 
hulle in Australië gaan vestig. Verteenwoordigers van die kerke doen moeite om mekaar se sinodesittings 
by te woon: ds Geoff van Schie is teenwoordig by die Algemene Sinode 2007. 
3.5.7.3 Dr Kobus Gerber kon die sinodesitting van die CRCA in 2006 in Brisbane bywoon en ook daar 
kontak maak met verskeie leraars uit Suid-Afrika wat in die kerk asook elders in Australië ’n bediening het. 
Goeie gesprekke kon gevoer word oor die bediening van NG lidmate in Australië (vgl ook by Afd C pt 3.8). 
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3.5.8 Presbyterian Church USA 
3.5.8.1 Vir baie jare reeds is daar op verskeie terreine kontak tussen die NG Kerk en die PCUSA. ’n Meer 
formele kontak was in 2006 gemaak toe drr Coenie Burger en Kobus Gerber met die Moderator en 
Algemene Sekretaris van die kerk kon gesprek voer. 
3.5.8.2 Die oortuiging is daar dat ’n nouer band met hierdie kerk gevestig moet word as een van die 
belangrike rolspelers in die gereformeerde wêreld en ook in die WARC. Tans word in korrespondensie met 
mekaar gebly en word die verhouding verken. 

3.5.9 Uniting Church in Australia
3.5.9.1 Dr Kobus Gerber het begin kontak maak met hierdie kerk wat deur ’n omvattende 
verenigingsproses is: Metodiste, Presbiteriane en Kongregasionaliste. 
3.5.9.2 Ondersoek word ingestel oor die moontlikhede vir bande met hierdie kerk - en daar word in 
besonder gekyk na hulle konfessionele grondslag aangesien die CRCA met wie die NG kerk in ’n 
verhouding is ongemaklik is oor sekere standpunte van die UCA. 
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MODERAMEN BYLAAG 1 

ALL AFRICA CONFERENCE OF CHURCHES 

THE ALL AFRICA CONFERENCE OF CHURCHES (AACC) is a fellowship of Christian churches in Africa 
which confess Christ as God and Saviour according to the Scriptures. This fellowship accounts for over 120 
million Christians across the continent. AACC is the largest association of Protestant, Anglican, Orthodox 
and Indigenous churches in Africa and is a member of the worldwide ecumenical network. 

History 
The decision to create a regional organization was taken at a widely representative meeting at Ibadan, 
Nigeria, in 1958. The work of the Provisional and Continuation Committees appointed following the Ibadan 
Conference led to the birth of the AACC at its first Assembly on 20th April 1963 in Kampala, Uganda.  The 
establishment of the AACC marked the end of the missionary era and the beginning of the autonomy of 
African Churches. The theme of the Kampala Assembly was Freedom and Unity in Christ. The delegates 
addressed the colonial situation in the spirit of nationalism that permeated the political scene of the 
continent at the time.  

The message of Kampala to the churches in Africa asked a vital question that needs to be asked again 
today: “Why, in Cape Town Dakar, in Douala and Nairobi, on the plains and by the rivers of this land, must 
we continue in those divisions, which crucify the Lord until He returns?” The delegates identified 
themselves with the aspirations of the peoples of the continent towards development of dignity and a 
mature personality in Christ and exhorted the churches “to participate wholeheartedly in the building of the 
African nation.”  

Since its establishment the AACC has accompanied the churches in their engagement in the decolonisation 
and nation building processes. It played a significant role in the dismantling of apartheid in South Africa. 
The journey towards unity and freedom initiated at Kampala has continued through seven other Assemblies 
with different themes: 

YEAR LOCATION THEME
1969 Abidjan Working with Christ in Africa Today

1974 Lusaka Living No Longer for Ourselves but for Christ

1981 Nairobi Following in the Light of Jesus Christ

1987 Lomé You shall be my Witnesses

1992 Harare Abundant Life in Jesus Christ

1997  Addis Ababa Troubled but not Destroyed

2003 Yaounde Come Let Us Rebuild

The themes of AACC's General Assemblies manifest the effective prophetic witness of the Church in Africa 
as the people of the continent struggle with the issues that confront them in their daily lives. The theme of 
the Eighth Assembly, Come Let us Rebuild, was a call to the churches to continue where they left off at 
Kampala. The impulse for the theme is the Nehemiah motif of rebuilding Jerusalem devastated by the 
Babylonian exile. Like Jerusalem of the time, the continent of Africa has gone through devastation of many 
sorts.  

The euphoria that characterised the period of independence has been lost and the continent has 
experienced conflicts and wars, resulting from disappointingly bad governance, corruption, global economic 
injustice. Increased poverty has characterised the independent nations and has been further compounded 
with the emergence of the HIV/AIDS pandemic that continues to devastate the populations. The Eighth 
Assembly in Yaounde re-issued the call of Kampala «to participate wholeheartedly in the building of the 
African nation».  

The AACC continues to stand with the churches in addressing relevant issues that confront the continent, 
and to provide a platform of collective voices and collective action.  

Who belongs to AACC?
AACC has 169 members in 40 African countries. The membership comprises Churches, National Christian 
Councils, Theological and Lay Training Institutions, and other Christian organisations.  

 
For operational and administrative reasons AACC has divided the continent into five sub-regions: 
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* Northern Africa (5 countries) 
* Eastern Africa and Indian Ocean (7 countries) 
* Southern Africa (10 countries) 
* Central Africa (8 countries) 
* Western Africa (10 countries) 

This division ensures that every region is adequately represented in AACC’s decision making bodies. It also 
enables the AACC to have a better understanding of specific social economic and political issues facing the 
regions and thus be able to serve them better. 

VISION :  
Churches in Africa together for Life, Truth, Justice and Peace (John 10:10).

MISSION:
The All Africa Conference of Churches is a fellowship of churches and institutions working together in their 
common witness to the Gospel by: 

-Mobilizing to faithfully live the message of God’s love; 

-Nurturing a common understanding of the faith; 

-Interpreting and responding to challenges to human dignity; and  

-Acting prophetically in Word, Life and Service for healing 

VALUES:
In obedience to God and the imperatives of the Gospel we are committed to operate honestly and with 
integrity, and in the spirit of love. 

ORGANOGRAM

AACC’s primary role is to accompany the churches as they wrestle with the challenges facing Africa. 
When it was first established in 1963, AACC’s principal task was to enable churches to accompany 
the continent in its journey to obtain freedom from colonial rule. 

Four decades on, the continent's priorities have changed; AACC has had to re-visit and re-evaluate 
its role and tasks accordingly.  Mandated by its members in the 2002 General Assembly to restucture 
the organisation; AACC has re-organised its structure to operationalise a new strategy under the 
following operational divisions:  General Secretariat, Communication, Research, and Advocacy, 
Programmes, Regional Lomé Office, Finance, Administration, and Resource Development and AU 
Liason Office. 

Today AACC sees its role and functions as being the "Think Tank" of the churches, the interpreter of 
major issues such as NEPAD, Globalistion & Economic Justice among others. 
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GOVERNANCE STRUCTURE 

The General Assembly is the supreme authority of the AACC. It is made up of the official representatives 
of the entire membership of the AACC. The General Assembly ordinarily meets every five years. Eight 
Assemblies have been held since the first one in Kampala, Uganda in 1963.  At each General Assembly, a 
General Committee is elected to service the members according to the AACC Constitution. 

The General Committee  comprises officers elected by the General Assembly and holds its meetings 
every 18 months.  The current General Committee Members were elected into office at the 8th General 
Assembly in Yaoundé, Cameroon held in 2002. 

The Executive Committee is appointed by the General Committee and is empowered to make decisions 
on behalf of the General Committee in its yearly meetings. 

The Finance and Personnel Committee is a seven member Committee appointed by the General 
Committee. The Committee is concerned with the finances and personnel issues of the AACC and meets 
twice a year or as need may dictate. 

The General Secretariat - Under the leadership of the General Secretary, the General Secretariat 
comprises staff, who manages the AACC office on a day to day basis, and also interprets and implements 
the decisions by the governing bodies.  
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MODERAMEN BYLAAG 2 

WORLD REFORMED COMMUNION 

1. BRIEF VAN VOORSITTERS VAN DIE GER EN WARC AAN LIDKERKE

2 February 2006 

Dear Friends in Christ: 

“How good and pleasant it is for brothers and sisters to dwell together in unity!”  (Psalm 133: 1)  

We write to you as presidents of the Reformed Ecumenical Council and the World Alliance of Reformed 
Churches to share with you our great joy in what we hope will be a major step forward for unity in the 
Reformed family.  We have just concluded a meeting of a joint committee of the leadership of our two 
organisations at Calvin College in Grand Rapids, Michigan, U.S.A.  We are pleased to inform you of the 
unanimous recommendation of our committee that we together form a new global Reformed body, the 
World Reformed Communion, which will be the successor to both WARC and REC.   

Attached you will find information on the name of this new body, the basis for our life together, and the 
callings which will be central to our ministry.  You will also find a document with the time line for this 
process and some beginning suggestions for organisation.   

As you notice, one of the features is to receive responses to this proposal from member churches.  We will 
appreciate receiving your formal response by February 1, 2007.  Please send the response to either the 
REC office or the WARC office. 

We rejoice in the work of the Holy Spirit, which we believe has led us to recommend that the time has come 
to bring together the work of the World Alliance and the Reformed Ecumenical Council into one body that 
will strengthen the unity and witness of Reformed Christians.  We also believe that this new, united 
Reformed body will be a blessing to the broader ecumenical movement and to the reconciliation of the 
world.   

We hope you share our joy in this important breakthrough and will be in prayer for all Reformed churches 
as we seek to move toward greater unity and common witness. 

Yours in Christ, 

Dr. Clifton Kirkpatrick   Dr. Douwe Visser 
President     President  

World Alliance of Reformed Churches Reformed Ecumenical Council   

2. VOORGESTELDE WORLD REFORMED COMMUNION

WORLD REFORMED COMMUNION 
A Proposal for a New Global Entity for Reformed Christians 

(to succeed the World Alliance of Reformed 
Churches and the Reformed Ecumenical Council) 

Name:   
We propose the name World Reformed Communion, because this body is global in nature, centered in the 
Reformed tradition, and models the biblical image of the body of Christ in its life and ministry.   

As a communion we seek to be one in Christ and to carry out our ministry in a way that enables all 
members to share their gifts for the good of the whole and for the transformation of the world.  

Basis: 
The basis of the World Reformed Communion shall be the Word of the triune God, incarnated in Jesus 
Christ, the foundation of the Church, and written in the Holy Scriptures of the Old and New Testaments.  
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This communion embodies the Reformed identity articulated in the historic Reformed confessions and 
continued in the life and witness of the Reformed community. 

Membership and Affiliation 
All current member churches of REC and WARC shall be members of the WRC.  We invite other churches 
of the Reformed, Presbyterian, Congregational, Waldensian, other First Reformation, United and Uniting 
traditions, who affirm the basis of the WRC, to join our fellowship.  We also look forward to welcoming 
movements, agencies and theological institutions of the Reformed movement into active affiliation with the 
WRC.  

Callings: 
• To foster Reformed confessional identity and communion among Reformed churches for the sake of the 
whole Church. 
• To promote justice in the economy and the earth, and to work for reconciliation in the world. 
• To encourage the renewal of Reformed worship and spiritual life as a global family of God’s people. 
• To aid leadership development and the nurture of the covenant community. 
• To promote the full participation of women and youth in all aspects of the Church’s life. 
• To renew a passion among Reformed Christians for God’s mission, both witness and service, in a spirit of 
partnership and unity. 
• To interpret Reformed theology for contemporary witness and for the unity of the Church. 

3. VOORGESTELDE WORLD REFORMED COMMUNION : PRAKTIESE ASPEKTE 
VIR DIE PROSES 

1. Time Line     
1.1 Proposal to be sent to Governing bodies, Churches, and others in the constituency in February 2006 
(with one year within which to respond). 
1.2 Receive Responses from member churches by February 2007. 
1.3 The joint committee processes responses received and advises both Governing bodies on how to 
proceed. 
1.4 REC’s expanded Executive Committee and WARC’s Executive Committees consider the proposal and 
responses in their meetings in July and October 2007.  The decisions could include authorising the joint 
committee to draft a new constitution. 
1.5 The two governing body meetings also give an indication of a launching time for WRC as well as the 
formal constituting of the new body taking into account Assembly/Council schedules.  Between the 
launching time and the formal constitution the new body can be made operational at various levels. 
1.6 Under the direction of both Executive Committees, the joint Committee works on harmonising 
comments and modifications proposed by the Executive Committees. 

2. Meetings
We envisage four kinds of meetings: 
2.1 Major global meetings to be called Councils.  These can be held concurrently with other ecumenical 
bodies.  If they are held concurrently with other World Communions and/or ecumenical bodies, care will be 
taken to ensure that delegates can participate in a variety of options, either jointly or separately. The 
Council meetings will be for the purpose of: 
-Fellowship; 
-Mutual learning; 
-Networking; 
-Exploring implications of our core callings for our times; 
-Fulfilling constitutional obligations (governing body elections, etc.). 
2.2 Governing body meetings.  These meetings are for the governing bodies to be set up. 
2.3 Regional meetings.  The regions with structures will meet within such structures.  Others will find other 
means of relating. 
2.4 Consultations (global or regional) that will focus on one or more of the seven callings of the WRC.  
These will be programmatic expressions or networking around the various themes that the WRC takes on 
board. 

3. Governing bodies 
We envisage two main governing bodies: 
3.1 A body representative of churches in different regions of the world and different prior streams of the 
Reformed family charged with policy development and oversight vis-à-vis implementation of the callings 
and broad mandates from the Councils.  
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3.2 A smaller leadership subset of the body described in #1 to facilitate efficiency in oversight as well as 
take on some oversight responsibilities delegated by the larger Committee. 

4. Staff 
4.1 To be headed by a General Secretary. 
4.2 To be resource persons or facilitators for the networks that serve the major callings. 
4.3 To be responsible to the Governing bodies through the General Secretary’s office. 
4.4 There is a need for flexibility in location.  While some staff will be centrally located, there can also be 
some decentralisation, locating staff in a variety of places that gives visibility to WRC’s presence within its 
constituency. 

5. Budget and Finance 
We expect the funding of the WRC to come from contributions of member churches and affiliated bodies.  
All member churches will be expected to contribute to the Communion, and those from wealthier countries 
will be expected to contribute more substantially. These contributions will pay for the core operations of the 
Communion.  We expect donations and project funding to be part of the income base, especially facilitating 
programmes and projects.    
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MODERAMEN BYLAAG 3 

World Council of Churches
Constitution

I. BASIS
The World Council of Churches is a fellowship of churches which confess the Lord Jesus Christ as God and 
Saviour according to the scriptures and therefore seek to fulfil together their common calling to the glory of 
the one God, Father, Son and Holy Spirit.  
II. MEMBERSHIP
Those churches shall be eligible for membership in the World Council of Churches which express their 
agreement with the Basis upon which the Council is founded and satisfy such criteria as the Assembly or 
the Central Committee may prescribe. Election to membership shall be by a two-thirds vote of the member 
churches represented at the Assembly, each member church having one vote. Any application for 
membership between meetings of the Assembly may be considered by the Central Committee; if the 
application is supported by a two-thirds vote of the members of the Committee present and voting, this 
action shall be communicated to the churches that are members of the World Council of Churches, and 
unless objection is received from more than one-third of the member churches within six months the 
applicant shall be declared elected.  
III. PURPOSES AND FUNCTIONS
The World Council of Churches is constituted by the churches to serve the one ecumenical movement. It 
incorporates the work of the world movements for Faith and Order and Life and Work, the International 
Missionary Council, and the World Council of Christian Education.  
The primary purpose of the fellowship of churches in the World Council of Churches is to call one another 
to visible unity in one faith and in one eucharistic fellowship, expressed in worship and common life in 
Christ, through witness and service to the world, and to advance towards that unity in order that the world 
may believe.  
In seeking koinonia in faith and life, witness and service, the churches through the Council will:  
• promote the prayerful search for forgiveness and reconciliation in a spirit of mutual accountability, 
the development of deeper relationships through theological dialogue, and the sharing of human, spiritual 
and material resources with one another;  
• facilitate common witness in each place and in all places, and support each other in their work for 
mission and evangelism;  
• express their commitment to diakonia in serving human need, breaking down barriers between 
people, promoting one human family in justice and peace, and upholding the integrity of creation, so that all 
may experience the fullness of life;  
• nurture the growth of an ecumenical consciousness through processes of education and a vision of 
life in community rooted in each particular cultural context;  
• assist each other in their relationships to and with people of other faith communities;  
• foster renewal and growth in unity, worship, mission and service.  
In order to strengthen the one ecumenical movement, the Council will:  
• nurture relations with and among churches, especially within but also beyond its membership;  
• establish and maintain relations with national councils, regional conferences of churches, 
organizations of Christian World Communions and other ecumenical bodies;  
• support ecumenical initiatives at regional, national and local levels;  
• facilitate the creation of networks among ecumenical organizations;  
• work towards maintaining the coherence of the one ecumenical movement in its diverse 
manifestations.  
IV. AUTHORITY
The World Council shall offer counsel and provide opportunity for united action in matters of common 
interest.  
It may take action on behalf of constituent churches only in such matters as one or more of them may 
commit to it and only on behalf of such churches.  
The World Council shall not legislate for the churches; nor shall it act for them in any manner except as 
indicated above or as may hereafter be specified by the constituent churches.  
V. ORGANIZATION
The World Council shall discharge its functions through an Assembly, a Central Committee, an Executive 
Committee, and other subordinate bodies as may be established.  
1. The Assembly
a) The Assembly shall be the supreme legislative body governing the World Council and shall ordinarily 
meet at seven-year intervals.  
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b) The Assembly shall be composed of official representatives of the member churches, known as 
delegates, elected by the member churches.  
c) The Assembly shall have the following functions:  
1) to elect the President or Presidents of the World Council;  
2) to elect not more than 145 members of the Central Committee from among the delegates which the 
member churches have elected to the Assembly;  
3) to elect not more than 5 members from among the representatives which the associate member 
churches have elected to the Assembly;  
4) to determine the overall policies of the World Council and to review programmes undertaken to 
implement policies previously adopted;  
5) to delegate to the Central Committee specific functions, except to amend this Constitution and to allocate 
the membership of the Central Committee granted by this Constitution to the Assembly exclusively.  
2. The Central Committee
a) The Central Committee shall be responsible for implementing the policies adopted by the Assembly and 
shall exercise the functions of the Assembly itself delegated to it by the Assembly between its meetings, 
except its power to amend this Constitution and to allocate or alter the allocation of the membership of 
Central Committee.  
b) The Central Committee shall be composed of the President or Presidents of the World Council of 
Churches and not more than 150 members.  
1) Not more than 145 members shall be elected by the Assembly from among the delegates the member 
churches have elected to the Assembly. Such members shall be distributed among the member churches 
by the Assembly giving due regard to the size of the churches and confessions represented in the Council, 
the number of churches of each confession which are members of the Council, reasonable geographical 
and cultural balance, and adequate representation of the major interests of the Council.  
2) Not more than 5 members shall be elected by the Assembly from among the representatives whom the 
associate member churches have elected to the Assembly.  
3) A vacancy in the membership of the Central Committee, occurring between meetings of the Assembly, 
shall be filled by the Central Committee itself after consultation with the church of which the person 
previously occupying the position was a member.  
c) The Central Committee shall have, in addition to the general powers set out in (a) above, the following 
powers:  
1) to elect its Moderator and Vice-Moderator or Vice-Moderators from among the members of the Central 
Committee;  
2) to elect the Executive Committee from among the members of the Central Committee;  
3) to elect committees, commissions, and boards;  
4) within the policies adopted by the Assembly, and on the recommendation of the Programme Committee, 
to initiate and terminate programmes and activities and to set priorities for the work of the Council;  
5) to adopt the budget of the World Council and secure its financial support;  
6) to elect the General Secretary and to elect or appoint or to make provision for the election or 
appointment of all members of the staff of the World Council;  
7) to plan for the meetings of the Assembly, making provision for the conduct of its business, for worship 
and study, and for common Christian commitment. The Central Committee shall determine the number of 
delegates to the Assembly and allocate them among the member churches giving due regard to the size of 
the churches and confessions represented in the Council; the number of churches of each confession 
which are members of the Council; reasonable geographical and cultural balance; the desired distribution 
among church officials, parish ministers and lay persons; among men, women and young people; and 
participation by persons whose special knowledge and experience will be needed;  
8) to delegate specific functions to the Executive Committee or to other bodies or persons.  
3. Rules
The Assembly or the Central Committee may adopt and amend Rules not inconsistent with this Constitution 
for the conduct of the business of the World Council.  
4. By-laws
The Assembly or the Central Committee may adopt and amend By-Laws not inconsistent with this 
Constitution for the functioning of its committees, boards, working groups and commissions.  
5. Quorum
A quorum for the conduct of any business by the Assembly or the Central Committee shall be one-half of its 
membership.  
VI. OTHER ECUMENICAL CHRISTIAN ORGANIZATIONS
1. Such world confessional bodies and such international ecumenical organizations as may be designated 
by the Central Committee may be invited to send non-voting representatives to the Assembly and to the 
Central Committee, in such numbers as the Central Committee shall determine.  
2. Such national councils and regional conferences of churches, other Christian councils and missionary 
councils as may be designated by the Central Committee may be invited to send non-voting 
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representatives to the Assembly and to the Central Committee, in such numbers as the Central Committee 
shall determine.  
VII. AMENDMENTS
The Constitution may be amended by a two-thirds vote of the delegates to the Assembly present and 
voting, provided that the proposed amendment shall have been reviewed by the Central Committee, and 
notice of it sent to the member churches not less than six months before the meeting of the Assembly. The 
Central Committee itself, as well as the member churches, shall have the right to propose such 
amendment. 

 

World Council of Churches 
Member Churches, Associate Member Churches 

and National Council Bodies  
"From every tribe and tongue and nation... "
The churches that make up the WCC live in remarkably different social, economic, cultural and political 
conditions. Their members speak an array of languages. Their distinctive histories produce different styles 
of worship and forms of organization and governance. It is a rich variety, a reflection of God's rich kingdom.  
And it is this diversity that makes the WCC an exciting forum in which stories of God's work and faithfulness 
are shared and in which insights are exchanged, providing mutual enrichment, encouragement and 
correction. Historic tensions and differences sometimes persist - and new difficulties occasionally come to 
the surface - yet the fundamental commitment remains to build community among the churches.  
Membership conditions
Churches which agree with the WCC basis are eligible to apply for WCC membership. Applications may be 
approved at an assembly by two-thirds of the member churches or, between assemblies, by two-thirds of 
the central committee (unless objection from one-third of the member churches is received within six 
months).  
A prospective member must evidence "sustained independent life and organization" and "constructive 
ecumenical relations" with other churches in its country. Ordinarily, member churches have at least 25,000 
members (churches with at least 10,000 members may be associate members, eligible to participate in all 
WCC activities but not to vote in the assembly). 
WCC rules state that becoming a member signifies a church's "faithfulness to the basis of the Council, 
fellowship in the Council, participation in the life and work of the Council and commitment to the ecumenical 
movement as integral to the mission of the church". There is no membership assessment, but "an annual 
contribution to the general budget and programmes of the WCC, commensurate with their resources", is 
listed among membership responsibilities.  

A half-century of service

The modern movement for the unity of the church may be traced to the latter days of the 19th century and 
the early decades of the 20th century, when Christians began to pray together and work together across 
denominational boundaries. By the close of the 1920s, several pioneering movements had been formed to 
advance the cause of church unity worldwide.  
In 1937, church leaders agreed to establish a World Council of Churches, but its official organization was 
deferred by the outbreak of the second world war until August 1948, when representatives of 147 churches 
assembled in Amsterdam to constitute the WCC.  
Since then, a growing number of churches on every continent has joined in this search for Christian unity. 
They have built new bridges over ancient chasms separating believers from one another.  
WCC member churches today include nearly all the world’s Orthodox churches, scores of denominations 
from such historic traditions of the Protestant Reformation as Anglican, Baptist, Lutheran, Methodist and 
Reformed, and a broad representation of united and independent churches.  
The world’s largest Christian body, the Roman Catholic Church, is not a member of the WCC, but has 
worked closely with the Council for more than three decades and sends representatives to all major WCC 
conferences as well as to its Central Committee meetings and the assemblies. The Pontifical Council for 
Promoting Christian Unity appoints 12 representatives to the WCC’s Faith and Order Commission and 
cooperates with the WCC to prepare resource materials for local congregations and parishes to use during 
the annual Week of Prayer for Christian Unity.  
The goal of the World Council of Churches is not to build a global "super-church", nor to standardize styles 
of worship, but rather to deepen the fellowship of Christian churches and communities so they may see in 
one another authentic expressions of the "one holy, catholic and apostolic church". This becomes the basis 
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for joining in a common confession of the apostolic faith, cooperating in mission and human service 
endeavours and, where possible, sharing in the sacraments. All these acts of fellowship bear testimony to 
the foundational declaration of the WCC that the Lord Jesus Christ is "God and Saviour according to the 
Scriptures". 
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MODERAMEN BYLAAG 4 
 

Towards a Common Understanding and Vision 
of the World Council of Churches

A Policy Statement adopted by the Central Committee of the World Council of Churches and commended 
to member churches and ecumenical partners for study and action in September 1997.

Preface

Chapter 1: Introduction

Chapter 2: The Ecumenical Movement

Chapter 3: The Self-Understanding of the World Council of Churches

Chapter 4: Relationships with Partners in the Ecumenical Movement, Churches Outside of WCC 
Membership, and Other Bodies

Preface
The text that follows is the outcome of more than eight years of study and consultation on the "common 
understanding and vision of the World Council of Churches", mandated by the WCC Central Committee at 
its meeting in 1989. Since the Seventh Assembly of the WCC in 1991, this subject has continuously been 
on the agenda of the Central Committee; in addition, it has been extensively discussed in meetings of WCC 
commissions, advisory bodies and staff. Insights have been sought and received from WCC member 
churches, other churches and a broad range of ecumenical partners, as well as many individual participants 
in and students of the ecumenical movement.  
The WCC Executive Committee agreed in February 1995 that this process of consultation should aim at 
preparing a document for the Eighth Assembly, on the occasion of the WCC's 50th anniversary, which 
might serve as an "ecumenical charter" for the 21st century. In September 1995, the Central Committee 
approved a procedure for preparing such a text. An initial draft came from a consultation in December 1995 
which brought together some 35 persons from all regions and church traditions. This was shared with a 
variety of groups and individuals, then revised in June 1996 and sent to the Central Committee for 
discussion in September 1996. Its responses were incorporated into a "working draft" distributed to WCC 
member churches and ecumenical partners, who were asked to react to it by the end of June 1997. On the 
basis of some 153 written responses received from member churches and ecumenical bodies, as well as 
discussions during personal visits by WCC staff and others to many churches and partners, a new draft 
was presented to the Central Committee for discussion at its meeting in September 1997. The text that 
follows incorporates amendments proposed during that meeting.  
The text seeks to address the most important issues that have surfaced during this discussion. Chapter 1 
sets the context for the "Common Understanding and Vision" process, outlining some of the changes during 
the half-century since the founding of the World Council and noting that this document takes its place in a 
continuing series of efforts over the course of those years to articulate the nature and purpose of 
ecumenical fellowship within the WCC. Chapter 2 explores the meaning of the ecumenical movement, out 
of which the WCC grew and of which it is one of many organizational expressions. Chapter 3 discusses the 
"self-understanding" of the World Council of Churches, fundamentally by explicating its constitutional Basis 
as a "fellowship of churches" that seek to fulfill "a common calling", then suggesting some implications of 
this for its life and work as an organization. Chapter 4 speaks of the relationships between the WCC and 
the many kinds of partners with whom it shares the ecumenical vocation.  
The rich, extensive and enthusiastic discussions that have gone into this text have attested to a profound 
ecumenical engagement and commitment to the WCC among member churches and partners. But it has 
also become clear that within this "common understanding and vision" there are a number of specific points 
regarding the goal of the ecumenical movement and the nature of the fellowship already experienced on 
which the churches do not as yet agree. In bringing this present stage of the process of consultation to an 
end through adoption of this text as a policy statement, the Central Committee does not claim the authority 
to resolve these issues or to speak the final word on the WCC and the ecumenical movement.  
It is of the essence of the churches' fellowship within the ecumenical movement that they continue to 
wrestle with these differences in a spirit of mutual understanding, commitment and accountability. The 
present text is thus commended to the churches to encourage and help them to evaluate their own 
ecumenical commitments and practice - in their own local contexts, in their national, regional and global 
relationships and, specifically, in relation to the World Council of Churches.  
By way of implementing this policy document, the Central Committee has also taken several other steps. It 
has amended the rules for its own operation in order to enable the Council to respond more effectively to 
the needs of its member churches; it has proposed to the Eighth Assembly an amended statement of the 
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purposes and functions of the WCC along the lines suggested in paragraph 3.12; it has approved the 
outline of a new programme and management structure for the WCC; and it has mandated continued study 
of both its styles of internal operation and the possibilities of wider ecumenical partnership.  

Chapter 1  

Introduction

1.1
The fiftieth anniversary of the founding of the World Council of Churches provides the member churches 

with an opportunity to reaffirm their ecumenical vocation and to clarify their common understanding of the 
WCC.  
Changing contexts, enduring commitments
1.2

Through the WCC the churches have worked together, reflected together and worshipped together. 
Restless to grow together according to the prayer of Jesus Christ that all may be one in order that the world 
may believe (John 17:21), they have been sustained by the assurance of God's purpose to unite all things 
in Christ - things in heaven and things on earth (Ephesians 1:10). Although their common life has been 
tested during this half century, the resolution expressed by the founding Assembly at Amsterdam in 1948 - 
"We intend to stay together" - has by God's grace been maintained.  
1.3

As the member churches of the WCC seek together to discern the promises and challenges of a new 
century and a new millennium, the WCC and the ecumenical movement are passing through a period of 
uncertainty. There are signs of a weakening of ecumenical commitment, of a growing distance between the 
WCC and its member churches, and of a widespread perception among the young generation that the 
ecumenical movement has lost its vitality and does not provide relevant answers to the pressing problems 
of today. Internal factors are preventing many churches from maintaining their level of financial support, 
thus obliging the WCC to reduce its activities; and some member churches are experiencing internal 
conflicts and even the threat of schism because of their participation in the ecumenical fellowship. All this 
gives added urgency to the effort of clarifying a common understanding of the WCC and its role within the 
ecumenical movement.  
1.4

Nevertheless, some of the astonishing changes in the Council and in the ecumenical movement during 
these first fifty years should be recalled:  
•

1.4.1
the number of WCC member churches has more than doubled since the Amsterdam Assembly; 

the Council today brings together churches of very diverse cultural backgrounds and Christian traditions, 
including Orthodox churches and churches from nearly every Protestant tradition; 
•

1.4.2
while nearly two-thirds of the churches which founded the WCC came from Europe and North 

America, nearly two-thirds of its member churches today come from Africa, Asia, the Caribbean, Latin 
America, the Middle East and the Pacific, making the Council more truly a world body; 
•

1.4.3
the new councils of churches and other ecumenical bodies formed in many local, national and 

regional contexts have created a genuinely worldwide ecumenical network of which the WCC is now an 
integral part; 
•

1.4.4
the Roman Catholic Church, which maintained a deliberate distance from the ecumenical 

movement at the time of the founding of the WCC, has become a full member of many national ecumenical 
bodies and of several regional ecumenical organizations and maintains regular working relationships with 
the WCC, especially through official membership of the Commission on Faith and Order; 
•

1.4.5
the participation of women in the life of the WCC has increased and their voices have been 

strengthened in ecumenical gatherings; 
•

1.4.6
an emerging common tradition of shared convictions on faith, life and witness has begun to 

enrich theological reflection undertaken from a strictly confessional perspective as the churches have 
drawn closer to each other through the WCC. 
1.5

The ecumenical process which led to the formation of the WCC was not only a response to the gospel 
imperative of Christian unity. It was also an affirmation of the call to mission and common witness and an 
expression of common commitment to the search for justice, peace and reconciliation in a chaotic, warring 
world divided along the lines of race, class and competing national and religious loyalties.  
1.6

The past fifty years have posed severe tests to the intention of this fellowship to witness credibly to the 
universality of Christ's church in a divided world and to God's purpose for the whole of humankind. Often, 
the churches have been too much like the world, participating in its divisions, accepting and sometimes 
even reinforcing images of the other as the enemy. But at times, even in the darkest moments of the Cold 
War, WCC member churches and courageous women and men within them have built bridges across 
ideological divides.  
1.7

In these five decades profound changes have taken place in the world as well as among the churches. 
The major problems have shifted, but not disappeared; and in the new forms which they are taking some 
are even more acute than before. Even though colonialism has practically disappeared, many of the nations 
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to emerge from former colonies are subject to new kinds of economic and political dependency which bring 
growing misery upon their peoples. Even though the Cold War has ended and the nuclear arms race has 
been slowed down, wars are still being fought. New sources of violent conflict have emerged from racial 
and ethnic tensions. Even though inter-religious encounter and dialogue have become more common, 
religious loyalties continue to be used to foment hatred and violence. Despite nearly universal legal and 
constitutional guarantees of religious freedom, the situation of religious minorities, including some Christian 
churches, has in fact become increasingly precarious in many places; elsewhere, the very principles of 
religious freedom are being challenged or have given rise to new conflicts. Where cruder expressions of 
militarism have receded, they have often been replaced by more sophisticated forms of military 
predominance supported by high technology. International solidarity is giving way to fear and xenophobia 
as the numbers increase of those leaving their homelands to escape oppression, conflict or chronic poverty 
and unemployment. As the gap between rich and poor widens, the situation of more and more millions of 
people is disregarded and even entire nations are treated as expendable. Violence is increasing 
everywhere, with children and women its principal victims. Political institutions at every level are rapidly 
losing the confidence of citizens who perceive them as corrupt and out of touch; and their decision-making 
role is increasingly subordinated to the demands of global business empires whose accountability is 
measured only in terms of the profits they earn. The growing awareness of threats to the earth's ecology is 
not matched by a will to make radical changes in life-styles and forms of production. The contemporary 
global crisis has moral and spiritual dimensions no less profound than the crisis which faced the world in 
the earliest stages of the ecumenical movement. But the moral foundations of human community have in 
the meantime become even more fragile.  
1.8

The challenge of what it means to be part of the universal church of Christ is posed in new and dramatic 
ways by the process of growing globalization. Every church must begin its examination of its ecumenical 
relationships by self-examination: in its life and witness in this global context has it been consistently guided 
by the common calling to unity, mission and service? Has it drawn the consequences of the communion it 
has experienced, the widening of the common vision it has gained, the commitments it has accepted? In 
fact, many indications suggest that a growing denominationalism is reinforcing the tendency of churches to 
concentrate on their internal and institutional concerns at the expense of their ecumenical commitment. In 
responding to the call to mission and evangelism churches too often ignore their commitment to common 
witness and thus introduce or promote divisions within the Christian family. While Christians and churches 
should be advocates of the rights and dignity of those marginalized and excluded by society, there are 
shameful examples of complicity with structures of social and economic injustice. Nor has the World 
Council of Churches in its struggles for justice and human rights been able to act and speak according to 
the same criteria everywhere.  
1.9

Many churches and Christian communities, including some whose witness is vital and whose growth is 
rapid, have remained outside the fellowship of formal ecumenical bodies. New sources of division have 
appeared both within and among churches. In some churches, things which have been said or done 
ecumenically have proved so contentious that ecumenical commitment is itself rejected as heretical or even 
anti-Christian. At every level, from the local to the global, churches and ecumenical bodies have found 
themselves in competition with each other when they ought to have cooperated.  
Refocusing our understanding
1.10

These limitations, setbacks and failures call the ecumenical movement and the fellowship of churches in 
the World Council of Churches to repentance and conversion, renewal and reorientation as a new 
millennium approaches. If a new generation is to make its own the commitment expressed in Amsterdam, 
the understanding of the place and role of the WCC in the ecumenical movement must be given new focus. 
What are the distinctive marks of ecumenical commitment that make it different from, even though related 
to, the many cooperative initiatives to be found in civil society? What is the particular role of the WCC as an 
organization in its relationship to other partners in the ecumenical movement? How has the understanding 
of the purposes and "common calling" of the WCC changed in the light of what has been learned during five 
decades of life together? What can be learned from the signs of new ecumenical vitality among movements 
of lay people, women and youth  
1.11

The answer to such questions will draw on the insights of the many men and women who have wrestled 
with them before.  
1.12

In 1950, the WCC Central Committee, meeting in Toronto, formulated a text on "The Church, the 
Churches and the World Council of Churches", which remains foundational for any common understanding 
of the Council. This "Toronto Statement" is in two parts. The first makes five declarations about what the 
WCC is not:
• The WCC is not and must never become a superchurch. 
• The purpose of the WCC is not to negotiate unions between churches (which can be done only by 
the churches themselves). 
• The WCC cannot and should not be based on any one particular conception of the church. 
• Membership in the WCC does not imply that a church treats its own conception of the church as 
merely relative. 



 

 423

• Membership in the WCC does not imply the acceptance of a specific doctrine concerning the 
nature of church unity.
The second part offers eight positive assumptions which underlie life in the Council. The member churches:  
• believe that conversation, cooperation and common witness of the churches must be based on the 
common recognition that Christ is the divine Head of the body; 
• believe on the basis of the New Testament that the church of Christ is one; 
• recognize that the membership of the church of Christ is more inclusive than the membership of 
their own church body; 
• consider the relationship of other churches to the holy catholic church which the creeds profess as 
a subject for mutual consideration; 
• recognize in other churches elements of the true church; 
• are willing to consult together in seeking to learn of the Lord Jesus Christ what witness he would 
have them to bear to the world in his name; 
• should recognize their solidarity with each other, render assistance to each other in case of need 
and refrain from such actions as are incompatible with brotherly [and sisterly] rlationships; 
• enter into spiritual relationships through which they seek to learn from each other and to give help 
to each other in order that the body of Christ may be built up and that the life of the churches may be 
renewed.
1.13

Important explications of the Basis, nature and purpose of the World Council of Churches have been 
offered through its successive Assemblies. The New Delhi Assembly (1961) not only enlarged the 
christological Basis from a trinitarian perspective but also acknowledged the "common calling" of the 
churches, which was tangibly expressed by the integration of the International Missionary Council into the 
WCC. The same Assembly also saw the entry of several large Orthodox churches into the fellowship of the 
WCC and accepted the first formal statement on "the church's unity": "We believe that the unity which is 
both God's will and his gift to his church is being made visible as all in each place who are baptized into 
Jesus Christ and confess him as Lord and Saviour are brought by the Holy Spirit into a fully committed 
fellowship..."  
1.14

The Assemblies in Uppsala (1968), Nairobi (1975), Vancouver (1983) and Canberra (1991) continued to 
deepen this common understanding by unfolding the quest for unity in its universal dimension, embracing 
the human community as well as the church. They explored such concepts as conciliarity and conciliar 
fellowship (Uppsala and Nairobi), a eucharistic vision (Vancouver) and "The Unity of the Church as 
Koinonia: Gift and Calling" (Canberra).  
1.15

Many other such significant declarations, both within the WCC and in other ecumenical contexts, could 
be mentioned. Yet for many people the understanding of the WCC as a living fellowship of churches has 
emerged more vividly through specific initiatives to engage the churches in reflecting and acting at the local 
level: among them the Programme to Combat Racism, the convergence texts on Baptism, Eucharist and 
Ministry, the study on the Community of Women and Men in the Church, the conciliar process on Justice, 
Peace and the Integrity of Creation, the Ecumenical Decade - Churches in Solidarity with Women, the study 
on Gospel and Culture and the Programme to Overcome Violence. Controversial though some of these 
have been among and within the member churches, they are important features of the profile of the WCC; 
and any attempt to articulate a common understanding of the WCC must take them into account.  

Chapter 2  

The Ecumenical Movement

2.1
It is impossible to speak of the World Council of Churches apart from the ecumenical movement out of 

which it grew and of which it is a highly visible part. While the ecumenical movement is wider than its 
organizational expressions, and while the WCC is essentially the fellowship of its member churches, it 
serves at the same time as a prominent instrument and expression of the ecumenical movement. As such it 
is an advocate of the impulse for renewal which has characterized the movement from its beginnings.  
The meaning of "ecumenical"
2.2

Among churches and ecumenical organizations uncertainty, ambiguity and even confusion prevail about 
what is meant by the "ecumenical movement". There is agreement that the term "ecumenical" embraces 
the quest for Christian unity, common witness in the worldwide task of mission and evangelism, and 
commitment to diakonia and to the promotion of justice and peace. But there is no authoritative definition of 
the term, and it is in fact used to characterize a wide range of activities, ideas and organizational 
arrangements.  
2.3

Perhaps the best-known definition is that formulated by the WCC's Central Committee, meeting at Rolle, 
in 1951:  
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It is important to insist that the word [ecumenical], which comes from the Greek word for the whole 
inhabited earth [oikoumene], is properly used to describe everything that relates to the whole task of the 
whole church to bring the gospel to the whole world.
This sought to expand previous definitions by integrating the concern for church unity and the concern for 
cooperative mission and evangelism.  
2.4

More recent descriptions of the goal of the ecumenical movement have sought to take seriously the 
conviction that the object of God's reconciling purpose is not only the church but the whole of humanity - 
indeed, the whole of creation. Thus, the WCC's Vancouver Assembly (1983) spoke of a "eucharistic vision" 
which  
unites our two profoundest ecumenical concerns: the unity and renewal of the church and the healing and 
destiny of the human community. Church unity is vital to the health of the church and to the future of the 
human family... Christ - the life of the world - unites heaven and earth, God and world, spiritual and secular. 
His body and blood, given to us in the elements of bread and wine, integrate liturgy and diaconate, 
proclamation and acts of healing... Our eucharistic vision thus encompasses the whole reality of Christian 
worship, life and witness.
The Canberra Assembly (1991) added: "We need desperately a mobilizing portrait of reconciled life that will 
hold together an absolute commitment to the unity and renewal of the church and an absolute commitment 
to the reconciliation of God's world... We need to affirm the vision of an inhabited world (oikoumene) based 
on values which promote life for all." However, these two Assembly statements do not go much beyond the 
affirmation that the various dimensions need to be held together.  
2.5

Within the ecumenical movement the WCC has sought to integrate the vision of John 17:21 ("that they 
may all be one... so that the world may believe") with the vision of Ephesians 1:10 (God's "plan for the 
fullness of time, to gather up all things in [Christ], things in heaven and things on earth"). But the effort to 
integrate these two biblical visions has been challenged by a continuing tension and sometimes 
antagonism between those who advocate the primacy of the social dimension of ecumenism and those who 
advocate the primacy of spiritual or ecclesial ecumenism.  
2.6

More recently, a growing number of voices from the churches, especially in Asia but also in Latin 
America, have spoken of the need for a "wider ecumenism" or "macro-ecumenism" - an understanding 
which would open the ecumenical movement to other religious and cultural traditions beyond the Christian 
community.  
2.7

These ambiguities surrounding the understanding of "ecumenical" create the real danger of introducing 
competitive divisions into the ecumenical movement. What is the meaning and purpose of this movement? 
Who are its subjects? What are its goals and methods or forms of action? What is the source of the 
dynamic which warrants speaking of the "ecumenical movement" beyond its institutional manifestations in 
the WCC and elsewhere?  
Some basic distinctions and marks of identification
2.8

In the present situation of uncertainty and transition, the ambiguities surrounding the meaning of the term 
"ecumenical" will not be resolved by a descriptive - even less a normative - definition which identifies a 
particular model, strategy or organizational affiliation as criteria for what is "ecumenical". Any common 
understanding will have to embrace multiple perspectives and a diversity of subjects. Nevertheless, a 
number of basic distinctions may help to clarify the use of the term here:  
•

2.8.1
The dynamic of the ecumenical movement is rooted in the tension between the churches as 

they are and the true koinonia with the triune God and among one another which is their calling and God's 
gift. 
•

2.8.2
The ecumenical vision encompasses the renewal of church and world in the light of the gospel 

of God's kingdom. In the face of all threats to life it affirms the Christian hope of life for all 
•

2.8.3
The ecumenical movement, while it shares in other efforts at international, inter-cultural, and 

interreligious cooperation and dialogue, is rooted in the life of the Christian churches. Yet it is not limited to 
the concern for inter-church relationships and is wider than the various organizations in which it has found 
expression. 
•

2.8.4
The ecumenical movement seeks to foster cooperation and sharing, common witness and 

common action by the churches and their members. More specifically, however, it is a renewal movement 
in and through the churches which has found expression in diverse initiatives and networks among lay 
people, especially women and youth. It is committed to the search for visible unity, not as an end in itself 
but in order to give credible witness "so that the world may believe" and to serve the healing of the human 
community and the wholeness of God's entire creation. 
•

2.8.5
While the ecumenical movement has a worldwide scope - in line with the original use of the 

word oikoumene for "the whole inhabited earth - it points more specifically to the catholicity of the church, 
that is, globally. In each place and in all places, the ecumenical movement is concerned with the true being 
and life of the church as an inclusive community. 
2.9

The emergence over the last decades of transnational and increasingly worldwide structures of 
communication, finance and economy has created a particular kind of global unity. It is evident that the cost 
of this has been growing fragmentation of societies and exclusion for more and more of the human family. 
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In their own international relationships the churches are under pressure to adapt themselves to this system 
and to accept its values, which tend to overlook if not deny the spiritual dimension of human life. This 
therefore constitutes a serious threat to the integrity of the ecumenical movement, whose organizational 
forms represent a distinctly different model of relationships, based on solidarity and sharing, mutual 
accountability and empowerment. On the threshold of the 21st century, all existing ecumenical structures 
must reassess themselves in the light of the challenge to manifest a form and quality of global community 
characterized by inclusiveness and reconciliation.  
2.10

An important affirmation made in the early phase of collaboration between the Roman Catholic Church 
and the World Council of Churches was that the two share in "one and the same ecumenical movement". 
This oneness of the ecumenical movement does not imply that there is a single structure or a single centre 
among the many different expressions of the movement. Nor does it suggest a normative understanding 
which would become exclusive and thus contradict the very meaning of ecumenical in the sense of 
"wholeness". The oneness of the ecumenical movement refers fundamentally to its orientation towards a 
"common calling". Ultimately this is assured by the power of the Holy Spirit working in and through the 
manifold manifestations of the movement.  
2.11

The World Council of Churches shares with many other partners, institutionalized or not, the legacy of 
this one ecumenical movement and the responsibility to keep it alive. As the most comprehensive and 
representative body among the many organized expressions of the ecumenical movement, the World 
Council has the specific role of addressing the global ecumenical issues and acting as a trustee for the 
inner coherence of the movement.  

Chapter 3  

The Self-Understanding of the World Council of Churches

3.1
Any discussion of the WCC's self-understanding must begin with the constitutional Basis on which the 

WCC is founded, with which all member churches express agreement:  
The World Council of Churches is a fellowship of churches which confess the Lord Jesus Christ as God and 
Saviour according to the Scriptures and therefore seek to fulfil together their common calling to the glory of 
the one God, Father, Son and Holy Spirit.
Two aspects of this statement are of central importance for articulating a renewed common understanding 
of the WCC: (1) its characterization of the Council as a "fellowship of churches"; and (2) its emphasis on the 
"common calling" which the churches seek to fulfil in and through the Council.  
A fellowship of churches
3.2

The description of the WCC as a "fellowship of churches" indicates clearly that the Council is not itself a 
church and - as the Toronto statement categorically declares - must never become a "superchurch". 
Moreover, since the churches within this fellowship themselves maintain different conceptions of the 
church, their understanding of the significance of this fellowship will also differ. This diversity was present at 
the WCC's First Assembly in 1948 and at the meeting in 1950 of the WCC's Central Committee in Toronto, 
which produced the Council's fullest statement of self-definition. It continues to exist after fifty years; indeed, 
further understandings have emerged as a result of life together. Nevertheless, the use of the term 
"fellowship" in the Basis does suggest that the Council is more than a mere functional association of 
churches set up to organize activities in areas of common interest.  
3.3

While "fellowship" is sometimes used to translate the Greek word koinonia, which is a key concept in 
recent ecumenical discussion about the church and its unity, the relationship among the churches in the 
WCC as a whole is not yet koinonia in the full sense (as described, for example, in the Canberra Assembly 
statement on "The Unity of the Church as Koinonia: Gift and Calling"). But the WCC Constitution (Art. 3,1) 
does portray the Council as a community of churches on the way to the "goal of visible unity in one faith 
and in one eucharistic fellowship expressed in worship and in common life in Christ, [seeking] to advance 
towards that unity in order that the world may believe". To the extent that the member churches share the 
one baptism and the confession of Jesus Christ as God and Saviour, it can even be said (using the words 
of the Decree on Ecumenism of the Second Vatican Council) that a "real, even though imperfect 
communion" exists between them already now.  
3.4

The existence of the World Council of Churches as a fellowship of churches thus poses to its member 
churches what the Ecumenical Patriarchate has called an "ecclesiological challenge": to clarify the meaning 
and the extent of the fellowship they experience in the Council, as well as the ecclesiological significance of 
koinonia, which is the purpose and aim of the WCC but not yet a given reality.  
3.5

The following affirmations may contribute to such a clarification:  
•

3.5.1
The mutual commitment which the churches have established with one another through the 

WCC is rooted in the recognition that they are related to one another thanks to actions of God in Jesus 
Christ which are prior to any decisions they may make. As the message from the Amsterdam Assembly put 
it, "Christ has made us his own, and he is not divided". 
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•
3.5.2

The essence of the Council is the relationship of the churches to one another. The Council is the 
fellowship of churches on the way towards full koinonia. It has a structure and organization in order to serve 
as an instrument for the churches as they work towards koinonia in faith, life and witness; but the WCC is 
not to be identified with this structure, nor can it serve the churches effectively apart from the constant 
renewal of their own ecumenical vision and commitment. 
•

3.5.3
This fellowship in the Council is not something abstract and static, nor is it limited to official 

contacts between institutional church bodies and their leaders or representatives. It is rather a dynamic, 
relational reality which embraces the fullness of the churches as manifestations of the people of God. It is 
not an end in itself, but exists to serve as a sign and instrument of God's mission and activity in the world. 
The WCC may therefore be described as a missionary, diaconal and moral community of churches 
•

3.5.4
While membership in the Council does not oblige churches to understand the phrase "fellowship 

of churches" in a particular way, it does commit them to dialogue about this. The WCC provides a space in 
which the churches can explore what it means to be in fellowship together towards greater unity in Christ. It 
also has the task of calling the churches beyond themselves to a fuller manifestation of that unity. 
•

3.5.5
The churches within the fellowship of the WCC recognize that the other members belong to 

Christ, that membership in the church of Christ is more inclusive than the membership of their own church 
and that the others possess at the very least "elements of the true church" (Toronto). Thus every member 
church is treated as an equally valued participant in the life of the WCC, for what it brings to this fellowship 
is a function not of its size and resources but of its being in Christ. 
•

3.5.6
By their mutual engagement in the Council the churches open themselves to be challenged by 

one another to deeper, more costly ecumenical commitment. This mutual accountability takes many forms: 
recognizing their solidarity with each other, assisting each other in cases of need, refraining from actions 
incompatible with brotherly and sisterly relations, entering into spiritual relationships to learn from each 
other, consulting with each other "to learn of the Lord Jesus Christ what witness he would have them to 
bear to the world in his name" (Toronto).  
3.6

While membership of the WCC is by no means the only way for churches to work together ecumenically 
on an international level, it is a significant acknowledgment of a church's willingness to identify itself in a 
visible, sustained and organized way with the goals of the ecumenical movement and the search for deeper 
fellowship. Membership is therefore not just a one-time affiliation which then allows the churches to live 
comfortably with their continued separation.  
3.7

As the understanding of the fellowship within the Council has broadened through the churches' life 
together, so too has the understanding of what is implied by membership in this body.  
•

3.7.1
To be a member means nurturing the ability to pray, live, act and grow together in community - 

sometimes through struggle and conflict - with churches from differing backgrounds and traditions. It implies 
the willingness and capacity to deal with disagreement through theological discussion, prayer and dialogue, 
treating contentious issues as matters for common theological discernment rather than political victory. 
•

3.7.2
To be a member means helping one another to be faithful to the gospel, and questioning one 

another if any member is perceived to move away from the fundamentals of the faith or obedience to the 
gospel. The integrity of the fellowship is preserved through the exercise of responsibility for one another in 
the spirit of common faithfulness to the gospel, rather than by judgment and exclusion. 
•

3.7.3
To be a member means participating in ministries that extend beyond the boundaries and 

possibilities of any single church and being ready to link one's own specific local context with the global 
reality and to allow that global reality to have an impact in one's local situation. 
•

3.7.4
To be a member means being part of a fellowship that has a voice of its own. While the 

churches are free to choose whether or not to identify themselves with the voice of the WCC when it 
speaks, they are committed to giving serious consideration to what the Council says or does on behalf of 
the fellowship as a whole. 
•

3.7.5
To be a member means making a commitment to seek to implement within the life and witness 

of one's own church the agreements reached through joint theological study and reflection by the total 
fellowship. 
•

3.7.6
To be a member means participating in a fellowship of sharing and solidarity, supporting other 

members in their needs and struggles, celebrating with them their joys and hopes. 
•

3.7.7
To be a member means understanding the mission of the church as a joint responsibility shared 

with others, rather than engaging in missionary or evangelistic activities in isolation from each other, much 
less in competition with or proselytism of other Christian believers. 
•

3.7.8
To be a member means entering into a fellowship of worship and prayer with the other 

churches, nurturing concrete opportunities for shared worship and prayer while respecting the limitations 
imposed by specific traditions. 
•

3.7.9
To be a member means taking a full part in the life and work of the WCC and its activities, 

including praying for the Council and all its member churches, being represented at Assemblies, making 
regular financial contributions to its work according to one's possibilities and sharing the WCC's concerns 
with local parishes, congregations and worshipping communities. 
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A common calling
3.8

Through the World Council of Churches the member churches seek to fulfil together a "common calling". 
This phrase, which was added to the WCC Basis by the New Delhi Assembly in 1961, made explicit a 
dynamic understanding of the Council as a fellowship of pilgrims moving together towards the same goal - 
an understanding articulated already in its original (1938) Constitution, which said that "the World Council 
shall offer counsel and provide opportunity for united action in matters of common interest" (Art. 4).  
3.9

Amidst a variety of historical circumstances and in many different ways, the member churches have 
sought to live out this "common calling" over the past fifty years. Their witness has been neither perfect nor 
consistent. They have not always acted together when they might have. Yet by God's grace they have been 
empowered to set up some signs of obedience and faithfulness by  
•

3.9.1
building and maintaining fragile links of communication when they have found themselves on 

opposite sides of wars, hot and cold;  
•

3.9.2
offering service in the name of Christ to millions driven from their homes and helping to rebuild 

societies shattered by violence, thus learning new forms of mutual sharing; 
•

3.9.3
challenging each other to let go of historic bonds of dependence and dominance and forging 

new kinds of partnerships; 
•

3.9.4
offering common witness to Jesus Christ in places where a single voice would not have been 

heard or taken seriously; 
•

3.9.5
listening to and learning from the insights of others into those central understandings of doctrine 

and life over which they are divided, persisting stubbornly in the hope of seeing the day when unity in one 
faith and one eucharistic fellowship will be made visible; 
•

3.9.6
offering pastoral support in many places where human dignity has been trampled, and joining 

their voices with others to defend in international forums the rights of those oppressed and pushed to the 
edges; 
•

3.9.7
expressing solidarity in prayer and encouragement with those churches suffering persecution or 

seeking God's will amidst situations of crisis; 
•

3.9.8
refusing to turn away from the judgment that every form of racism, also in their own life, is 

contrary to the word and will of God; 
3.9.9

committing themselves to solidarity with women, challenging structures that reinforce sexism and 
insisting on justice and full participation for women in church and world; 
•

3.9.10
seeking to make their own communities and the instruments of their fellowship together more 

fully inclusive of women, youth, persons with disabilities and all others threatened with exclusion; 
•

3.9.11
joining in intercessions and praise using each other's words and music, and learning how to 

read the scripture through each other's eyes. 
3.10

The elements of this common calling have been summarized in the delineation of "functions and 
purposes" now found in Article 3 of the WCC's Constitution. The present formulation is that adopted by the 
Nairobi Assembly in 1975:  
• to call the churches to the goal of visible unity in one faith and one eucharistic fellowship expressed 
in worship and in common life in Christ, and to advance towards that unity in order that the world may 
believe; 
• to facilitate the common witness of the churches in each place and in all places; 
• to support the churches in their worldwide missionary and evangelistic task 
• to express the common concern of the churches in the service of human need, the breaking down 
of barriers between people, and the promotion of one human family in justice and peace; 
• to foster the renewal of the churches in unity, worship, mission and service; 
• to establish and maintain relations with national councils and regional conferences of churches, 
world confessional bodies and other ecumenical organizations; 
• to carry on the work of the world movements for Faith and Order and Life and Work and of the 
International Missionary Council and the World Council of Christian Education. 
3.11

Such a listing can offer no more than an outline of central tasks expressed in general terms. It is through 
the churches' continuing fellowship in the WCC that these "functions and purposes" take life in specific 
activities. In this process, new challenges to the life and mission of the churches highlight new dimensions 
of the ecumenical calling. Therefore, it is valuable for the member churches periodically to articulate anew 
the elements of their common calling, both as a reflection of the dynamic nature of their fellowship in the 
WCC and as an opportunity to recommit themselves to the ecumenical vision. The 50th anniversary of the 
founding of the WCC and the dawning of a new century and a new millennium make the Eighth Assembly a 
fitting moment for doing so.  
3.12

An articulation of the Council's purposes and functions on the occasion of its 50th anniversary should 
both express continuity with what has gone before and acknowledge the new challenges of the present 
day. Such a formulation should:  
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•
3.12.

1recognize the essential identity of the WCC as a fellowship of churches which call one another 
to visible unity in one faith and in one eucharistic fellowship, expressed in worship and common life, 
through witness and service to the world; 
•

3.12.2
enumerate the most important areas of concern in which the churches through the Council 

pursue this primary purpose; 
•

3.12.3
make clear that the Council as a fellowship of churches is an organization through which its 

members act together, not a body which acts separately from the churches; 
•

3.12.4
recognize facets of the ecumenical vocation which have taken on a higher profile in recent 

years, including concerns for upholding the integrity of creation, relating to people of other faiths and 
promoting processes of education which enable Christians to think and act ecumenically; 
•

3.12.5
emphasize the Council's vocation of strengthening the one ecumenical movement, not only 

through official organizational ties but also by way of supporting other ecumenical initiatives, creating 
networks among ecumenical organizations and groups, reaching out to all churches which share the 
ecumenical vision and working for the coherence of the many different manifestations of the ecumenical 
movement. 
The Council as an organization
3.13

As a fellowship of churches and an instrument for strengthening the ecumenical movement, the World 
Council of Churches has an institutional profile. This profile has many components, including the work the 
Council does, the events it organizes, the statements it makes, the images it projects. But the WCC as an 
institution must not be paralyzed by institutionalism, for its vocation in the service of the churches and the 
ecumenical movement requires that it be a living organism, responding to new challenges brought by 
changing times, new ecumenical partners and growing discernment of the ecumenical calling.  
3.14

Structures are the means by which the Council seeks at a given moment of its life to manifest effectively 
its reality as a fellowship of churches. They constitute the basic shape of the Council, the framework for 
particular working arrangements. Changes in this framework neither replace the insights nor deny the 
values of what has gone before, but rather reflect a continuing dialogue of understandings and visions.  
3.15

The structures for governing the Council are set forth in its Constitution. They establish the basic 
institutional shape of the WCC. These governing structures are mechanisms to ensure that the activities 
undertaken by the Council's internal institutional structure are attuned to the vision and needs and concerns 
of its member churches and ecumenical partners. In the way they are constituted and in the way they 
function, they should:  
•

3.15.1
ensure maximum representation, participation and transparency in policy- and decision-making 

and avoid concentrating this power and responsibility in a small group; 
•

3.15.2
give priority to reflection and deliberation on the key issues facing the churches in the world, 

rather than being dominated by organizational and programmatic decision-making; 
•

3.15.3
provide a setting and process in which the voices of all can be truly heard, rather than one 

which privileges those whose culture, language, education or experience make it easier for them to speak 
out; 
•

3.15.4
give continued attention to the coherence and coordination of the WCC's activities and their 

theological basis, rather than serving as a forum for advocating particular interests and agendas in isolation 
(and thus maintaining familiar dichotomies between "church unity concerns" and "social justice concerns", 
"ecclesiology" and "ethics", the "pastoral task" and the "prophetic task", "mission" and "dialogue", 
"relationships" and "programmes"); 
•

3.15.5
stimulate and engage those with policy-making and leadership responsibilities in the member 

churches to take up the concerns of the fellowship of churches and to act ecumenically in their local 
contexts, rather than perpetuating an impression of the WCC and the ecumenical movement as something 
apart from and outside of the churches; 
•

3.15.6
allow for the establishment and deepening of relations with churches which are open to 

ecumenical fellowship but do not now find membership in the Council ecclesiologically possible or 
congenial; 
•

3.15.7
therefore make visible a foreshadowing of the full koinonia which the churches seek through 

the ecumenical movement. 
3.16

The internal structure of the WCC, set forth in its rules, regulations and bylaws and the decisions of its 
governing bodies, is a mechanism for organizing effectively the day-to-day work undertaken by the staff to 
carry out the decisions and policies made by the governing bodies. This structure should:  
•

3.16.1
manifest the identity of the WCC as a fellowship of churches which have come together in this 

body on a trinitarian theological basis; this implies both working in an integrated manner on the full scope of 
the common calling to unity and making evident how all the Council's activities are grounded in the hope 
that God's purposes, revealed in Jesus Christ and activated in the world by the power of the Holy Spirit, will 
not fail; 
•

3.16.2
aim at enhancing the fellowship among the member churches, not at building up or maintaining 

an organization for its own sake; 
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•
3.16.3

acknowledge the plurality of cultures and theological and spiritual traditions represented in the 
member churches and manifest a commitment to being a truly inclusive community; 
•

3.16.4
recognize that the Council's unique identity and experience as a fellowship which is both 

worldwide and open to churches of all Christian traditions equip it to undertake certain specific elements of 
the ecumenical vocation:  

o playing an animating and coordinating role in efforts for the coherence of the one 
ecumenical movement; 

o serving as a mediator among parties in conflict or as advocate for groups who are unable 
to speak for themselves; 

o being a seed-bed of ideas and a source of analysis, drawing on the breadth of experience 
of its member churches to help them to grow together in their ecumenical awareness and to arrive at new 
understandings of reality; 

o demonstrating the intimate relations between the local and the global, in the recognition 
that local issues often have global implications and that global dilemmas are often most pressing in their 
local manifestations; 

o speaking the prophetic word which from its global perspective addresses the urgent issues 
of the day;  
•

3.16.5
ensure that responsibility for ecumenical activities is lodged as near as is feasible to the point 

of application, in partnership with groups of member churches and other ecumenical organizations; 
•

3.16.6
enable the Council to adapt its work and working style as necessary to meet the rapidly 

changing conditions of the world and the diverse needs of the churches in a focused, effective and 
economically sustainable manner; 
•

3.16.7
provide for regular planning, review and assessment of all activities. 

Chapter 4  

Relationships with Partners in the Ecumenical Movement, 
Churches Outside of WCC Membership, and Other Bodies

4.1
Whenever people are drawn together in the name of Jesus Christ, it is the work of the Holy Spirit. This 

means that all efforts aimed at promoting the unity of the church and all initiatives in which Christians seek 
to participate in God's healing of creation are fundamentally related.  
Councils and conferences of churches
4.2

The relationship between the WCC and regional, national and local councils (conferences) of churches or 
Christian councils (conferences) is crucial for the vitality and coherence of the ecumenical movement. 
These latter bodies differ from one another in their constitutional basis and their composition. While most, 
like the WCC, are constituted by churches as members, some also include other Christian organizations 
(e.g. Bible societies, the YMCA and YWCA). Several of the Regional Ecumenical Organizations (REOs) 
include National Councils of Churches and National Christian Councils (NCCs) as full members. 
Nevertheless, despite these differences, all such ecumenical bodies share the same basic purpose.  
4.3

All councils are independent bodies whatever the structural links between them. The Constitution and 
Rules of the WCC acknowledge that such bodies at the regional and national levels are essential partners 
in the ecumenical enterprise. National councils, in particular, can be recognized as being in association with 
the WCC. In addition, the member organizations of the Conference for World Mission and Evangelism have 
a structural link with the WCC through this Conference. The evolution and interrelatedness of the 
ecumenical agenda call for the establishment of more structured relationships and better coordination of 
activities among the councils on all levels.  
4.4

Because local, national, regional and world councils of churches are all expressions of the one 
ecumenical movement, their relationships should be characterized by a conciliar spirit of mutuality and 
cooperation, rather than competition and the demarcation of areas of influence. The worldwide ecumenical 
movement and its organizational expressions form a network with many centres of activity, not an 
hierarchical structure with superimposed levels of authority. As part of this network, the WCC has an 
essential and distinctive role as "the unique place where churches can gather ecumenically on a global 
level to share in dialogue and common action. The Council demonstrates visibly the global interaction of 
Christians and makes it possible for the whole church to stand beside Christians in crisis situations" 
(Central Committee, 1989). In this age of fragmentation, the WCC's task of global witness and coordination 
may take on greater significance. But this is not a "superior" role. All councils, in so far as they serve the 
ecumenical vision of wholeness and healing, are gifts of the same Spirit and expressions of the same 
fellowship in Christ.  
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4.5
In 1992 the WCC Central Committee accepted a set of "Guiding Principles for Relationships and 

Cooperation between Regional Ecumenical Organizations and the World Council of Churches". They define 
the relationship as one of "partnership based on their common faith and commitment", characterized by 
complementarity, mutual trust and reciprocity. While much progress has been achieved in information-
sharing, mutual consultation and programmatic collaboration, the magnitude of the common tasks and 
challenges to be faced with severely limited resources suggests the need to establish more intentional 
structural links to enable common planning and decision-making as well as an effective division of labour. 
Both the WCC and the REOs recognize the NCCs as essential partners in their work, mediating and 
coordinating relationships with the member churches in a given country; and this should be recognized in 
any effort to develop a comprehensive framework linking the different councils and conferences of churches 
in the one ecumenical movement.  
4.6

The ecumenical movement is both universal and local. The oneness of the ecumenical movement 
worldwide should be evident in each local, national or regional council of churches, just as the WCC must 
remain firmly in touch with the reality of local communities where Christians are gathered to worship and 
serve.  
Other ecumenical bodies
4.7

In addition to its relations with councils of churches of differing geographical scope, the WCC is in 
relationship with a variety of other ecumenical bodies.  
4.8

An important relationship is that between the WCC and the diverse bodies known generally as Christian 
World Communions. Again, these relationships should be marked by mutual accountability and reciprocity, 
and the Council should seek ways to share tasks and resources with these partners in the ecumenical 
movement. Such sharing is particularly important for those bodies which understand themselves as one 
worldwide communion of churches and of which most if not all members are also member churches of the 
WCC. Ways should be found to associate such bodies more directly with the organized life of the WCC. A 
strong relationship between the WCC and these bodies can be enriching for both, strengthening the sense 
of the latter that they are part of the worldwide fellowship of Christians and reminding the churches in the 
World Council that ecumenical commitment can be nourished by rootedness in an ecclesial tradition.  
4.9

The WCC is constituted as a council of churches. This is a central statement of its identity. However, the 
constitutional documents of the WCC recognize that the Council must maintain working relationships with a 
wide variety of international ecumenical organizations, some of which are older than the WCC itself. These 
include organizations representing particular constituencies - such as youth, students, women, lay people - 
and bodies and agencies with a particular functional purpose or ministry in such fields as education, 
communication, resource sharing and development. As organizations with an international scope and 
mandate, most of them understand themselves as carrying out a specialized ministry in response to the 
same ecumenical calling as the member churches of the WCC. Strengthening the partnership with these 
organizations will be of vital importance for the WCC in the effort to maintain the coherence of the 
ecumenical movement.  
4.10

The dynamic of the ecumenical movement over the past decade has given rise to various Christian 
communities and movements. Most have a flexible organizational structure as part of the wider network of 
social or popular movements, but they have become important partners of the WCC in service, especially in 
working for justice, peace and the integrity of creation. Many of these movements have been prophetic 
within and beyond the churches and have opened up new ways of Christian witness in the wider 
community. The WCC should continue to offer itself as a forum where such communities or movements 
whose objectives and activities are in harmony with the Basis, purpose and functions of the WCC can meet 
and cooperate.  
Churches which are not members of the WCC
4.11

The Roman Catholic Church has been, since the Second Vatican Council, an active participant in the 
ecumenical movement and a valued partner in numerous ways with the WCC (especially through the Joint 
Working Group and participation in the Commission on Faith and Order). The member churches of the 
WCC and the Roman Catholic Church are inspired by the same vision of God's plan to unite all things in 
Christ. It is inconceivable that either the WCC or the Roman Catholic Church could pursue its ecumenical 
calling without the collaboration of the other; and it is to be hoped that both will find ways to deepen and 
expand this relationship, particularly since the Roman Catholic Church has in recent years become part of a 
growing number of local, national and regional ecumenical bodies of which WCC member churches are 
also part. While membership in the WCC is by no means the only way for the churches to work together on 
a worldwide level, some member churches of the WCC which maintain bilateral relations with the Roman 
Catholic Church believe that the fellowship of the WCC is impoverished by the absence of the Roman 
Catholic Church from this circle of churches.  
4.12

The fellowship of the WCC is limited by the absence of other churches which, for various reasons, have 
not sought membership. For example, unjustifiable barriers have arisen between the WCC and some 
Evangelical and Pentecostal churches because of tendencies on both sides to caricature or remain 
indifferent to each other. Some of these barriers have begun to break down through the development of 
ongoing contacts between the WCC and other bodies, such as the World Evangelical Fellowship. These 
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efforts should be sustained by the search for new forms of relationships at all levels between WCC member 
churches, other churches and other ecumenical organizations.  
Other organizations and groups
4.13

The inseparable connection between work for the unity of the church and work for the healing and 
wholeness of all creation will often bring the Council into dialogue and collaboration with persons, groups 
and organizations that are not identified by a specific Christian purpose or commitment. This includes in 
particular representative organizations of other faith communities or inter-religious bodies. While in these 
cases a structural relationship would be not be possible or appropriate, they are indispensable partners for 
the WCC in its effort to foster dialogue and cooperation with people of other faiths in order to build viable 
human communities.  
4.14

Mention must also be made of the large number of international non-governmental organizations and 
other groupings of civil society at the national and international levels, as well as governmental and inter-
governmental institutions, particularly the United Nations and its various specialized agencies (with which 
the Council has long maintained consultative status). The challenges of globalization and the search for an 
international order of justice and peace necessitate close contacts between the WCC and such 
organizations. 
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A.5.2 VERSLAG VAN ALGEMENE DIENSGROEP GEMEENTE-
ONTWIKKELING: VERHOUDINGS

1. BYBEL-MEDIA 
ADGO se fokusareas  ontwikkel produkte in noue samewerking met Bybel-Media .Bybel-Media is ’n 
vennoot in die ware sin van die woord en uitstekende samewerking word ervaar. ADGO dra graag haar 
dank aan Bybel-media oor. 

2. FORUM FOR INTERCULTURAL MISSIONARIES (FIM) 
FIM is deel van ADGO se samestelling en lewer veral ’n bydrae  tov  nuwe Gemeente-Ontwikkeling, 
evangelisasie en kerklos-lidmate. 
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A.5.3 VERSLAG VAN ALGEMENE DIENSGROEP DIENS EN GETUIENIS: 
VERHOUDINGS

1.  KERKHERENIGING EN DIE AKGA 
(Handelinge 2004:365 pt.8.1.2,8.2.2.1) 
Die Algemene Sinode keur die besluit van die AKGA goed en versoek die AKGA Dagbestuur om die nodige 
Reglementswysiginge aan te bring ten einde die NGKA as volle lid te aanvaar.
die Algemene Sinode bevestig die voortgesette funksionering van die AKGA en word op die AKGA 
verteenwoordig deur lede van die Diensgroep Diens en Getuienis en meer spesifiek lede van die Taakspan 
vir Getuienis. 
1.1 Die ontwikkeling van die Diensgroep: Diens en Getuienis het uiteraard ’n impak op die AKGA wat 
vroeër hoofsaaklik op die getuienis van die kerk gefokus het, gehad.  Gegewe die geskiedenis van die 
AKGA asook die Voorneme tot samewerking en vereniging wat reeds tussen die AKDB (NG Kerk en die 
ASKDD (VGKSA) bestaan het, het die ADD van die begin af die visie gehad dat die ontwikkeling van die 
diensgroep eerder ’n gesamentlike aangeleentheid van al vier Kerke in die NG Kerkfamilie behoort te 
wees.  Die verbintenisse van die Moderamina van die vier kerke aan die proses van kerkhereniging 
(Esselenpark en Achterbergh) het energerend ingewerk op die proses om ’n gesamentlike bedieningsgroep 
bestaande uit al vier kerke in die NG Kerkfamilie tot stand te bring.  Aan die ander kant het die feit dat die 
kerke nog nie herenig is nie verskeie kerkregtelike hindernisse in die gesprek gebring.  Nadat ’n taakgroep 
bestaande uit verteenwoordigers van al vier kerke die verskillende moontlikhede vir ’n gesamentlike 
bediening ondersoek het, het die Diensgroepe vir Diens en Getuienis van die vier kerke op 17 en 18 
Oktober 2006 saam vergader en besluit om ’n Verenigde Diensgroep vir Diens en Getuienis tot stand te 
bring.  Alhoewel die RCA as gevolg van ’n interne kommunikasieprobleem nie teenwoordig was nie het die 
kerk instemming met die proses betuig en is hulle ten volle deel van die Verenigde Diensgroep. ’n 
Konstitusie wat as ’n samewerkingsooreenkoms dien, is aanvaar. Die implikasie hiervan is dat die 
bestaande Algemene Kommissie vir Getuienisaksie (AKGA) kan verval. 
1.2 Die Diens en Getuienisbedieninge van die vier kerke het verder ooreengekom om sover as wat dit 
moontlik is hulle agendas in die teenwoordigheid van die ander kerke te hanteer sodat daar mettertyd ’n 
gesamentlike agenda vir die Diens en Getuienis van die NG Kerkfamilie kan ontwikkel.  Uit die aard van die 
saak sal die verslagdoening na die vier kerke steeds afsonderlik wees, maar ook ten opsigte van die opstel 
van die verslag aan die kerke is daar ooreengekom om dit sover moontlik in mekaar se teenwoordigheid te 
doen. 
1.3  AANBEVELING:  VERENIGDE DIENSGROEP DIENS EN GETUIENIS 
Die Algemene Sinode  
1.3.1  Keur die totstandkoming van die Verenigde Diensgroep Diens en Getuienis goed en moedig 
sinodes aan om in sinodale verband moeite te doen dat hulle diens van barmhartigheid en 
getuienisbedienings met die ooreenstemmende bedieninge van die ander drie kerke in die NG 
kerkfamilie ’n verenigde struktuur vir Diens en Getuienis vorm. 
1.3.2  Neem kennis dat die Algemene Kommissie vir Getuienisaksie (AKGA) in die lig van die 
totstandkoming van die Verenigde Diensgroep Diens en Getuienis kan verval. 

2. EKUMENIESE BETREKKINGE EN VENNOOTSKAPPE 
Die ADD het ten opsigte van ekumeniese vennootskappe, asook vennootskappe in die breë NG 
Kerkfamilie, die volgende werkwyse met die Algemene Sekretaris ooreengekom: 
*  Amptelike skakeling tussen kerke hoort primêr op die tafel van die Algemene Sekretaris. 
*  Waar hierdie amptelike skakeling tussen kerke handel oor werksaamhede wat op die terrein van die 
Diensgroep Diens en Getuienis lê, byvoorbeeld ten opsigte van maatskaplike dienste, sal die Algemene 
Sekretaris dit in oorleg met verteenwoordigers van die ADD doen. 
*  Die ADD gaan voort met ekumeniese skakeling en samewerking op die diensterrein van die Diensgroep, 
maar sal dit sover moontlik in oorleg met die Algemene Sekretaris doen. 
*  Dit is belangrik dat daar nie net geskakel word ter wille van skakeling nie;  ekumeniese skakeling behoort 
uit te loop op konkrete samewerkingsprojekte. 
*  Die Sekretaris Diensgroep Diens en Getuienis kan ook ’n strategiese bydrae lewer ten opsigte van die 
ekumeniese verhoudinge in Afrika. 
      

3. VENNOOTSKAPPE TUSSEN KERKE 
(Handelinge 2004:366 pt.9.3) 
Die AKGA word versoek om, in samewerking met buitelandse kerke in die NG kerkfamilie, te besin oor die 
mees effektiewe wyse om vennootskappe tussen kerke te vestig en uit te bou, maar ook in sigbare 
eenheidstrukture uitdrukking en praktiese beslag te gee aan die gesamentlike getuienisroeping van die 
breër NG kerkfamilie.  
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Gemeentes van die NG kerk word opnuut versoek om bestaande ooreenkomste met susterskerke in 
buurlande in ag te neem en te eerbieding tydens uitreik-projekte. 
Om ons onderskrywings van die eenheid van die breër NG kerkfamilie en ons getuienis te bevestig en met 
goeie visie, beplanning en bestuur te werk, roep die AKGA sover moontlik die NG kerkfamilievennote 
jaarliks saam. 
Ons uitreike in Afrika met die evangelie moet onderneem word met goeie koördinering tussen die rol van 
die kerkverband en die plaaslike gemeente. 
3.1 In die vorige gesamentlike verslag van die AKDB, ASKG en AKGA is ’n kort opsomming gegee van die 
kerke in die NG kerkfamilie in Afrika en die uitdagings waarmee hulle gekonfronteer word.  Weens die 
koste-implikasie kon die besluit oor jaarlikse gesprekke met die vennootkerke in Afrika en die res van die 
wêreld nie realiseer nie.  Die ADD het daarvan kennis geneem dat daar toenemend vennootskappe met 
gemeentes van kerke in die breë NG kerkfamilie in Afrika gesluit word.  Dit is ’n verblydende tendens maar 
dit blyk ook dat vorige ooreenkomste tussen sinodes soms nie eerbiedig word of dat die leierskap van die 
kerke in Afrika in ag geneem word nie.  (Sien Moderamen C3.4.4). 
3.2  Vennootskappe tussen kerke het ’n belangrike metode van Diens en Getuienis geword en die ADD 
oordeel dat ’n konferensie oor vennootskappe tussen die kerke in die NG Kerkfamilie in Afrika asook kerke 
buite Afrika, tans baie nodig is.  So ’n konferensie kan ook ’n baie effektiewe manier wees om die bande 
tussen die kerke te verstewig en raamwerke te ontwikkel waarbinne vennootskappe aangegaan kan word.  
Die konferensie word beplan vir 2008 en verteenwoordigers van al die kerke in die familie in Afrika en buite 
Afrika sal genooi word.  Ter voorbereiding van die konferensie is die ADD tans besig met ’n studie oor 
vennootskappe in ’n missionêr-diakonale bediening.  
3.3  AANBEVELING:  VENNOOTSKAPPE TUSSEN KERKE 
Die Algemene Sinode  
3.3.1  Herbevestig die sinodale indeling vir vennootskappe vir diens en getuienis binne die NG 
Kerkfamilie in Afrika wat vroeër reeds goedgekeur is. 
3.3.2  Keur dit goed dat ’n konferensie oor vennootskappe tussen kerke in die breë NG Kerkfamilie 
in Afrika in 2008 gehou word.  

4.  EKUMENIESE VENNOOTSKAPPE 
Die ASKDD van die VGKSA is reeds geruime tyd betrokke by ekumeniese vennootskappe insake die 
diakonaat.  Die South African Diaconal Partnership (SADP) is met ’n aantal Noord-Amerikaanse kerklike 
vennote naamlik die RCA, die CRWRC en ’n aantal gemeentes van die RCA en die CRC.  Daar is ook 
vennootskappe met kerke in Europa en in Skandinawië. Die NG Kerk is reeds in 2006 genooi om lid te 
word van die SADP en met die totstandkoming van die Verenigde Diensgroep Diens en Getuienis het die 
verteenwoordigers van die VGKSA begin met onderhandelings om die vennootskappe om te skakel na 
vennootskappe met die Verenigde Diensgroep vir Diens en Getuienis, dit wil sê die NG Kerkfamilie.   

5. VENNOOTSKAPPE MET KERKLIKE INSTELLINGS 
5.1 CHRISTELIKE LEKTUURFONDS (CLF) 
5.1.1  Die verslag Christelike Lektuurfonds (CLF) is hierby aangeheg as Bylaag 1.  Die CLF is vanjaar 
vyftig jaar oud en die geleentheid is op 25 Februarie 2007 met ’n Feesdiens in Bloemfontein gevier.  By die 
geleentheid het die Algemene Sekretaris ’n boodskap van gelukwensing namens die NG Kerk aan die CLF 
oorgedra. 
5.1.2  AANBEVELING:  CHRISTELIKE LEKTUURFONDS (CLF) 
Die Algemene Sinode dank die Here vir die Christelike Lektuurfonds wat die afgelope vytig jaar die 
boodskap  van die Bybel veral deur die gedrukte media in verskillende tale aan duisende mense 
verkondig het. 

5.2 ISWEN  
5.2.1  Die verslag van die Instituut vir Sendingwetenskaplike Navorsing (ISWEN) is hierby aangeheg as 
Bylaag 2.
5.2.2  AANBEVELING:  ISWEN
Die Algemene Sinode ondersteun steeds ISWEN se poging om, saam met die NOVA Instituut te 
werk aan die ontwikkeling van `n lewenstyl wat meer ekologies-vriendelik is.  

5.3 HUGENOTE KOLLEGE 
5.3.1  Die verslag van Hugenote Kollege is hierby aangeheg as Bylaag 3.
5.3.2  AANBEVELING:  HUGENOTE KOLLEGE 
Die Algemene Sinode neem kennis van die verslag van Hugenote Kollege. 
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DIENS EN GETUIENIS BYLAAG 1 

VERSLAG VAN DIE CHRISTELIKE LEKTUURFONDS 

‘N HALFEEU VAN GENADE 

AGTERGROND 
Christelike Lektuurfonds vier in 2007 sy 50ste bestaansjaar. ‘n Halfeeu van evangelieverspreiding aan 
mense regoor Suid-Afrika en ook oor die grense heen. En dit ten spyte van die oorspronklike teenkanting 
wat die stigter, dr Abraham Dekker selfs van die eertydse eerste minister, mnr Strijdom asook dr HF 
Verwoerd gekry het.  

Vandag, ‘n suksesvolle vyftig jaar later word daar jaarliks honderde duisende pamflette oor Suid-Afrika en 
na buurlande soos Lesotho, Namibië, Botswana, Malawi, Zimbabwe, Zambië, Mosambiek en selfs na Sri 
Lanka en Indië versprei.  

CLF is vyftig jaar gelede deur dr Abraham Dekker begin toe hy die droom met  ‘n handjievol mense gedeel 
het om ‘n lektuurfonds op die been te bring, spesifiek vir die alle taal- en kultuurgroepe van Afrika. 

Die ambisieuse droom om 50 000 vrywilligers bymekaar te kry wat elk 60 pond binne vyf jaar kan bydra om 
die £3 000 000 bymekaar te maak is deur baie as onmoontlik afgemaak en selfs afgelag, maar in net 
minder as ‘n jaar het die fonds tot ‘n kwartmiljoen pond gegroei en daagliks gegroei. Oom Abraham het vir 
niks en niemand gestuit nie en selfs sy nuwe Ford verkoop, aansienlike skuld aangegaan en Bloemfontein 
toe verhuis.   

Die 4 sinodes is genader vir steun. Transvaal, die Vrystaat en Natal was dadelik bereid maar die Kaapse 
Kerk het besluit dat geen geld daar ingesamel kan word nie. 
Mense het egter gou hul harte oopgemaak en die fonds ondersteun. Merkwaardig dat die fonds gegroei het 
uit die meeste bydraes van mense wat so min as £1 - £10 gegee het. Elke bietjie help! Daar was egter ook 
aansienlike hupstote soos ‘n persoon van Newcastle wat na ‘n erediens waarin daar oor CLF se 
werksaamhede gepraat is, haar testament verander het en R70 000 aan CLF bemaak het. Ook groot 
instansies soos die vroeëre Volkskasbank, het ‘n bedrag van R90 000 geskenk.  

Onder dr Dekker se leiding was daar sowat 40 predikante wat by gemeentes gepreek het en CLF se saak 
gestel het.  

Hoewel die R6 miljoen nie in die vyf jaar ingesamel is nie, is Christelike Lektuurfonds oor die afgelope 50 
jaar ryklik geseën met verantwoordelike bestuur en bydraes, groot en klein van ruimhartige donateurs wat 
die droom deel om die Boodskap van die Bybel aan almal in hul eie taal te bring.  

Dit was voorwaar 50 genadejare dat ‘n nie-winsgewende organisasie, wat geheel en al op die 
goedhartigheid van donateurs aangewese is, nog suksesvol kan voortgaan met die verspreiding van die 
Boodskap van die Bybel.  

CLF VANDAG 
Na 47 jaar wat CLF in Bloemfontein gevestig was, is daar na die voorafgaande sinode besluit dat die 
verskillende instansies van die NGK wat met die media te doen het, nader aan mekaar moet beweeg om ‘n 
meer effektiewe struktuur vir samewerking daar te stel.  

CLF het verhuis na Wellington waar die ander instansies toe reeds gesetel was en is tans in ‘n strategiese 
samewerkingsooreenkoms met Bybel-Media waar alle handelsaktiwiteite, ook die van CLF, deur ‘n enkele 
instansie naamlik Bybel-Media Handel gekanaliseer word. Bybel-Media Handel word vanuit CLF se gebou 
in Wellington bedryf waar daar ‘n wedersydse benutting van personeel en ander hulpbronne tussen CLF en 
Bybel-Media is.  

Die drukkery in Bloemfontein is gedeeltelik aan ‘n swart bemagtigingsgroep verkoop en tans besit CLF ‘n 
40 % aandeel in die drukkery. Dit is belangrik vir CLF om by die drukkery betrokke te wees veral tov die 
bekostigbaarheid van sy drukwerk en sekere gespesialiseerde boeke wat daar vir CLF gedruk word.  
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WERKSAAMHEDE 
CLF se lektuur het ook ‘n gedaanteverwisseling ondergaan sedert die eerste ‘traktaatjie’ sowat 50 jaar 
gelede verskyn het.  

Baie dink nog aan traktaatjies as vergeelde blaadjies gedruk in een kleur ink en getekende prentjies wat die 
Woord probeer oordra op ‘n interessante manier. Maar CLF het lank reeds dié beeld afgeskud en spog met 
kleurryke pamflette oor ‘n verskeidenheid aktuele onderwerpe - onderwerpe wat selfs deur middel van 
sosiale probleme die Woord van God by mense tuisbring.  

Van die onderwerpe sluit onder meer in dwelmmisbruik, alkoholmisbruik, vigs, huweliksverryking, 
lewenskeuses, depressie, selfmoord, hoe om die dood van ‘n geliefde te verwerk en nog vele meer. Daar is 
natuurlik steeds ‘n wye verskeidenheid pamflette oor geloofskwessies en geloofsekerheid.  
En soos die afgelope vyftig jaar is hierdie pamflette  steeds gratis beskikbaar vanaf CLF.  

CLF het onlangs ook steun ontvang van groot organisasies wat deel wil hê in die bekamping van sekere 
sosiale kwessies – wat mense wil voorsien met Bybelsgefundeerde riglyne wat hul sal help om beter 
keuses te maak en sodoende hul lewenstandaard te help verbeter. 

So het die Departement van Landbou, die Beyerskloof Faith Fund asook die Industry Association for 
Responsible Alcohol Use bygedra om CLF te help om hul droom te verwesenlik – om die Boodskap van die 
Bybel na almal te neem deur gratis Christelike lektuur in elkeen se taal - al is dit nou langs die weg van 
fetale alkoholsindroom en dwelmmisbruik wat aangespreek word.  

CLF is besig om ‘n samewerkingsooreenkoms met die Christelike Polisievereniging en Korrektiewe Dienste 
te sluit.  Daar het reeds twee pamflette deur CLF verskyn vir die Polisievereniging. In 2007 sal hierdie reeks 
uitgebrei word.  

Departement van Landbou – hierdie departement het R7000 bygedra tot die druk van die pamflet – Wat 
doen drank aan my ongebore baba? Daar word nou indringend gewerk aan ‘n konsep op verdere 
samewerkingsmoontlikhede met hierdie departement. 

ARA – Industry Association for Responsible Alcohol Use – hierdie organisasie ‘n stewige R10 000 bygedra 
tot die druk van bg pamflet.  

Beyers Truter Faith Fund – Daar word gekyk na verdere samewerkingsmoontlikhede met hierdie fonds 
nadat hulle ook R10 000 bygedra het tot die druk van Fetale Alkoholsindroompamflette. 

Oor die vraag of die dae van pamflette (traktaatjies) se dae getel is: CLF kan nie voorbly om te voorsien in 
die geweldige aanvraag na pamflette nie. Boonop word geen pamflette bloot net gestuur nie – elke pamflet 
wat vanaf ons versendingstoor gaan, is deur iemand bestel.  Daar word egter ook voorsiening gemaak vir 
diegene wat die pamflette elektronies wil bekom – en daar is pamflette wat vanaf die webwerf afgelaai kan 
word.  

Daar is baie insidente – so bv is daar die geval van een van CLF se medewerkers wat ‘n buurland besoek 
het en in ‘n armsalige hut het ‘n vrou ‘n verkreukelde traktaatjie onder haar matras uitgehaal en gesê dat sy 
ook nou van die Here weet, want sy lees elke aand van Hom – dit was haar enigste Christelike lektuur wat 
sy soos ‘n kosbare kleinood onder haar matras bewaar! Oom Japie du Plessis en dr Gideon van der Watt, 
beide lede van die Beheerraad van CLF, is self baie gemoeid met sendingaksies en het baie verhale om te 
vertel van hul reise gedurende die jare. En daagliks ontvang CLF hartroerende briewe van mense wie se 
lewens deur CLF se lektuur aangeraak is.  

CLF het ook daadwerklik begin met bemarkingsaksies. Benewens uitstallings by sinodes, kerkgebeure en 
geleenthede, is daar sowat 9 preekmedewerkers wat regoor die land preekbeurte waarneem om CLF se 
saak te versterk onder gemeentes.  

Promosie artikels verskyn maandeliks in die tydskrif Lig, by geleentheid in Kerkbode en ander media. CLF 
borg ook vir die volgende jaar die oggendgodsdiens op ‘n Saterdag met ‘n advertensie wat daarmee 
saamgaan.  
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TOEKOMSVISIE 
Om vir 50 jaar ‘n diens te lewer wat steeds relevant is in die nuwe omgewing waarin ons werksaam is, verg 
groot aanpassings waarby CLF ook moes aanpas. 

Die toekoms sal egter nog steeds meer van hierdie tipe uitdagings bring wat selfs meer aanpassings 
teweeg sal bring so om te verseker dat CLF vir die volgende 50 jaar nog kan bestaan. 

Die geweldige toename in Christenskap in Afrika bring ook groter behoeftes mee wat verskil van die meer 
gesofistikeerde mark. CLF het pas ‘n lektuurkonferensie in Lusaka gehou om met die nodige rolspelers te 
beraadslaag oor behoeftes. Veral die ontwikkeling op elektroniese gebied sal nuwe uitdagings vir CLF 
skep. Dit is met groot dankbaarheid wat CLF die volgende 50 jaar se uitdagings aanvaar. 

Die jaar 2007 is dus nie net een van 50 ongelooflike genadejare vir CLF nie, dit is ook ‘n vreugdejaar 
waarin daar feesgevier sal word tot ere van God wat dit moontlik gemaak het en ook as ‘n eerbewys 
teenoor die getroue donateurs en ondersteuners wat deel in CLF se droom.  
CLF kan gekontak word by 021 873 6964, ‘n faks te stuur na 021 864 3677 of te skryf na Privaatsak X19, 
Wellington, 7654. Jy kan ook per e-pos bestel deur ‘n e-pos te stuur na info@clf.co.za
CLF – Die Boodskap van die Bybel aan almal – deur gratis Christelike lektuur in elkeen se taal.  
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DIENS EN GETUIENIS BYLAAG 2 

VERSLAG OOR DIE WERKSAAMHEDE VAN ISWEN 

Die sendingera waarin ISWEN tot stand gekom het – die hele netwerk van sendelinge, predikante in 
sinodale diens, ensovoorts – bestaan nie meer nie. Die fase wat daarop moet volg begin nou al hoe meer 
gestalte aanneem. Die vereiging van die NG Kerkfamilie, die saamvoeging van Sending en Diens van 
Barmhartigheid en die aandag aan probleme in plaaslike gemeenskappe, veral armoede, MIV/vigs en 
konflik en geweld, is hoog op die agenda.  

Die kerk het egter nie die hulpbronne – kundigheid, fondse, netwerke – om die uitdagings in die 
gemeenskappe op `n behoorlike wyse aan te pak nie. Dit is in baie opsigte nuwe probleme. Daar is 
byvoorbeeld nou  meer mense wat MIV-positief is in die land, as wat daar `n eeu gelede mense was! En die 
NG Kerk se eie fondse en mense word al minder! Die kerk moet nuwe bedieningspatrone ontwikkel vir 
nuwe uitdagings. 

ISWEN het oor die afgelope jare baie min kapasiteit gehad. Die toekenning van die kerk was skaars 
genoeg vir halwe sekretariele pos. In samewerking met die NOVA-Instituut, en deur die genade van die 
Here, is daar egter `n redelik mate van kapasiteit en vermoe opgebou om die hulpbronne vir sulke nuwe 
bedieningspatrone te ontwikkel. Die drie hulpbronne wat hierbo genoem is, word kortliks toegelig: 

1.  KUNDIGHEID
ISWEN/NOVA het drie voltydse navorsers, dr. Attie van Niekerk, dr. Christiaan Pauw en dr Montagu 
Murray, met `n groot multi-dissiplinere span navorsers wat op deeltydse basis betrokke is. Hulle werk aan 
`n verskeidenheid aspekte in en met arm gemeenskappe. Die meeste van die fondse word verkry deur 
kontrakte vir industrie en regeringsdepartemente.Gemeentes en sinodes gee ook onersteuning. Al hoe 
meer geleenthede vir die kerk en gemeentes word ontwikkel. 

ISWEN se werkswyse stem ooreen met die Universitieit van Pretoria se klem op innovasie en 
entrepreneurskap. Die NOVA-Inkubator is geregistreer as projek van die Fakulteit Teologie. Dit bring al hoe 
meer wisselwerking tussen NOVA se werk saam met rolspelers in die praktyk, en die akademiese 
teologiese werk. Die wisselwerking geskied by wyse van praktyknavorsing en praktykopleiding. Dit is 
wetenskaplike werk en moet onderskei word van praktiese werk. 

2.  FONDSE 
ISWEN hoop om in die toekoms `n stewige groei in befondsing te verkry vir sy eie werk, onder andere deur 
die verhandeling van die vermindering in die vrylating van koolsuurgas, wat `n kweekhuisgas is, wat in 
NOVA se projekte bereik word. Die vrees vir die klimaatverandering as gevolg van die mens se optrede het 
kerke in Europa en Amerika daartoe gebring om aandag te gee aan die verandering van lewenstyl. NOVA 
is reeds jare hiermee besig en fondse begin beskikbaar raak daarvoor. 

Daar word gewerk aan befondsing van Diensgetuienisprojekte in plaaslike  gemeenskappe, as deel van `n 
nuwe bedieningspatroon. 

3.  NETWERKE 
ISWEN het deur NOVA verhoudings opgebou met verskeie regeringsdepartemente en industrie, asook 
ander navorsers en arm  gemeenskappe. Goeie samewrking (met befondsing) is aan die ontwikkel met 
Kerkinactie van die Protestantse Kek in Nederland, asook met die Hervormde Kerk in Suid-Afrika.  

ISWEN neem deel aan die werksaamhede van die Algemene Sinode, soos  Project Right Direction  en 
Profesie oor Profyt. 

4.  NOVA PROJEKTE
NOVA is tans besig met die volgende projekte: 
*  Die vestiging van lugesoedelingmetode in 10 munisipaliteite, deur dieplaaslike kerke 
*  Die evaluering van energie-doeltreffende ontwerpe vir lae-koste behuising, saam met die plaaslike 
owerheid van Kaapstad; aandag word ook gegee aan die behoeftes wat ontstaan agv die tuisversorging 
van weeskinders en ander brose kinders 
*  Huishoudinggebaseerde produksie van `n paar produkte, in die stad en die platteland, o.a. saam met die 
Willem Nicol Trust. In Mamelodi word dit gekombineer met kerkplanting  
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5.  PUBLIKASIES 
Daar is `n paar boeke gepubliseer. Publikasies is nie `n groot prioriteit nie, maar die beplanning vir die 
toekoms word tans met `n paar ervare mense bespreek. 

Dr Attie van Niekerk (Direkteur ISWEN) 
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DIENS EN GETUIENIS BYLAAG 3 

VERSLAG VAN DIE HUGENOTE KOLLEGE AAN DIE ALGEMENE 
SINODE VAN DIE NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK: 2006 

Ontvang hiermee met dank aan ons Hemelse Vader verslag oor die werksaamhede van die Hugenote 
Kollege in 2006. 

Inleidende opmerkings: 
Wanneer die Suid-Afrikaanse maatskaplike uitdaging binne die konteks van die groei-strategie vir Afrika 
(NEPAD) geplaas word is dit voor die handliggend dat die Hugenote Kollege voor groot maatskaplike 
opleidings- en ontwikkelings vraagstukke te staan gekom het.   
Dit is noodsaaklik dat die Kollege nou suksesse van die verlede inlees en inpas by die moderne en 
vernaderende rol.  Die strategiese geleenthede wat deur die huidige maatskaplike realiteite aan 
opleidingsinstansies gestel word is fenominaal, en is die Hugenote Kollege myns insiens ideaal 
geposisioneer om ‘n daadwerklike bydrae te lewer.   

Vir my is een van die ankerpunte in die verlede gesetel in die Christelike etos en karakter van die Kollege.  
Te midde van fel aanslae huidig, en ook in die verlede, was die Christelike karakter van Hugenote Kollege 
een van die bonafides wat nooit in twyfel getrek is nie.  Ek persoonlik sal my daaroor bly beywer om hierdie 
tradisie voort te sit en uit te bou. 

1. Administrasie
1.1 Personeel 
Die totale personeelkorps van die Kollege het bestaan uit  60 permanente personeellede. Hulle is 
bygestaan deur 26 voldag- en 28 deeltydse kontrakpersoneellede. Drie personeellede het die afgelope jaar 
hulle diens aan die Kollege beëindig en agt het by die personeelkorps aangesluit. 

1.2 Finansies  

Die akademiese begroting van die Kollege het R 13,313,106 bedra. Die bronne van inkomste vir dié 
begroting was as volg: 
Staatsubsidie:  R 4,552,667    34% 
Studentegelde:  R 7,020,719  53% 
Kerkbydraes:  R 70,000  0,52% 
Ander bronne:  R 1,669,720  13% 

Die koshuisbegroting het R 1,849,662 bedra. Die bronne van inkomste vir dié begroting was as volg; 

Staatsubsidie:  R 0-00  0% 
Losiesgelde:  R 1,695,539  91.67% 
Kerkbydrae:  R 0-00  0% 
Ander bronne:   R 154,123  8.33% 

1.3 Koshuise 

Die koshuise word maksimaal benut.  Tans kan 297 studente in koshuise en kollegehuisies 
geakkommodeer word. 

Mevv. Riana Engelbrecht en Erika Hanekom doen diens as inwonende hoofde. Dit is steeds vir die Kollege 
belangrik dat ‘n goeie akademiese en Christelike atmosfeer in die koshuise gehandhaaf word.  

2. Akademiese Sake 
2.1 Registrasie Voorgraads 
Kwalifikasie Aantal 

B Diac Maatskaplike Werk (4 Jaar) 334 

B Diac Jeugwerk (3 Jaar) 33 

B Diac Gemeenskapsontwikkeling (3 Jaar) 64 

Diploma Maatskaplike Ontwikkeling (2 Jaar) 133 
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Totaal 564 

2.2 Registrasie Nagraads 
Kwalifikasie Aantal 

M Diac Maatskaplike Werk 24 

Hons. Diac Jeugwerk 5 

M Diac Jeugwerk 4 

D Diac Jeugwerk 3 

M Diac Spelterapie 133 

D Diac Spelterapie 14 

Totaal 183 

2.3 Totale registrasie 2001 – 2007   
Jaar 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Studente 415 481 534 582 632 725 824 

2.4 Profiel van voorgraadse studente 
2.4.1 Provinsie van herkoms   
Provinsie Totaal 

Gauteng 14 

Limpopo 58 

Noord-Kaap 78 

Noord-Wes 2 

Oos-Kaap 34 

Vrystaat 4 

Wes-Kaap 403 

Kwa-Zulu Natal 1 

Mpumalanga 3 

Namibië 1 
2.4.2 Taalvoorkeur     
Afrikaans Engels 

494 103 

2.4.3 Geslag   
Manlik Vroulik 

105 493 

2.4.4 Kerk-/Geloofsverband 
Kerk/Geloof Totaal 

AGS 23 

AME 14 

Ander 112 

Anglikaans 51 

Calvyns 2 

Kongregasionalis 23 

Luthers 5 

Metodiste 14 

Morawiërs 4 

Moslem 1 

Nasareners 2 

NG 43 

Nuwe Apostolies 10 

Ou Apostolies 12 

Pinkster 16 

Rooms Katoliek 24 

VGK 179 

2.5 Grade 
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By Unisa se gradeplegtighede gedurende 2006 is 106 kwalifikasies aan studente van die Hugenote Kollege 
toegeken. Onderstaande tabel gee ‘n uiteensetting van die verskillende kwalifikasies. By die 
gradeplegtigheid op Wellington gedurende April is medaljes aan twee Kollegestudente toegeken: Me M. 
Nel (B Diac JW) en M. van Heerden (B Diac MW). 

Kwalifikasie Totaal 

Diploma Maatskaplike Ontwikkeling 23 

B Diac Maatskaplike Werk 39 

B Diac Jeugwerk & Gemeenskapsontwikkeling 16 

Hons B Diac 3 

M Diac Maatskaplike Werk 2 

M Diac Jeugwerk 1 

M Diac Spelterapie 27 

D Diac Spelterapie 2 

Totaal 
113

2.6 Prestasies 
By die openingsplegtigheid van die Kollege is prestasiebeurse aan 28 studente toegeken vir ‘n gemiddelde 
jaar- en eksamesyfer bo 75%. Boekpryse is toegeken aan die topstudent in elke vak van elke jaargroep. 
Die Rektorsmedalje is toegeken aan me A. Zandberg wat die hoogste gemiddelde prestasie in 2006 behaal 
het. 

3. Ekstra kurrikulêre aktiwiteite 

3.1 UNISA- sentrum 
Die volgende dienste word aan die Kollege verskaf deur UNISA: 

-  Verskaffing van studentenommers 

-  Volledige registrasie van die studente 

-  Hantering van al die graad- en diploma kwalifikasies van UNISA 

-  Hantering van die finansies en aansoeke van EDU-Loan 

-  “Courier” dienste vir die studente en Kollege 

-  Finalisering van eksamenpunte  se verwerking op die UNISA-stelsel 

-  Reël van eksamen opsieners 

-  Gradeplegtighede in die area 
Registrasies - 2007 

3.2 Toerustingsburo vir Interkulturele Werkers (TIW) 
TIW is ‘n projek van die Algemene Kommissie vir Getuienisaksie van die NG Kerke .   Die Buro wil  bied op 
aanvraag toerustingsprogramme vir gemeentes en lidmate aan om hulle te help met interkulturele 
bedieninge binne die gemeente en in die gemeenskap.    Die Buro beskik oor ‘n oriënteringskursus vir 
voornemende sendelinge en sturende gemeentes, toerustingsprogramme vir korttermynuitreike en 
verskillende programme om lidmate toe te rus vir interkulturele bedieninge in hulle eie omgewing.    

Sendelinge wat die oriënteringskursus vir voornemende sendelinge deurloop het, kan tans gevind word in 
Mosambiek, Zambië, Malawi, Sri Lanka, China, Tajikistan en Oekraine.   Jaarliks baat baie 
korttermynuitreikspanne by die toerusting van die Buro en gemeentes maak toenemend gebruik van die 
dienste van die Buro om hulle lidmate beter toe te rus vir interkulturele bedieninge in die gemeente en 

BDIAC 113 

BSW 42 

BDIAC ( Maatskaplike Werk ) 270 

Diploma Maatskplike Ontwikkeling 170 

Hons BDIAC 4 

MDIAC ( Spelterapie ) 46 

MDIAC ( Maatsaplike Werk ) 4 

Tydelike registrasies 207 

Unisa studente “Licencee” 2715 
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gemeenskap.   TIW is ook betrokke by “member care” programme om interkulturele kerklike werkers 
omvattend te help versorg.    

3.3 Christen Vigsburo vir Suidelike Afrika (CABSA) 
Die Christen Vigsburo (CABSA) is ‘n projek van die Hugenote Kollege.  Na meer as vyf jaar (sedert Julie 
2001) is dit ‘n gevestigde organisasie wat belangrike bydraes op die MIV en vigsterrein in Suider-Afrika 
lewer.  Terwyl daar baie instansies en organisasies is wat inligting en opleiding oor MIV en vigs verskaf, 
onderskei CABSA hom op hierdie terrein deurdat dit met ‘n duidelike Christelike vertrekpunt gedoen word.  
CABSA versprei korrekte inligting,  skep begrip, lei leiers op en mobiliseer gemeentes.  Besoek gerus  
www.cabsa.co.za vir ‘n ervaring van die professionele dienste van CABSA. 

Dié nie-winsgewende organisasie beskik tans oor die volgende personeel:  Dr Nelis du Toit (Bestuurder-
voltydse kontrakpos); Mev. Lyn van Rooyen (Projekbestuurder – voltydse kontrakpos); Me Meloney Goliath 
(Administrasie – voltydse kontrakpos) en Me Aneleh Fourie-Le Roux (Opleiding en mentor koördineerder – 
10 dae per maand kontrakpos).  Daar is verskeie ander persone wat op ‘n ad-hoc basis by die organisasie 
betrokke is. 

CABSA is opreg dankbaar dat verskeie gemeentes van die NG Kerk deur kollektes of donasies finansiële 
ondersteuning gegee het, en bid dat dit in die toekoms sal uitbrei.  Ons is volledig afhanklik van donasies 
en befondsing om met ons werk voort te gaan. 

3.4 Hugenote Bybelinstituut 
Die Hugenote Bybelinstituut is ‘n gesamentlike aksie van die Hugenote Kollege en Bybel-Media met die 
doel om Teologiese en Bybelse opleiding aan die Suider Afrikaanse bevolking te bied.  

Van die kursusse word deur die Sentrum vir Kontekstuele Bediening aan die Universiteit van Pretoria 
geakkrediteer.  Die vier geakkrediteerde kursusse tans is; Tweejaarkusus in Bybel- en Godsdienskunde, 
Tweejaarkursus in Jeugbediening, Tweejaarkursus in Sending, Eenjaar senior kursus in Christelike etiek.  
Daar is tans 220 studente wat ingeskryf is by die Bybelinstituut. Daar is ook ‘n nuwe basiese kort kursus in 
Christelike traumaberading. 

Dankbetuiging: 

Ons dank en waardering aan die volgende persone en instansies wat ons daarin ondersteun: 
• gemeentes, ampsdraers, kommissies en lidmate van die NG Kerk, die VGK en ander kerke vir hulle 

voorbidding, belangstelling en finansiële ondersteuning; 
• die voorsitter, ds WC van der Merwe, en ander lede van die die Kollegeraad vir hulle betrokkenheid, 

meelewing, advies en kundigheid; 
• die personeel van die Universiteit van Suid-Afrika vir hulle hulpvaardigheid, welwillendheid en 

waardevolle advies; 
• die personeel van die Kollege vir onbaatsugtige diens en lojaliteit. 

13 Maart  2007 
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A.6 BESTUUR, ADMINISTRASIE EN NAVORSING 
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A.6.1 VERSLAG VAN DIE MODERAMEN: BESTUUR, ADMINISTRASIE 
EN NAVORSING

1. SAMESTELLING EN FUNKSIONERING VAN DIE MODERAMEN 
1.1 SAMESTELLING
Die Moderamen is tans soos volg saamgestel: 
* Moderatuur: dr CW Burger, prof PJ Strauss, dr CJP Niemandt en ds EP Büchner asook die Algemene 
Sekretaris: dr JJ Gerber 
* Verteenwoordigers van sinodes: 
Wes-en-Suid-Kaap: dr JJE Koornhof (dr JP Theron) 
Oos-Kaap: ds EGJdeG Schutte (dr ACV van Wyk)  
Noord-Kaap: ds FD Hugo (ds JPL Mostert)   
KwaZulu-Natal: ds LW Meyer (ds PJ Raath)  
OVS: dr PJ van Jaarsveld (ds HJ Kleynhans) 
Wes-Transvaal: dr JHG Gous (ds NWJ van Rensburg)  
Noordelike Sinode: dr JF Pienaar (prof M Nel)  
Hoëveld Sinode: dr PJSG du Plessis (ds JH Windell)  
Oos-Transvaal: dr JH Ernst (dr J van Schalkwyk)  
Namibië: ds SW Pienaar (ds C Marais) 
* Twee kerkraadslede: prof JC Pauw (prof DS Albertyn) en mev J Bezuidenhout (mev C Veldsman)
* Vrouebelange: mev R Hugo (mev M Kemp) 
* Voorsitters Diensgroepe: Diensgetuienis: prof PJG Meiring; Gemeente-Ontwikkeling: dr AR Hanekom; 
Ondersteuningsdienste: ds AJ Scherrer (dr GJ Cloete) 
* Adviserend: ds J Symington (Direkteur Kommunikasie), dr BJ du Toit (Parlementêre Lessenaar), dr ACV 
van Wyk (Visionêre Taakspan), ds WC van der Merwe (Diensgetuienis), dr J Froneman (ABID) 

Me Malinda Lazenby van die kantoor van die Algemene Sinode tree op as administratiewe assistent 
tydens die vergaderings van die Moderamen. Sedert 1998 nooi die Moderamen ook verteenwoordigers van 
die pers uit om die vergaderings by te woon: mnre Jean Oosthuizen (Die Kerkbode) en Neels Jackson 
(Beeld). 

1.2 VERGADERINGS
Die Moderamen het 12 keer vergader ten einde die sake op sy tafel te hanteer. 

1.3 MODERATUUR
Die Moderatuur het soos wat nodig is vergader, hoofsaaklik telefonies ter wille van koste, om aan 
dringende sake aandag te gee en voorbereidings vir Moderamenvergaderings te doen. 

1.4 FUNKSIONERING VAN DIE MODERAMEN
1.4.1 Die Moderamen het in die proses van sy werk ook gekyk na sy funksionering in die lig van punte waar 
die Moderamen nie effektief was nie. Die Moderamen het bepaalde besluite in die verband geneem wat 
aan aanbeveling voor die Algemene Sinode dien. 
1.4.2 AANBEVELINGS: FUNKSIONERING VAN DIE MODERAMEN 
1.4.2.1 Die Algemene Sinode besluit: 
1. Die Moderamen se opdrag is die volgende: 
1.1 deurlopende visionering en roepingsontwikkeling vanuit die besluite van die AS. 
1.2 tree leidinggewend op tov die werksaamhede van die Algemene Sinode tussen vergaderings. Dit 
geskied in oorleg met Diensgroepe en na die eis van omstandighede. 
1.3 koördineer en integreer die werksaamhede van die Algemene Sinode. 
1.4 gee uitvoering aan die uitsonderlike besluite van die AS wat nie verwys is as opdragte van die 
ander diensgroepe/ taakspanne van die AS nie. 
1.5 hanteer voorlopig, met verantwoording aan die AS, sake van spoedeisende aard. 
1.6 roep, indien nodig, ’n buitengewone vergadering van die AS byeen. 
1.7 dien as die Algemene Sinode se Taakspan vir Ekumeniese Betrekkinge. 
1.8 hanteer die NG Kerk se openbare getuienis en skakeling met die owerheid. 
2. Die Moderamen hanteer haar vergaderings binne die volgende riglyne 
2.1 dit geskied aan die hand van die orde vir kerklike vergaderings. 
2.2 die vergadering skep, wanneer nodig, ruimte vir in-diepte gesprekke tov die NG Kerk se visie en 
roeping. 
1.3 die Moderamen hanteer nie sake wat op ’n ander terrein afgehandel kan word nie. 
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1.4 die Moderamen hanteer slegs die bestuursake wat nie elders hanteer en/ of afgehandel kan word 
nie. 
1.5 die Moderamen funksioneer met bepaalde staande subkommissies om bepaalde werksaamhede 
te begelei. 
3. Die Moderatuur
3.1 hanteer sake deur die Moderamen aan hom opgedra. 
3.2 spoedeisende sake met rapport aan die Moderamen. Wanneer moontlike omstrede sake opduik, 
reël die Moderatuur dat die volle Moderamen dit hanteer. 
3.3 tree op as dagbestuur vir die funksionering van die kantoor van die Algemene Sinode binne die 
raam van die besluite van die AS 2004. 
4. Die Moderamen en Moderatuur se samestelling bly onveranderd. 
1.4.2.2 Die Algemene Sinode verwys die besluite oor die Moderamen se funksionering vir opneem in 
die Reglement van die Moderamen. 

1.5 NAAM VAN DIE MODERAMEN
1.5.1 Die Moderamen het aandag gegee aan die naam van die Algemene Diensgroep Leiers en geoordeel 
dit kommunikeer nie goed nie en sê ook nie wat die rol vanb die instansie is nie. 
1.5.2 Die Algemene Diensgroep Leiers het by sy tweede vergadering besluit om te funksioneer onder die 
naam Moderamen. Dit het gou bekend begin staan as die ASM: Algemene Sinode Moderamen.
1.5.3 AANBEVELING: NAAM VAN DIE MODERAMEN 
Die Algemene Sinode keur die naamsverandering van die Algemene Diensgroep Leiers na 
Moderamen goed.

2. KANTOOR VAN DIE ALGEMENE SINODE
2.1 PLASING
2.1.1 Die eienaars van die ou Sinodale Sentrum het kennis gegee dat hulle nie die kontrak van die 
Algemene Sinode gaan verleng nie. Ander kantoorakkommodasie moes gevind word. 
2.1.2 ’n Ad Hoc-Kommissie bestaande uit dr Henk Gous, ds Dawid Venter en dr Kobus Gerber het verskeie 
opsies ondersoek. Die Moderamen het besluit die beste opsie itv belegging, ligging asook praktiese gerief 
was om die kerkompleks van die Klipkerk (h/v Duncan- en Pretoriusstraat, Hatfield, Pretoria) van die 
gemeente Hartbeesspruit-Queenswood vir R1,5m te koop en in kantore te omskep. ’n Verdere bedrag van 
R1,1m is vir verbeteringe aangewend. 
2.1.3 Die waarde van die belegging was R8,5m op 28 Februarie 2007. 
2.1.4 ’n Bepaalde ooreenkoms is met die gemeente aangegaan vir die gebruik van die gebou. Die 
kompleks word ook aan vier ander denominasies verhuur vir sekere byeenkomste. 
2.1.5 Die Predikante Pensioenfonds van die Transvaalse Kerk huur kantore by die kantoorkompleks van 
die Algemene Sinode. 

2.2 ALGEMENE SEKRETARIS 
2.2.1 Dr JJ (Kobus) Gerber van die gemeente Waverley het op 1 Januarie 2005 amptelik diens aanvaar as 
eerste Algemene Sekretaris van die NG Kerk. Ter wille van ’n noue gemeentelike band is hy aan die 
gemeente Riviera gekoppel as predikant met as opdrag Algemene Sekretaris van die NG Kerk. 
2.2.2 Vanuit die verslag wat by die Algemene Sinode 2004 gedien het, het die Aanstellingskommissie die 
taak van die Algemene Sekretaris soos volg omskryf: 

1. Uitdra van die NG Kerk se beeld na buite 
2. Skakeling met die media, owerheid, en alle ander belangegroepe 
3. Oorhoofse bestuur van die kantoor van die Algemene Sinode  
4. Skribaat van die Algemene Sinode 
5. Ekumeniese skakeling 

6. Verantwoordelikheid vir die inligtingslessenaar van die Algemene Sinode 

Met die gebruikmaking van ds Johann Symington as Direkteur Kommunikasie word van bogenoemde 
verantwoordelikhede anders hanteer en word daar tans gewerk aan duidlike terreinafbakenings. 

2.3 PERSONEEL 
2.3.1 Sedert die vorige Algemene Sinode het drr Willie Botha (Ekumene/ Leer en Aktuele Sake) en dr Louis 
Dressel (AJK/ ADGO) afgetree en het die kontrak met dr Dawie Theron (AKDB/ ADD) ten einde geloop. 
2.3.2 Ds WC (Willie) van der Merwe is benoem as sekretaris/ PSD vir Diens en Getuienis in die kantoor van 
die Algemene Sinode. Hy het op 1 Julie 2006 diens aanvaar. Me Rinel Hugo is as sekretaris/ bestuurder 
Gemeente-ontwikkeling in die kantoor van die Algemene Sinode aangestel. Sy het op 1 Maart 2007 diens 
aanvaar. Beide persone lewer diens aan die diensgroepe soos toegedeel asook aan die kantoor van die 
Algemene Sekretaris. 



 

 447

2.3.3 Die pos van ds Johann Symington, Hoofredakteur Kerklike Tydskrifte, is omvorm tot die van Direkteur 
Kommunikasie van die Algemene Sinode. Hy funksioneer met verslag aan die Taakspan Kerklike Media tov 
die bedryf van die tydskrifte onder sy beheer en aan die Moderamen tov die kommunikasie van die NG 
Kerk. Die Moderamen dra ook ’n gedeelte van die koste verbonde aan die pos.  Uitvoering is ook gegee 
aan vorige sinodebesluite tov die Parlementêre Lessenaar. Die Moderamen koop 50% van die tyd van dr 
Ben du Toit (Wes-Kaap) uit vir hierdie pos. Ds Symington en dr du Toit vorm deel van die personeel van die 
kantoor van die Algemene Sinode al is hulle in Wellington en Bellville gesetel. 
2.3.4 Met die samewerking met CLF en TKM kon die pos vir Afdelingshoof Bedieninge by Bybelmedia ook 
gevul word. Dr Hennie van Deventer van Nkhoma, Malawi, is in die pos aangestel. Dr van Deventer lewer 
ook diens aan die ADD tov missionêre projekte. 
2.3.5 Die personeel van ABID is kragtens die besluit tov ’n eenheidsargief vir die Algemene Sinode 
oorgeplaas as personeel van die Algemene Sinode in diens van ABID. Hulle besoldiging en 
diensverhoudinge word kragtens ooreenkomste met die samestellende vennote hanteer. Dr Johan 
Froneman is die direkteur. 
2.3.6 Die Algemene Sinode se kantoor in Pretoria asook waar daar elders personeel is, word uitnemend 
gedien deur baie bekame administratiewe personeel. Groot dank is aan hulle verskuldig. 

2.4 PERSONEELONTWIKKELING ITV DIE TAAKSPANVERSLAG (ALGEMENE SINODE 2004) OOR 
DIE KANTOOROPSET ASOOK DIE ROEPINGSVERKLARING 2002
2.4.1 Onder leiding van die Visionêre Taakspan is aandag gegee aan die funksies en bevoegdhede van al 
die senior personeellede in diens van die Algemene Sinode. Roluitklarings het aandag gekry en kry op 
kontinue wyse aandag soos die sisteem ontwikkel. Die Taakspan het ook begin aandag gee aan ’n 
personeelverbintenis van die administratiewe personeel saam met die senior personeel. Dit is nog nie 
afgehandel nie maar geniet aandag. 
2.4.2 Onder leiding van die Algemene Sekretaris kom die senior personeel byeen met die oog op 
koördinering van werksaamhede voortvloeiend uit die werk van die koördineringsliggaam (vgl by A.1.1 pt 7) 
asook advies aan die Moderamen. 
2.4.3 Dr Chris van Wyk, voorsitter van die Visioenêre Taakspan, het ’n besondere rol in bogenoemde 
werksaamhede gespeel. 
2.4.4 Gedurende 2-5 April 2007 is ’n volledige personeeloudit gedoen asook ’n Peromnes-evaluering van 
die administratiewe personeel in diens van die Algemene Sinode. 

3. BEGROTINGSPROSES 
3.1 Die Moderamen het reeds voor die vorige Algemene Sinode besluit om die begroting strategies met die 
oog op die prioriteite waarmee die kerkverband werk, te hanteer. Hierin moet die Roepingsverklaring van 
2002, die sewe prioriteite wat daaruit ontwikkel het asook Kerkorde Art 43 die bepalende faktore wees. 
3.2 Die Bosberaad wat in November 2004 na afloop van die Algemene Sinode gehou is, het in die lig van 
die besluite wat gevloei het uit die verslag van die Taakspan Strategie, kommunikasie en Stelsels
indringend aan die begrotingsprosesse aandag begin gee. In die gesprek is op die volgende ooreengekom 
wat ook die agenda was vir die prosesse na die Bosberaad: 
* ’n Deurlopende en duidelike uitklaring van watter belange word gedien deur bepaalde fondsetoedeling 
* Mandate vir die proses moet uitgeklaar word: wie begroot (verteenwoordigers van die 4 Diensgroepe), wie 
het die opdrag van die Algemene Sinode om die fondse te beheer (ATF), wie bestuur die fondse en 
begroting (ATF en die Algemene Sekretaris) en wie administreer die fondse (die kantoor van die Algemene 
Sinode en die finansiële beampte van die kantoor). 
* Die begrotingsprioriteite moet jaarliks bepaal word deur (1) die Moderamen, (2) die Diensgroepe 
afsonderlik soos dit hulle werk raak en (3) dan ook gesamentlik by die jaarlikse Bosberaad. Hulle doen dit 
aan die hand van die Roepingsverklaring, die sewe prioriteite en Kerkorde Art 43. 
* Vaste uitgawes en diskresionêre uitgawes word volgens bogenoemde begroot. 
* ’n Proses van onderhandeling met en tussen Diensgroepe word gevolg om prioroteite vas te stel. 
* Oorweging word geskenk aan ’n jaarlikse ouditgesprek van alle state by die Bosberaad van die 
Moderamen. Daar moet ’n deursigte verklaring van alle fondse wees in die lig van die besluite van die 
Algemene Sinode 2004 oor aan wie die fondse van die Algemene Sinode behoort. Alle beleggingsbeleide 
moet ook op tafel wees. 
* Die nuwe sisteem wat vanuit die besluite van 2004 implementeer moes word, gaan geld kos. In die 
begrotingsonderhandelinge moet oorweging gegee word aan die gebruik van ’n persentasie van die 
beleggings vir die omdraai van die sisteem soos goedgekeur. Finansiële kundiges moet hierin betrek word. 
* ’n Fondsontwikkelingsprogram moet vir die Algemene Sinode ontwikkel word. 
3.3 Die beleid is aanvaar dat die Algemene Sinode met ’n inkomstebegroting werk wat binne die beskikbare 
fondse die totale uitvoerbaarheid van die Algemene Sinode se visie bestuur. Hierbinne het die Moderamen 
die verantwoordelikheid om wanneer daar bepaalde verskuiwinge tov belangrike sake opduik asook ander 
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prioriteite na vore kom, die verantwoordelikheid te neem om die een koek te hersny sodat die belangrikste 
prioriteite gedien word. Uiteraard bring dit soms ongelukkigheid en herbeplanning mee. 
3.4 Die Moderamen het na die Bosberaad by elke vergadering aan aspekte van die besinning oor die 
begroting en sy hantering aandag gegee. ’n Belangrike ontwikkeling was by die vergadering van Augustus 
2006 waar die Moderamen ’n rglyn daargestel het vir die hantering van die gesprek oor die begroting: 

1. Uitgangspunte:
1..1 Die uitgangspunte vir die gesprek is die Roepingsverklaring, Roepingsverbintenis, 7 prioriteite (in geen 
bepaalde voorkeurorde nie) en KO Artikel 43. 
1.2 Op grond hiervan bevestig die Moderamen die belangrikheid van die volgende:  
* ons identiteit: ons is missionêr en roepingsgedrewe 
* ons verhoudings soos dit manifesteer in eenheidsgesprekke, ekumene en in sinodes 
* ons getuienis soos in die openbaar en in noodsituasies na vore kom. 
2. Taakspan Fondse gee ‘n aanduiding tov die beskikbaarheid van fondse vir die betrokke jaar en wys 
daarop dat die Algemene Sinode met ‘n inkomstegedrewe begroting werk. 
3. Diensgroepe gee aanduidings van strategiese beplannings en toon watter prioriteite die belangrikste 
beïnvloedende faktore is. 
4. Fokusbelyning
Die Moderamen besluit op die volgende stel matrikse wat op elke faset van die begroting van toepassing 
moet wees: 
*1. Die 7 prioriteite wat uit die Roepingsverklaring spruit.  
Die vraag wat beantwoord moet word, is: Stem die saak op die begroting ooreen met die prioriteite? 
*2. Kerkhereniging
Die drie vrae wat beantwoord moet word, is: 
2.1 Dien die saak die kerkherenigingsproses? 
2.2 Die saak het nie direk relevansie vir kerkhereniging nie, maar is dit noodsaaklik vir die NG Kerk tot en 
met vereniging? 
2.3 Het die saak nie iets met kerkhereniging te doen nie en is dit nie noodsaaklik vir die NG Kerk tot 
hereniging nie? 
*3. KO Artikel 43.
Alle werk en befondsing word oorweeg met die vrae: 
3.1 Kan sinodes die saak op hulle eie of in ‘n netwerk doen? Indien ja, doen die Algemene Sinode dit nie. 
3.2 Lê die saak op die terrein van die Algemene Sinode?  
3.3 Word sorg gedra dat die institusionele geheue en vermoë instand gehou word? 
5. Prosesse vorentoe
5.1 Diensgroepe kom na die koördineringsliggaam 18-20 Oktober met voorstelle vir begrotings. 
5.2 Die benoeming van ‘n moontlike fondswerwer word na die Moderatuur verwys. 
5.3 Moderators word versoek om in Sinodes te pleit vir ‘n groter bydrae vir Algemene Sinode. 
5.4 ‘n Bief waarin sterker befondsing van die Algemene Sinode bepleit word, moet nader aan begrotingstyd 

aan sinodes gestuur word. 

3.5 Die hantering van die begrotingsproses verg uiteraard aandag op ’n kontinue wyse. Die meganisme 
waarna dit deur die Moderamen, Diensgroepe en ander rolspelers verwys is, is die vergadering van die 
Koördineringsliggaam wat jaarliks byeenkom (vgl by Afd A pt 2.6). 

4. NAAMVERANDERING VAN SINODES
Die Moderamen het kennis geneem van die naamverandering van die volgende sinodes: 
*1 Noord-Transvaal na Noordelike Sinode
*2 Suid-Transvaal na Sinode Hoëveld 
*3 Natal na NG Kerk in KwaZulu-Natal
*4 Die Moderamen van die OVS het laat weet dat hulle geregistreerde naam onveranderd bly as 
Nederduitse Gereformeerde Kerk in die OVS, maar dat die gebruiksnaam op dokumente, ens NG Kerk 
Vrystaat sal wees. 

5. SAKE WAT DIENSGROEPE RAAK 
Die Moderamen het op versoek van ADD, ADGO en van die Taakspanne van die ADO bepaalde dringende 
sake hanteer. Die onderskeie Diensgroepe/ Taaspanne doen daaroor verslag indien van toepassing vir 
behandeling deur die Algemene Sinode. 
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A.6.2 VERSLAG VAN DIE ALGEMENE DIENSGROEP GEMEENTE-
ONTWIKKELING: BESTUUR, ADMINISTRASIE EN NAVORSING

1.  ONTWIKKELING EN SAMESTELLING 
1.1 Die Diensgroep vir Gemeente-en–bedieninge   het tot stand gekom na die besluit van die Algemene 
sinode in 2004 met betrekking tot die herstrukturering van die sinode. Nege voormalige kommissies is in 
een diensgroep saamgevoeg. Aanvanklik het 10 verteenwoordigers uit die sinodes met 13 
verteenwoordigers van die verskillende kommissies as diensgroep gekonstitueer. Die naam is na 
Gemeente-Ontwikkeling verander.  
1.2 Alhoewel al die kommissies die gesamentlike belang van bedieninge binne gemeentes en 
ekklesiologiese nadenke  gehad het, was die werksaamhede uiteenlopend. Die voormalige AJK was oa 
deel van die diensgroep en het  met ‘n groot aantal taakspanne (13) vir die verskillende  jeugbedieninge 
funksioneer. Kommissies wat in die verlede outonoom gewerk het, is toe saamgevoeg in klein taakspanne. 
Die herstrukturering van die diensgroep self, was dus, buiten die ander werksaamhede, ’n belangrike faset  
van die werk.  
1.3 ’n Verdere uitdaging was die feit dat die diensgroep na die samevoeging, 37 opdragte van die 
Algemene sinode op haar tafel gehad het. Agtien taakspanne het  aan die verskillende spesialisvelde en 
opdragte gewerk. 
1.4 ADGO fokus op Gemeente-ontwikkeling in sy breedste sin. ‘n Deurdringende gesprek oor  ‘n praktiese 
Gereformeerde Gemeentelike Ekklesiologie  is  die hart van ADGO se werksaamhede. ADGO is  ‘n forum 
vir ekklesiologiese nadenke waaruit praktiese projekte via taakspanne voortspruit.   
1.5 Na deeglike oorweging en ter wille van effektiewe funksionering is  vyf  fokusareas en vyf steundienste 
geïdentifiseer, waarvolgens werksaamhede gestruktureer is. 
1.6 ADGO het ook die volgende waardes bepaal waaraan werksaamhede gemeet word: 

• Geloofsverdieping 
• Koninkryksgerig 
• Relevant wees 
• Energeer 
• Inspireer 
• Bemagtig 

1.7 SAMESTELLING 
ADGO  se samestelling is vereenvoudig en meer vaartbelyn, en sien tans  as volg daar uit: 
1.7.1.Tien  Sinodale verteenwoordigers
1.7.2. Vyf   Fokusareas: Jeug (JONK),  Erediens, Predikantebegeleiding, Nuwe Gemeente-ontwikkeling en     
evangelisasie en  Lidmaatbemagtiging 
1.7.3 Vyf  Steungroepe:  Kerkspieël, Teologiese Opleiding, Vrouelidmate, Bybel-Media, FIM (Forum for  
 Intercultural Ministries). 

2. REGLEMENT VAN ADGO 
(Vgl ADGO Bylaag 1) 
2.1 AANBEVELING : ADGO REGLEMENT 
Die Algemene Sinode keur die reglement van ADGO goed. 

3 . KERKSPIEËL  
(Vgl ADGO Bylaag 2) 
3.1 Wetenskaplike navorsing is  in alle gemeentes   gedoen om tendense in die Ned Geref  kerk te bepaal.   
Gemeentes kon ook ’n gemeentespieël bestel wat ’n beeld van die gemeente weergee. 
3.2 Die volgende vraelyste is in gemeentes versprei :  
3.2.1.Predikantevraelys 
3.2.2 Gemeentevraelys 
3.3 Vraelyste  vir die gemeentespieël het die volgende behels: 
3.3.1 Leierskapvraelys 
3.3.2 Erediensvraelys

4 .  GDN REGLEMENT 
(VGL ADGO Bylaag 3) 
4.1 AANBEVELING: Die Algemene Sinode keur die GDN reglement goed. 
GEMEENTE-ONTWIKKELING BYLAAG 1 
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REGLEMENT ALGEMENE DIENSGROEP GEMEENTE-ONTWIKKELING 
(ADGO) 

1. NAAM 
 Algemene Diensgroep Gemeente-Ontwikkeling (ADGO) 

2. SAMESTELLING 
2.1 Een verteenwoordiger uit elk van die sinodes.  Sinodes wys self 'n geskikte  persoon met 'n 

sekundus aan. 
2.2 Die voorsitters van die taakgroepe van die  fokusareas.  Die taakgroepe is Jonk,  Erediens, 

Predikantbegeleiding,  Evangelisasie (NEK),  Lidmaatbemagtiging.  In die samestelling van die 
taakgroepe word die volgende in berekening gebring: 
• Kundigheid 
• Sinodale verteenwoordiging sover moontlik. 
• Taakspanne sal nie ‘n maksimumvan 15 lede oorskry nie. 

2.3 Een verteenwoordiger uit elkeen van die steungroepe, naamlik Kerkspieël, Taakspan vir 
Teologiese Opleiding (AKTO), Bybel-Media,  Forum for Intercultural Ministries (FIM) en twee 
verteenwoordigers van Vrouelidmate. 

3. FUNKSIES 
3.1 Die ADGO fokus op werksaamhede wat primêr met gemeentebediening te make het. 
3.2 Op 'n kreatiewe en vernuwende manier ondersteun die ADGO gemeentes via sinodes deur ‘n 

netwerk van dienste en praktiese bedieningshulp te koördineer, bekend te stel en nuwe produkte 
soos nodig te help ontwikkel.  Die ADGO vul dienste aan wat sinodes lewer waar kapasiteit 
benodig word en spreek sake aan wat van algemene belang is. 

3.3 Die ADGO adviseer die Algemene Sinode in verband met die beleid wat gevolg moet word ten 
opsigte van gemeentebediening 

3.4 Die ADGO voer opdragte van die Algemene Sinode uit 
3.5 Die ADGO doen navorsing oor en koördineer die aksies wat die NG Kerk in staat stel om sy 

roepingsverklaring uit te voer op die terreine van erediens, gemeentelike versorging en opbou, 
jeug, predikanteversorging, die bemagtiging van lidmate, kerklos en kerkloos lidmate, en teologiese 
opleiding. 

3.6 die ADGO bewerk die nodige skakeling met ander diensgroepe van die Algemene Sinode met die 
oog op die integrering en koördinering van werksaamhede wat gemeentebediening raak. 

3.7 Die ADGO wys taakspanne aan wat op spesifieke terreine fokus of met spesifieke projekte die 
leiding neem. 

3.8 Die begroting van die taakspanne word deur die ADGO bepaal. 
3.9 Die ADGO koördineer die insette wat die steungroepe lewer. 

4. KONSTITUERING EN VERGADERINGS 
4.1 Die ADGO konstitueer tydens elke gewone vergadering van die Algemene Sinode met die lede 

soos aangewys deur die sinodes, taakgroepe en steungroepe.  Die lede teenwoordig vorm 'n 
kworum.  

4.2 Die konstitueringsvergadering verkies : 
4.2.1 'n Voorsitter 
4.2.2 'n Ondervoorsitter 
4.2.3 'n Skriba wat verkieslik die persoon in die kantoor van die ADGO is 
4.2.4 Een of twee addisionele lede (na gelang van behoefte) en soos deur ADGO goedgekeur, wat saam 

met die voorsitter, ondervoorsitter en skriba as dagbestuur optree.  Die dagbestuur vul sy eie 
vakatures aan, tot die volgende jaarvergadering. 

4.3 Die Algemene Sinode keur bogenoemde personeel vir die termyn goed. 
4.4 Die ADGO vergader een keer per jaar en die dagbestuur en taakspanne na behoefte en soos die 

begroting dit toelaat. 
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GEMEENTE-ONTWIKKELING BYLAAG 2 

KERKSPIEËL 
1.  OPDRAG 
[AS 2002, BR 8.10;  AS 2004, Deel II, p 104, § A.7: 3.1 en Deel IV, p 369, § A.7: 3.1.4] 
AS 2002, BR 8.10:  Die Algemene Sinode besluit dat, vanweë die belangrikheid van voortgaande navorsing 
ten opsigte van die NGK en sy bedieninge sowel as die verstaan van die samelewingskonteks, daar meer 
begroot word vir Kerkspieël, sodat die werk kan bly voortbestaan. 
AS 2004, p 369:  1. Die Algemene Sinode gee aan die Diensgroep vir Gemeente-en-Bedieninge opdrag om 
met groter erns die statistiese gegewens in Kerkspieël te interpreteer en tendense aan te toon met die oog 
op relevante bediening in gemeentes. Die opstellers se insette kan in dié verband benut word. 
2. Die Sinode keur dit goed dat vir die volgende Kerkspieël-ondersoek slegs vraelyste aan predikante en 
gemeentes gestuur word, in 2006 die leierskorps beklemtoon word en in 2008 klem val op die 
ouderdomme. Hierdie beplanning kan aangepas word na gelang die behoeftes mag verander. 
3. Die Sinode bevestig die noodsaaklikheid van ’n sensusopname soos Kerkspieël en besluit om genoeg-
saam daarvoor te begroot, asook genoegsame ondersteuning vanuit die sentrale administratiewe kantoor 
te verleen. 
4. Die Sinode betuig opregte dank teenoor drr Jan Bisschoff en Kobus Schoeman vir die harde werk wat 
met hierdie projek gepaard gaan. 

2.  DIE NOODSAAK VAN ’N OPNAME 
2.1  Met die Kerkspieël-opnames erken die kerk dat die wêreld waarbinne ons lewe nie eenvoudig en 
maklik verstaanbaar is nie. Inteendeel, dit verander vinnig. Gister se oplossings help nie, want vandag se 
vrae het verander. Dit gaan nie oor die evangelie wat verander nie, maar die konteks waarbinne die 
evangelie gebring word wat voortdurend verander. Sonder goeie inligting kan ons maklik in die wêreld van 
vandag verdwaal. 
2.2  Vrae uit die veranderende wêreld wat ons as kerk uitdaag is onder andere:  
1.  Waar is die jong lidmate heen?  
2.  Is die jonger predikante gelukkig?  
3.  Word die ouer lidmate behoorlik benut?  
4.  Hoeveel gemeentes groei dinamies en hoeveel kry werklik swaar?  
5.  Wat moet ons as kerk doen om ‘n verskil in ons wêreld te maak?  
6.  Die predikant en sy rol is ook aan die veranderinge onderworpe – hoe moet ons dit verstaan?  
2.3  Meer en meer vrae kan gevra word. Die kerk, gemeentes en predikante het ‘n spieël nodig om in te 
kyk. Wat sien ons oor die beeld van die kerk in die wêreld in dié spieël? Kerkspieël 2006 bied aan die NG 
Kerk so ‘n kyk-en-luister-geleentheid. 

3.  KERKSPIEËL 2004 
Die vorige Kerkspieël-opname (2004) het slegs uit twee vraelyste bestaan:  
3.1  Gemeentevraelys 
Die doel van die gemeente vraelys was om ‘n beeld te kry van die stand en funksionering van gemeentes 
binne die NG Kerk.  
3.2  Predikantevraelys 
Die predikantevraelys het die posisie en rol van die predikant gemeet. Aandag was ook aan die invloed van 
sekere samelewingsfaktore gegee.  
Dié verslag, wat meer as gewoonlik reaksie en bespreking uitgelok het, is in Oktober 2004 op Hartenbos 
aan die Algemene Sinode voorgehou. 

4.  KERKSPIEËL 2006 
In die lig van die bevindinge, veranderende behoeftes en ander navorsing wat gedoen is, is besluit om 
gedurende September 2006 ’n volgende opname te doen. Die ondersoek is soos volg saamgestel: 
4.1 Gemeentevraelys – verskeie nuwe aspekte is bygewerk, maar sekere vrae is ter wille van vergelyking 
met vorige opnames behou. Meer as 53% van die gemeentes het hulle vraelyste teruggestuur. 
4.2 Erediensvraelys – dit is ‘n heeltemal nuwe vraelys. Dit is oorspronklik in Australië in die laat tagtiger 
jare ontwikkel as deel van die “National Church Life Survey” . Dit is uitgebrei na Nieu-Seeland, Groot 
Brittanje en die VSA. Die opname geskied op ‘n gegewe Sondag in ‘n erediens en word deur al die 
erediensgangers ingevul. ‘n Steekproef van 10% is uit die NG Kerk as geheel getrek, 80% van dié 
gemeentes het hulle vraelyste terugbesorg. Dit is slegs ‘n loodsstudie en hou groot moontlikhede vir die 
toekoms in. 
4.3 Predikantevraelys – nuwe velde word saam met vorige velde en vrae verder ontgin. Meer as 40% van 
die predikante het die vraelys voltooi. 
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4.4 Leierskapvraelys – die vraelys loop in ‘n groot mate saam met die erediens vraelys, hoewel ander 
aspekte ook gedek word. ‘n Steekproef van ongeveer 15% is uit elke streek sinode getrek en 77% van die 
gemeentes het hulle vraelyste voltooi. 

5.  LOGISTIEKE STEUN 
5.1  Die opname het vir die eerste keer gebruik gemaak van logistieke steun vanuit die kantoor van die 
Algemene Sekretaris. Mev Ester Steyn neem hiervoor verantwoordelikheid.  
5.2  Daar is ook vir die eerste keer ‘n verteenwoordiger uit elke streeksinode aangewys, wat met die 
logistiek, maar ook met die verdere uitvoer en interpretasie van die gegewens behulpsaam sal wees. ‘n 
Woord van dank aan dié persone. 

6.  BEVINDINGE 
6.1  Dit is op die stadium onmoontlik om enige bevindinge vooruit te loop. ‘n Volgende verslag sal tydens 
die sitting van die Algemene Sinode beskikbaar gestel word. Die volgende moontlike uitkomste word 
voorsien: 
6.2  Die predikantevraelys behoort beter insig te gee oor die teologiese debat wat tans tussen predikante 
gevoer word oor onder andere die volgende: Skrifverstaan, Gereformeerde identiteit, homoseksualiteit en 
roeping. 
6.3  Beide die leierskap- en erediensvraelyste behoort lig te werp op hoe die leierskap en lidmate die 
gemeente/kerk binne die makro-konteks sien en beleef. Waarheen is die gemeente en kerk oppad?  
6.4  Hoe gaan dit met die gemeentes in die NG Kerk? Wat is positief en wat is negatief, wat is die 
verwagtinge vir die voorsienbare toekoms? Die gemeente vraelys behoort hierop lig te werp. 
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GEMEENTE-ONTWIKKELING BYLAAG 3 

REGLEMENT VAN DIE GEMEENTEDIENSTE-NETWERK (GDN) 

1. NAAM 
Gemeentedienste-netwerk (GDN) 

2. STATUS
GDN is 'n selfstandige entiteit binne die struktuur van die Algemene Sinode van die NG Kerk.  GDN 
rapporteer aan die Koördineringsliggaam van die Algemene Sinode en doen verslag deur hulle aan die 
Algemene Sinode van die NG Kerk. 

3. DOELSTELLINGS 

3.1 Missie: GDN fokus op die ontwikkeling van hulpmiddels vir gemeentes, wat teologies verantwoord, 
navorsingsgebaseerd en prakties is. 

3.2 Visie:  Gemeentes en gemeenteleiers in Suidelike Afrika kry hulle bedieningshulp by voorkeur deur 
GDN. 

3.3 Strategie:  Dit sal gedoen word deur: 

Bestaande diensleweraars aan gemeentes en predikante in ‘n netwerk te plaas om kundigheid en bronne 
te deel tot voordeel van die kerk en koninkryk.  

Dit sluit in:  
• Forums – die bemagtiging van diensleweraars aan gemeentes; 
• Navorsing – die ontwikkeling van hulpmiddels vir gemeentes;  
• Kruisgewys – tydskrif vir predikante en gemeenteleiers in vennootskap met Bybel-Media;  
• Webtuiste – inligting van beskikbare hulpmiddels vir gemeentes – www.gemeentes.co.za . 

4. PERSONEELSTRUKTUUR

4.1 Die personeel van GDN bestaan uit: 

4.1.1 Afgevaardigde lede van die Voortgesette Bedieningsontwikkelings-instansies en Bybel-Media; 

4.1.2 Een afgevaardige lid van die onderskeie deelnemende sinodes se diensgroep/kommisie wat met 
gemeentes en predikante-ontwikkeling werk; 

4.1.3 Lede uit ander instansies wat hulpmiddels vir predikante en gemeentes ontwikkel; 

4.2 Die dagbestuur van GDN bestaan uit: 

4.2.1 ‘n voorsitter, skriba en ‘n addisionele lid. 

4.2.2 Die dagbestuur is lede van die Koördineringsliggaam van die Algemene Sinode. 

5. BEHEERSTRUKTUUR 

5.1 Lynfunksie 

5.1.1 GDN rapporteer aan die Koördineringsliggaam van van die Algemene Sinode.  

5.1.2 Die GDN lede funksioneer as die beheerkomitee van GDN. 

5.2 Funksies van die Beheerkomitee en die Dagbestuur 

5.2.1 Die Beheerkomitee is verantwoordelik vir: 

5.2.1.1 die bepaling van die algemene beleid van GDN; 

5.2.1.2 toesig oor en besluite rakende die jaarlikse begroting van die GDN. 
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5.2.2 Die Dagbestuur is verantwoordelik vir: 

5.2.2.1 die voorlegging van die jaarverslag oor die werksaamhede van GDN vir goedkeuring aan die 
Beheerkomitee en die Koördineringsliggaam van die Algemene Sinode; 

5.2.2.2 die oorweging van Reglementswysigings vir goedkeuring deur die Beheerkomitee van GDN en die 
Koördineringsliggaam van die Algemene Sinode; 

5.2.2.3 aanpassings van die begroting deur die loop van die boekjaar met verslag aan die Beheerkomitee. 

6. FINANSIES

6.1 GDN se skriba behartig die administrasie van GDN se fondse  in oorleg met die dagbestuur van GDN. 

6.2 GDN genereer inkomste deur navorsingsdienste, forumdienste, inligtingsdienste, en die lewering van 
ander netwerkdienste teen vergoeding, deur skenkings, borgskappe, publikasies, Internetdienste, DVD en 
CD verkope, boekverkope en alle wettige fondsinsamelingsmetodes. 

6.3 Die Algemene Sinode van die NG Kerk en Bybel-Media mag GDN finansieel ondersteun ten einde te 
verseker dat die primêre navorsing van GDN en diens aan mindergegoede instansies deurlopend 
voortgesit kan word. 

6.4 GDN se finansiële jaar stem ooreen met dié van gemeente/instansie in wie se diens die skriba is. 

7. NAVORSING EN PUBLIKASIES 

7.1 GDN behou die reg op mede-outeurskap van enige publikasie waarvan die navorsing met die steun van 
GDN onderneem is. 

7.2 GDN behou die reg op outeurskap van enige publikasie wat self geïnisieer is. 

8. REGSBEVOEGDHEID 

8.1 Die gemeente/instansie in wie se diens die skriba is, tree as regspersoon namens GDN op. 

8.2 Aanspreeklikheidseise word hanteer in terme van die toepaslike aanspreeklikheidspolis van die 
gemeente/instansie in wie se diens die skriba is. 
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A.6.3 VERSLAG VAN DIE ALGEMENE DIENSGROEP DIENS EN 
GETUIENIS: BESTUUR, ADMINISTRASIE EN NAVORSING 

1.  ONTWIKKELING  
1.1  Die besluit van die vorige Sinode om die Algemene Kommissie vir Diens van Barmhartigheid (AKDB) 
en die Algemene Sinodale Kommissie vir Getuienis (ASKG) saam te voeg in ‘n nuwe Algemene 
Diensgroep vir Diens en Getuienis (ADD)  het ‘n aantal belangrike uitdagings op die Diensgroep se agenda 
geplaas. Die belangrikste uitdaging was  om die teologie wat diens van barmhartigheid en sending 
saambind opnuut te ontdek nadat die twee bedieninge vir baie jare in twee losstaande kommissies 
gestruktureer en bedryf is.  Dit het gelei tot ‘n hernude besinning oor die  begrip “Diens en Getuienis” en in 
die besinning het die punt wat Wickeri beklemtoon ook al duideliker vir die Diensgroep geword: “We can 
only understand the church in die light of its mission”.
1.2  Beide kommissies was voor die sinodesitting van 2004 reeds in verhoudinge en gesamentlike aksies 
met die ander drie kerke in die NG Kerkfamilie naamlik die VGKSA, die RCA en die NGKA betrokke. Die 
ASKG was deel van die AKGA en die AKDB het saam met die ASKDD van die VGKSA aan strategieë vir 
die bekamping van armoede, MIV/Vigs, misdaad en geweld gewerk.  Nog ’n belangrike uitdaging was dus 
om die bestaande verhoudinge wat die AKDB en ASKG afsonderlik met die ander kerke gehad het, te 
inkorporeer in die ontwikkeling van die nuwe ADD. 
1.3  Beide die voormalige AKDB en die ASKG  was besig met uitgebreide agendas en heelwat tyd is sedert 
die vorige sinode daaraan bestee om die agenda van die ADD te ontwikkel.  Aanvanklik het die nuwe 
Diensgroep geprobeer om gewoon net die bestaande agendas saam te voeg, maar dit het gou geblyk nie 
moontlik te wees nie. Daarom was die ADD genoodsaak om aan die hand van artikel 43 van die Kerkorde 
van die NG Kerk (2004) opnuut oor die rol en funksie van die Diensgroep as ’n werksaamheid van die 
Algemene Sinode te besin. Dit het meegebring dat daar baie krities na die bestaande agendas gekyk moes 
word.  Die gesprek oor die ADD se rol en funksie is verder geïnformeer deur die Verklaring van die 
Algemene Sinode (2002) aangaande die kerk se roeping.  Ander dokumente wat as basis vir die gesprek 
gedien het is: 
*  Die Kerkorde van die NG Kerk (veral artikels 53 en 54) 
*  Die Reglement vir die Sending/Getuienis van die NG Kerk (Reglement 18) 
*  Die Reglement vir AKGA 
*  Vorige besluite van die Algemene Sinodes van die NG Kerk, die VGKSA, die NGKA en die RCA. 
1.4  Die Agendakommissie het versoek dat die verslag sal aansluit by die tema’s in die Verklaring (2002) en 
daarom is die verslag ingedeel onder die volgende hoofopskrifte: 
*  Bestuur en Administrasie 
*  Identiteit van die kerk 
*  Bediening van die kerk 
*  Bydrae tot genesing van die land 
*  Verhoudings 
*  Openbare getuienis 
1.5  Die verslagdoening oor die vordering met die opdragte wat die vorige Sinode aan die Diensgroep 
gegee het, sal telkens onder die tersaaklike hoofopskrif geplaas word. Heelwat tyd moes aan die begin van 
die termyn spandeer word om die funksioneringswyse van die nuwe Diensgroep te bepaal en dit het 
meegebring dat al die opdragte nie voldoende aandag kon kry of afgehandel is nie.  Die beperkte begroting 
van die ADD was nog ’n belemmerende faktor. 
1.6 Die ADD werk ook in vennootskappe met verskillende kerklike instellings wat as onafhanklike 
organisasies funksioneer, maar aan die Algemene Sinode rapporteer. In samewerking met die 
Agendakommissie is besluit dat die verslae van drie kerklike instellings wat nou verwant is aan die 
Diensgroep: Diens en Getuienis, deel van die Diensgroep se verslag sal uitmaak, naamlik:  
1.6.1 CLF 
1.6.2 Hugenote Kollege   
1.6.3 ISWEN 

2. DIE AGENDA VAN DIE ADD
2.1  Hierbo is reeds daarna verwys dat die Diensgroep sy agenda herontwerp het in die lig van die 
Verklaring (2002) en Kerkorde artikel 43. In die proses het die volgende doelstelling uitgekristalliseer: 
Die roeping van die Algemene Diensgroep Diens en Getuienis is om sinodes te adviseer en te bedien ten 
opsigte van die volgende kritiese aspekte van die Verklaring (2002): 
*  die getuienis van die hoop wat in ons leef 
*  om mee te werk aan oplossings vir ons samelewingsprobleme 
*  om gemeentes te help om missionêre gemeentes te wees 
*  om gemeentes te help om hulle gemeenskappe te bedien 
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*  om mee te werk aan die hereniging van die NG Kerkfamilie 
*  om vennootskappe met die kerke in die NG Kerkfamilie in Afrika te help vestig 
*  om ekumeniese netwerke op algemene sinodale vlak rondom die Diens en Getuienis-bediening van die 
kerk te help vestig. 
2.2  As Diensgroep van die Algemene Sinode verstaan die ADD sy funksie as: 
2.2.1  die uitvoering van spesifieke opdragte van die Algemene Sinode. 
2.2.2  om sinodes te bedien met navorsing oor en die formulering van kerklike standpunte ten opsigte van 
maatskaplike en missionêre aangeleenthede   
2.2.3  die navorsing en ontwikkeling van materiaal wat die gemeentes en die kerkverband kan dien in die 
uitvoering van hulle roeping 
2.2.4  die koördinering en wanneer nodig, ook fasilitering en ondersteuning, van sinodale projekte en 
programme 
2.2.5  die verteenwoordiging van die NG Kerkfamilie by die Staat, ekumeniese en nie-kerklike organisasies 
rakende sake van maatskaplike en missionêre belang op nasionale en internasionale vlak  
2.3  Saam met die ander drie kerke van die NG Kerkfamilie fokus die ADD tans op die teologiese 
besinning en beleidformulering ten opsigte van:  
*  Diens en Getuienis 
*  Die bestryding van armoede 
*  MIV/Vigs 
*  Vrede en geregtigheid 
*  Die ondersteuning van sinodes se diens- en getuienisbedieninge  
*  Getuienisaksies in vennootskap met kerke in Afrika. 

3. KANTOOR EN HULPBRONNE  
Naas die ontwikkeling van die agenda vir die nuwe diensgroep is daar ook baie tyd bestee om ’n effektiewe 
werkwyse te vind binne die nuwe struktuur en funksionering van die Algemene Sinode.  Aanvanklik is 
geprobeer om al die werk met taakspanne af te handel, maar dit het gou geblyk nie effektief te wees nie, 
veral ten opsigte van funksies soos verteenwoordiging en skakeling.  Na uitgebreide onderhandelinge met 
die algemene sekretaris en die Moderamen is besluit om ’n pos in die kantoor van die algemene sekretaris 
te vestig om te fokus op maatskaplike aangeleenthede en die kerk se diens en getuienis.  ’n Gedeelte van 
die pos word ook aangewend om die Algemene sekretaris by te staan.  Ds WC van der Merwe het op 1 
Julie 2006 diens in die pos aanvaar.  Die ADD het ook met TKM/BM onderhandel om ’n gedeelte van die 
tyd van dr Hennie van Deventer te bekom vir missionêre aangeleenthede.  Dr Van Deventer het op 1 
Oktober 2006 daar diens aanvaar. 

4. WYSIGINGS AAN DIE KERKORDE EN REGLEMENTE 
4.1 Sedert die vorige sinode is ’n nuwe Reglement vir die Algemene Diensgroep Diens en Getuienis 
opgestel en na die Algemene Taakspan Regte verwys.  In die gesprek oor die teologiese fundering en 
funksie van die Diensgroep het dit gaandeweg duidelik geword dat die naam van die Diensgroep in 
Afrikaans eerder Diens en Getuienis moet wees.   Die motivering hiervoor is dat die begrip “diensgetuienis” 
’n persepsie kan laat ontstaan dat dit in die Diensgroep slegs om ’n bepaalde aspek van getuienis gaan, 
naamlik diensgetuienis, wat ’n verskraling van die Diensgroep se werk sal beteken. Die konsep “Service 
and Witness” is goed gevestig in die ekumene  en die VGKSA gebruik ook die benaming vir hulle 
ooreenstemmende Diensgroep en die ADD is van mening dat dit die direkte Afrikaanse vertaling, Diens en 
Getuienis, eerder gebruik behoort te word. 

REGLEMENT VIR DIE ALGEMENE DIENSGROEP  
DIENS EN GETUIENIS (ADD) 

1.  NAAM 
Die Algemene Diensgroep Diens en Getuienis van die Nederduitse Gereformeerde Kerk (ADD) 

2.  SAMESTELLING 
Die Diensgroep word soos volg deur die Algemene Sinode saamgestel: 
2.1  een lid (met ‘n sekundus) uit elk van die sinodes (verkieslik die voorsitter,  
ondervoorsitter of skriba van die betrokke sinode se ooreenstemmende kommissies) – 10 lede 
2.2  tien kundiges op die terrein van Diens en Getuienis  
2.3  twee vroue-verteenwoordigers  
2.4  die sekretaris(se) vir Diens en Getuienis (in diens van die Algemene Sinode). 
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3.  OPDRAG EN BEVOEGDHEDE 
Die Diensgroep 
3.1 voer opdragte van die Algemene Sinode uit in ooreenstemming met die roepingsverstaan van die 
Algemene Sinode. 
3.2  adviseer die Algemene Sinode oor die roeping tot Diens en Getuienis  
3.3 dra sorg vir navorsing, beplanning, koördinering, gee inligting en voorligting en hanteer skakeling op die 
gebied van Diens en Getuienis en dit  kan, in die uitvoering van sy funksie en ter ondersteuning van 
sinodes, projekte loods wat ten doel het om die aksies van sinodes en gemeentes te stimuleer 
3.4  beheer en verantwoord die fondse aan die diensgroep toevertrou. 

4.  KONSTITUERING EN VERGADERINGS 
Die Diensgroep vergader hoogstens een maal per jaar. 
4.1  By die konstituering word ‘n dagbestuur saamgestel, bestaande uit die voorsitter, ondervoorsitter, drie 
addisionele lede en die sekretaris(se).   
4.2  Die Diensgroep benoem taakspanne na behoefte. 
4.3  Die Dagbestuur en Taakspanne vergader na behoefte  en soos wat die begroting dit toelaat. 
4.4  Vakatures word gevul volgens die bestaande ordereëlings van die Algemene Sinode (Reglement van 

Orde). 

4.2  AANBEVELING:  NAAM EN REGLEMENT ADD 
Die Algemene Sinode  
4.2.1  Keur dit goed dat die Afrikaanse benaming van die Diensgroep voortaan die Algemene 
Diensgroep vir Diens en Getuienis sal wees.   
4.2.2  Keur die Reglement vir die Diensgroep Diens en Getuienis goed. 
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A.6.4 VERSLAG VAN DIE ALGEMENE DIENSGROEP 
ONDERSTEUNINGSDIENSTE: BESTUUR, ADMINISTRASIE EN 
NAVORSING   

A.6.4.1 ALGEMENE TAAKSPAN REGTE 
1.  INTERPRETASIE VAN ART 40.2 

1.1  AGTERGROND 
1.1.1  Artikel 40 lui: 
40.1  Voor die verdaging van die Algemene Sinode word ’n Moderatuur verkies en ’n Moderamen van die 
Algemene Sinode saamgestel. 
40.2 Lede van die Moderatuur kan vir meer termyne in dieselfde posisie verkies word. 
Besluit by Art 40.2 
Indien die huidige 2 jaar-siklus verander word na ’n 3 of 4 jaar-siklus, kan die moderatuur vir 2 termyne in 
dieselfde posisie verkies word. Indien die huidige 2 jaar-siklus behou word, kan die moderatuur vir 3 
termyne in dieselfde posisie verkies word. Die persoon mag daarna wel in een van die ander posisies 

verkies word. 

1.1.2  Posisie van dr CW Burger en prof PJ Strauss 
Beide dr Burger en prof Strauss dien reeds elkeen twee termyne in die poste waarin hulle tans op die 
moderatuur dien, dws as voorsitter en ondervoorsitter onderskeidelik. Die vraag is nou of dit moontlik is dat 
een van hulle of beide herkies kan word. 

1.2  BEREDENERING 
1.2.1 Artikel 40 skryf die tydstip van verkiesing van en die termyn van die Moderatuur voor. Dit dien as ’n 
handige riglyn vir die daarstel van die verkiesing tydens die Sinode en ook ten opsigte van die hantering 
van termyne. Die besluit by Artikel 40.2 maak voorsiening vir die termyne van lede.  
1.2.1.1 Vir ’n twee jaar siklus kan enige lid van die moderatuur drie maal herkies word. 
1.2.1.2 Vir ’n drie of vier jaar termyn kan ’n lid twee maal herkies word. 
1.2.2 Indien ons werk met die uitgangspunt dat beide dr Burger en prof Strauss reeds twee termyne van 
’n twee jaar siklus gedien het, dan beteken dit dat beide herkiesbaar is vir die bepaalde pos wat hulle tans 
op die Moderatuur beklee.  
Tot sover is dit redelik maklik. 
1.2.3 Die probleem is egter dat ons met die situasie sit dat die uitstel van die Algemene Sinode tot in 
2007 die verwarring kan skep dat ons nou te doen het met ’n drie jaar siklus. Dit sal dan beteken dat die 
lede van die moderatuur net herkiesbaar is vir twee termyne. Indien dit waar sou wees, is sowel dr Burger 
as prof Strauss nie herkiesbaar vir ’n volgende termyn in die huidige pos nie. 
1.2.4 Die Algemene Sinode het in 2004 soos volg besluit: 

2.4.7.2  VOLGENDE ALGEMENE SINODE – die Sinode besluit dat die volgende Algemene Sinode in 2006 
plaasvind. 
ARTIKEL 40.2 - ten opsigte van die nuwe Artikel 40.2 word vorige termyne wat huidige moderatuurslede 
voltooi het, nie tydens die verkiesing by hierdie vergadering in berekening gebring nie.  
OORGANG (C.12.2:2.3) - die Algemene Sinode gee aan die Algemene Diensgroep Leiers opdrag om: 
1. met behulp van die huidige dagbestuur van die Taakspan vir Strategie, Kommunikasie en Stelsels die 
oorgang te beplan en waar moontlik te implementeer; 
2. in oorleg met die Taakspan Regte voorstelle vir die wysiginge van Kerkorde-artikels (onder andere 
Artikels 43, 45, 46, 50-56) wat vir die nuwe wyse van funksionering nodig is, voor te berei vir voorlegging 
aan die Algemene Sinode van 2006. 

(Handelinge Algemene Sinode 2004 Inhoudelike Notule p 382) 

Gegee die besluit van die Algemene Sinode in 2004 beteken dit dat beide dr Burger en prof Strauss 
herkiesbaar is vir ’n volgende termyn. Die vraag of dit ’n twee jaar of ’n drie jaar termyn is sal wel by die 
Sinode opgeklaar moet word, maar beide is herkiesbaar. 
1.2.5  By navraag oor die interpretasie van die ATR van Art.40.2, het die Dagbestuur van die ATR die 
volgende gestel: 

“Die ATR-DB wys daarop dat dit in die bepaling van termyne nie in beginsel oor ’n tegniese jaartelling gaan 

nie, maar om die onderliggende beginsel van waak teen oorheersing.  Verder is die huidige termyne weens 
praktiese oorwegings verleng, maar dit geld steeds as termyn – wat tegniese jaartelling onwenslik maak in 
hierdie beredenering.  Nogtans het die Algemene Sinode geoordeel dat ’n maksimum van ongeveer 8 jaar 
nie oorskry behoort te word nie. 
Indien in gedagte geneem word dat die volgende termyn waarskynlik vier jaar gaan wees, sou dit beteken 
dat die totale tydspan/periode met die drie termyne, met herkiesing in dieselfde posisie op die moderatuur, 
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na ongeveer 8  jaar uitgebrei word, wat nog steeds binne die breë bedoeling van die onderliggende 
beginsel is.  
In die lig van die bogenoemde volstaan die ATR-DB met sy advies aan die ASM gegee in hierdie verband.” 

1.3 AANBEVELING: MODERATUURSVERKIESING 
Die ATR adviseer die Algemene Sinode dat al die lede van die moderatuur herkiesbaar is vir ’n 
volgende termyn. 

2. KONTROLERING VAN BESLUITE VAN SINODES OOR KERKORDE ART.44.1 
Wes- en Suid-Kaapland  Moet nog besluit 
Oos-Kaapland   Goedgekeur 
Noord-Kaapland  Goedgekeur 
Natal    Moet nog besluit 
Oranje-Vrystaat   Goedgekeur 
Wes-Transvaal   Goedgekeur 
Noordelike Sinode  Goedgekeur 
Hoëveld   Goedgekeur 
Oos-Transvaal   Goedgekeur 
Namibië   Goedgekeur 
Sodra die uitstaande sinodes die Artikel goedgekeur het, sal dit van krag word. 

3.  GRONDIGE HERSIENING VAN DIE KERKORDE  
Sien aanvullende verslag van die ATR aan die Algemene Sinode. 

4. VRYWARING VAN REGSAANSPREEKLIKHEID 
4.1 OPDRAG:   
Die ATR verwys hierdie saak vir ondersoek na dr L Ungerer en die regskommissie van die Noordelike 
Sinode 

Die Moderamen van die NG Kerk in die OVS het op sy vergadering van 22 November 2005 die volgende 
versoek van die Vrystaatse SKAF na die SKOK verwys vir verdere aandag: 
“SKAF versoek die Moderamen om opdrag aan SKOK en SKAF (met reg tot verdere koöpsie) te gee om 
alle weë te ondersoek en meganismes in plek te stel vir die kerk sodat die effek van die handelinge van ’n 
mindere vergadering op ’n meerdere vergadering beperk kan word.” 

Die volgende verslag is ontvang en deur die ATR-DB11 in behandeling geneem 

ONDERSOEK 
1. Regspersoon en gesag 
Regsaanspreeklikheid kom ter sprake as daar ‘n regspersoon tot stand kom en bepaalde gesag aan hierdie 
regsentiteit toegeken word (in die geval van die kerk word gesag toegeken aan die verskillende  
vergaderings van die kerk).   
1.1  Regspersoon 
Die Kerkorde erken die volgende vier regspersone in die Ned Geref Kerk naamlik Kerkraad, Ring, Sinode 
en Algemene Sinode.  (vgl.  Art.  18) 
As regspersone beskik elk van hierdie vier regsentiteite eie regsaanspreeklikheid vir aksies/besluite wat 
deur die regspersoon en/of sy gevolmagtigde orgaan uitgevoer word. 
1.2  Gesag 
Die reikwydte van regsaanspreeklikheid word bepaal deur die gesag wat aan elke regsentiteit toegeken 
word.  Die Kerkorde ken die volgende gesag aan die onderskeie regspersone binne kerkverband toe:    
Artikel 20 
20.1  Hierdie vergaderinge het, elkeen na sy eie aard, 'n kerklike gesag deur Christus aan hulle verleen. 
20.2 Die gesag van die ring oor die kerkraad is dieselfde as dié van die  sinode oor die ring en van die 
Algemene Sinode oor die sinode.
Artikel 21 
Die vergaderinge behandel sake vanuit 'n kerklike perspektief, in die lig van die Woord van God en wel op 
kerklike wyse. 
Artikel 22 
22.1 In meerdere vergaderinge word alleen die sake behandel wat daar  
tuis hoort of daarheen verwys is deur mindere vergaderinge en wat nie in mindere vergaderinge afgehandel 
kon word nie. 
Artikel 23 
23.1 Die besluite van vergaderinge of hulle gevolmagtigde kommissies is bindend, maar daaroor kan in 
appèl na ‘n meerdere vergadering of die meerdere vergadering se gevolmagtigde kommissie gegaan word 
2. Regsaanspreeklikheid 
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Enige van die regsentiteite van die kerk kan dus regsaanspreeklik gehou geword word indien: 
a) opgetree word binne die gesag wat daaraan toegeken word 
b) besluite geneem word tydens wettig gekonstitueerde vergaderings 
c) deur die uitvoering van opdragte deur die orgaan daartoe gemagtig in amptelike hoedanigheid 
(middellike aanspreeklikheid) 
3. Gevolgtrekking 
‘n Meerdere vergadering kan dus alleen regsaanspreeklik gehou word vir die optrede/handelinge van ‘n 
mindere vergadering wanneer die mindere vergadering: 
a) Binne die gedelegeerde gesag aan hom toegeken, optree en daardie gesag regtens nie toegeken 
kon word nie.  (Die meerdere vergadering kon dus in die eerste plek nie die gesag na ‘n mindere 
vergadering delegeer nie). 
b) Besluite/opdragte van die meerdere vergaderings wat op die mindere vergadering van toepassing 
is, uitvoer 
c) Middellike aanspreeklikheid wanneer   ‘n werknemer/amptenaar/ kommissie in die uitvoering van sy 
opdrag onregmatig optree (aktuarii is sprekende voorbeeld wanneer bv. regsadvies gegee word). 
4. Meganismes vir die beperking van regsaanspreeklikheid 
Die volgende meganismes sal meehelp om die effek wat die handelinge van mindere vergaderings op 
meerdere vergadering mag hê, te beperk:    
a) Duidelike omskrywing van wat verstaan word met die inhoud van artikel 20.1 en 20.2 in terme van die 
gesag wat aan elke vergadering verleen word 
b) Duidelike formulering van die gesag wat van ‘n  meerdere vergadering aan ‘n  mindere vergadering 
gedelegeer word. 
c) Duidelik omskrewe en geformuleerde opdragte wat meerdere vergaderings aan mindere vergaderings 
gee
5. Slot 
‘n Meerdere vergadering kan dus net aanspreeklik gehou word vir handelinge van mindere vergaderings in 
soverre die mindere vergadering:  
a)  optree binne die gedelegeerde gesag aan die vergadering toegeken 
b)  opdragte van die meerdere vergadering uitvoer    
As algemene opmerking kan regsaanspreeklikheid se beginsels afgelei word uit die deliktereg as deel van 
die privaatreg. Dit beteken ‘n delik (onregmatige daad) is ‘n handeling van ‘n persoon/orgaan wat op 
onregmatige (dit wil sê regtens onregmatig) en skuldig (dit wil sê regtens verwytbaar) op ‘n wyse nadeel 
(skade) aan ‘n ander persoon/organisasie veroorsaak   
Middellike aanspreeklikheid beteken dat ‘n werkgewer aanspreeklik gehou word vir enige skade wat op 
strafbare wyse deur een van sy werknemers veroorsaak is in die loop van en binne die bestek van sy 
diens.  Die werknemer se optrede word dus aan die werkgewer toegeskryf. 

AANBEVELING: 
Die Algemene Sinode versoek die ATR om verdere aanbevelings te doen met betrekking tot:   
1. Duidelike omskrywing van wat verstaan word met die inhoud van artikel 20.1 en 20.2 in terme van 
die gesag wat aan elke vergadering verleen word. 
2. Duidelike formulering van die gesag wat van ‘n meerdere vergadering aan ‘n mindere vergadering 
gedelegeer word. 

5.  OORGANG NA NUWE WERKWYSE 
5.1 Die Algemene Sinode 2004 het besluit: “Die Sinode gee aan die ASK/Leiersgroep opdrag om: 
met behulp van die huidige dagbestuur van die Taakspan vir Strategie, Kommunikasie en Stelsels die 
oorgang te beplan en waar moontlik te implementeer; 
in oorleg met die ATR voorstelle vir die wysiginge van Kerkorde-artikels (onder andere Artikels 43, 45, 46, 
50-56) wat vir die nuwe wyse van funksionering nodig is, voor te berei vir voorlegging aan die Algemene 
Sinode van 2006.” 
5.2 Die ATR-DB 02, 03 en 05 het besluit om die insette van die Moderamen in te wag voor ons verdere 
aksie sal neem.  
5.3 Die volgende stuk is van dr Niemandt ontvang: 

WERKSWYSE ALGEMENE SINODE 
1. Opdrag 
Die Algemene Sinode gee aan die ASK/Leiersgroep opdrag om: 
met behulp van die huidige dagbestuur van die Taakspan vir Strategie, Kommunikasie en Stelsels die 
oorgang te beplan en waar moontlik te implementeer;  
en in oorleg met die ARK voorstelle vir die wysiginge van Kerkorde-artikels (onder andere Artikels 43, 45, 
46, 50-56) wat vir die nuwe wyse van funksionering nodig is, voor te berei vir voorlegging aan die 
Algemene Sinode van 2006. 
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Die ATR het die bestuur van die oorgang na ‘n nuwe werkswyse na dr CJP Niemandt verwys. 
2. Werkswyse 
’n Telefoonkonferensie is deur die volgende persone gehou: proff Piet Strauss (Voorsitter),  Piet Meiring, 
drr Ben du Toit, Chris van Wyk en Pieter van Jaarsveld (Skriba).  Die doel van die vergadering was om 
uitvoering te gee aan die opdrag om te sien  in hoe ‘n mate die Kerkorde moontlik verander moet word na 
aanleiding van die verandering van die werkswyse van die Algemene Sinode se diensgroepe. 
Besluite van vergadering 
Reglemente: 
Die Vergadering besluit: 
*1 Dat elke diensgroep hulle reglemente moet herskryf om dit in lyn te bring met die nuwe werkswyse van 
die Algemene Sinode; 
*2 Dat diensgroepe probeer om die nuwe reglemente eenvormig te laat lyk; 
*3 Dat diensgroepe die nuwe reglemente gereed het met die Algemene Sinode in 2007; 
*4 Dat diensgroepe die bepalings wat op hulle van toepassing is, in gedagte hou by die opstel van die 
reglemente; 
*5 Dat prof Piet Strauss en dr Nelus Niemandt die reglement vir die werksaamhede van die Moderamen sal 
deurgaan en verander waar nodig; 
*6 Dat ds Bobby Scherrer na die reglemente sal kyk wat onder die “Steundienste” val; 
*7 Dat diensgroepe die nuwe reglemente vroegtydig laat kontroleer deur die ATR (Algemene Taakgroep 
Regte); 
Kerkorde 
Die Vergadering besluit: 
*1 Dat die volgende artikels van die Kerkorde wat die Algemene Sinode raak, onveranderd gelaat  word: 
39-45. 
*2 Dat die volgende punt as 50.4 onder art 50 bygevoeg word: “Waar die omvang en ander omstandighede 
van die werk dit vereis, word dit in kerkverband onderneem.”
*3 Dat ADGO bv ook in die verandering van hulle reglement na die opname van die jeugbediening en 
andere sal kyk. 
*4 Dat ADD beide die “Diens van Barmhartigheid” en “Getuienis” – komponente sal verreken. 
*5 Dat die volgende punt as 52.3 onder art 52 bygevoeg word: “Waar die omvang en ander omstandighede 
van die werk dit vereis, word dit in  kerkverband onderneem.”
*6 Dat die volgende woorde in art 53.3 geskrap word: “van ring en sinode”.
*7 Dat die volgende woorde in art 54.2 geskrap word: “van ring en sinode”.
*8 Dat die volgende woorde in art 55.3 geskrap word: “kommissies van”.

*9 Dat die laaste sin in art 55.5 geskrap word. 

5.4 Die ATR het soos volg besluit: 
5.4.1 Die vergadering bespreek die verslag wat ontvang is in opdrag van die Algemene Sinode.  
5.4.2 Die Vergadering bevestig die besluite van die taakgroep.   
5.4.3 Die ATR besluit dat reglemente voor Maart 2007 by die ATR ingedien moet word. 
5.4.4 Die volgende aanbevelings in verband met die verandering van die Kerkorde, staan oor tot die 
volgende vergadering van die ATR: 
*1 Dat die volgende artikels van die Kerkorde wat die Algemene Sinode raak, onveranderd gelaat  word: 
39-45. 
*2 Dat die volgende punt as 50.4 onder art 50 bygevoeg word: “Waar die omvang en ander omstandighede 
van die werk dit vereis, word dit in kerkverband onderneem.” 
*3 Dat ADGO bv ook in die verandering van hulle reglement na die opname van die jeugbediening en 
andere sal kyk. 
*4 Dat ADD beide die “Diens van Barmhartigheid” en “Getuienis” – komponente sal verreken. 
*5 Dat die volgende punt as 52.3 onder art 52 bygevoeg word: “Waar die omvang en ander omstandighede 
van die werk dit vereis, word dit in  kerkverband onderneem.” 
*6 Dat die volgende woorde in art 53.3 geskrap word: “van ring en sinode”. 
*7 Dat die volgende woorde in art 54.2 geskrap word: “van ring en sinode”. 
*8 Dat die volgende woorde in art 55.3 geskrap word: “kommissies van”. 
*9 Dat die laaste sin in art 55.5 geskrap word. 

6. HERSIENING VAN REGLEMENTE 
AANBEVELING:HERSIENING VAN REGLEMENTE 
Die ATR-DB11 en 12 het die reglemente wat ontvang is nagegaan en beveel hulle, met uitsondering 
van die GDN-reglement wat by die eerskomende volle vergadering van die ATR sal dien, by die 
komende Algemene Sinode aan vir goedkeuring.  Die volgende reglemente word derhalwe 
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aanbeveel: ADGO; ADG; ADO; ADD; Verenigde Diensgroep Diensgetuienis in Eenheid (VDDG) 
(laasgenoemde vervang die huidige Regl.24). 

A.6.4.2 ALGEMENE TAAKSPAN VIR DIENSVERHOUDINGE 

Die verslag dien as ‘n laatstuk ter vergadering. 
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A.6.4.3 ALGEMENE TAAKSPAN ARGIEF- EN 
BESTUURSINLIGTINGSDIENSTE

1.  OORDRAG VAN DIE ARGIEF- EN BESTUURSINLIGTINGSDIENSTE [ABID] AAN 
DIE ALGEMENE SINODE
1.1 BESLUIT VAN DIE ALGEMENE SINODE VAN 2004:- [Besluiteregister F.2.3 Eeenheidsargief] "1. Die 
Algemene Sinode besluit om met die Sinodes van Kaapland en Transvaal te onderhandel om die 
werksaamhede van die “Eenheidsargief” as ’n werksaamheid van die Algemene Sinode oor te neem en te 
bestuur as die Argief- en Bestuursinligtingsdienste van die Algemene Sinode van die NG Kerk.  2.  Die 
ander sinodes met argiefbewaarplekke word versoek om dit te oorweeg om ook hulle argivalia na 
Stellenbosch oor te plaas sodat één gekonsolideerde Argief vir die NG Kerk in Stellenbosch gevestig kan 
word. 3. Die Sinode neem met instemming kennis van die gedagte van 'n eenheidsargief vir die Kaapse en 
Transvaalse Kerkargiewe, en beveel by die ander sinodes aan om by hierdie eenheidsargief in te skakel." 
1.2  VERLOOP VAN SAKE:- Taakspan-ABID het dadelik begin met onderhandelinge met die NG Kerk in 
SA en die NG Kerk van Transvaal nadat die formele ooreenkoms vir die “Eenheidsargief” van die NG Kerk 
in SA en die NG Kerk van Transvaal op 28.02.2005 [Kaapland] en 01.03.2005 [Transvaal] onderteken. In 
Augustus 2005 het die ASM die konsepooreenkoms vir die oorname van ABID, wat deur die Taakspan 
voorgelê is, goedgekeur en na Taakspan Regte verwys vir afronding.  Lede van Taakspan-ABID het ‘n 
finale rondte onderhandelinge op 02.09.2005 in Pretoria met die Algemene Sekretaris gehad, waar die 
datum van oorname as 01.03.2006 bepaal is.  Taakspan-ABID het dadelik begin om  die dienskontrakte 
met die personeel te onderhandel en om die Reglement te herskryf. Die skriba van Taakspan-ABID en die 
Algemene Sekretaris het die administratiewe reëlings gefinaliseer met die oog op die oordrag van ABID na 
die Algemene Sinode vanaf 01.06.2006.  
1.3 STAND VAN SAKE:- Voor 01.06.2006 is die onderhandelinge met die ABID-personeel [aanstellings en 
diensooreenkomste]; die Ooreenkoms van Oorname tussen die Algemene Sinode en die NG Kerk in SA en 
die NG Kerk van Transvaal opgestel en gefinaliseer; en die personeel- [deur Wes-Transvaal] en 
begrotingsbestuur [deur Kantoor van die Algemene Sinode] oorgedra. Vanaf 01.06.2006 funksioneer ABID 
as ‘n werksaamheid van die Algemene Sinode onder direkte toesig van Taakspan-ABID, alhoewel die 
ooreenkoms tussen die NG Kerk van Transvaal/Wes-en-Suid-Kaapland/Algemene Sinode eers finaal op 
04.09.2006 onderteken is, met as enigste uitstaande saak die benoeming van die direkteur [CJJ Froneman] 
as APSD.  Die moontlikheid word ondersoek om ABID se uitgebreide databasisse aan te wend om tot diens 
van die Jaarboek, die kerk se kommunikasiestelsel en ‘n uitgebreide Predikantedatabasis te wees. 

2.  ARGIEF- EN INLIGTINGSWETGEWING
2.1  BESLUIT VAN DIE ALGEMENE SINODE VAN 2004:- [Besluiteregister F.1.2.4.3 Argief en 
Inligtingsdienste] "1. Argief- en Inligtingswetgewing 1.1 Die Algemene Sinode bepaal dat die betrokke 
“PERSOON” (Inligtingsbeampte) wat ten opsigte van alle kommissies/diensgroepe van die Algemene 
Sinode, sinodes, ringe, kerkrade, inrigtings en alle instansies wat inligting bewaar by wie aansoeke om 
toegang tot inligting ingedien moet word, die Argivaris van die Algemene Sinode is (tans argivaris van die 
Eenheidsargief: Kaapland, Transvaal en Algemene Sinode).  1.2  Die Taakspan Argief en Taakspan Regte 
kry opdrag om al die dokumente voor te berei (Handleiding en Inventaris van die NG Kerk) en voorsien aan 
alle kommissies/diensgroepe en kerkverga-deringe van ’n voorbeeld van ’n Handleiding, die Inventaris, 
Vorm B (aansoeke om toegang tot inligting) en die “Bylae” (oor kostes).  1.3  Die Taakspan Argief voorsien 
’n inligtingstuk aan alle kerklike betrokkenes oor die rede vir die wet en die praktiewe uitvoering daarvan. 
1.4  Die Sinode neem kennis dat die Nasionale Erfeniswet (25 van 1999 en aangevul in 
Goewermentskennisgewing No 1313 van 25.10.2002) bepaal dat alle geboue ouer as 60 jaar deur die wet 
beskerm word en dat toestemming verkry moet word voordat enige vervreemding, restourasie of 
verbouings mag plaasvind en versoek die Taakspan Argief om ’n inligtingstuk hieroor voor te berei. "

2.2  UITVOERING:-  Die uitvoering van die besluit was omslagtig omdat baie inligting eers met die Suid-
Afrikaanse Menseregtekommissie uitgeklaar moes word. Die proses is ook met die Algemene Sekretaris 
bespreek en die inligtingstuk oor die Inligtingswet - deur ABID voorberei - is in Augustus 2005 deur die 
ASM goedgekeur. Voor die teikendatum van 31.08.2005 is hierdie inligtingstuk na die kantore van die 
Algemene Sinode en elk van die streeksinodes gestuur vir verspreiding na hulle kommissies, ringe en 
gemeentes.  'n Handleiding met die amptelike Inventaris - ook deur ABID voorberei volgens die voorskrifte 
van die Suid-Afrikaanse Menseregtekommissie - is by dieselfde geleentheid deur die ASM goedgekeur.  
Hierdie Handleiding, die Inligtingstuk, die amptelike Inventaris, saam met die "Jaarboek van die NG Kerke 
2005" en "Die Kerkorde [2004]"  is voor die sluitingsdatum van Woensdag 31.08.2005 by die twee kantore 
van die Suid-Afrikaanse Menseregtekommissie ingedien.  Die Handleiding met al die bylaes is ook na al die 
Sinodale Kerkkantore versprei, wat verantwoordelik was om dit verder bekend te stel. Kort hierna - op 
14.09.2005 - het ABID ook ‘n Inventarisvorm langs dieselfde weë na alle kerklike instansies versprei om 
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hulle te help met die voorberei van hulle inventarisse vir indiening voor/op 31.12.2005.  Hierdie Handleiding 
met Vorm C (aansoeke om toegang tot inligting) en die "Bylae" (oor kostes) - saam met die "Jaarboek van 
die NG Kerke 2005" en "Die Kerkorde [2004]" - moet ook by elke Sinodale Kerkkantoor en Argief van die 
NG Kerk in Suid-Afrika beskikbaar wees, maar nie noodwendig by elke afsonderlike 
gemeente/ring/kommissie nie. Die Handleiding word aan persone beskikbaar gestel wat vra vir die 
Handleiding. Alle aansoeke om toegang tot inligting word egter slegs by die kantore van die Argief en 
Bestuursinligtingsdienste van die NG kerk in Stellenbosch ingedien. Meer inligting oor die Wet op Toegang 
tot Inligting [Wet nr 2 van 2000] is op die tuisblad van Suid-Afrikaanse Menseregtekommissie beskikbaar by 
http://www.sahrc.org.za.
Daar sal binnekort aandag gegee word aan die voorbereiding van ‘n Inligtingstuk oor die Nasionale 
Erfeniswet [25 van 1999, aangevul deur Goewermentskennisgewing No 1313 van 25.10.2002] en wat op 
dieselfde wyse versprei sal word.  

2.3  STAND VAN SAKE:-  Die finale datum vir die indiening van sinodes, ringe en gemeentes se 
inventarisse is uitgestel tot op 31.12.2005. Tot op datum het slegs 415 [uit ±1117] gemeentes, 27 [uit 144] 
ringe, 1 [uit magdom Ringskommissies], 2 - OVS en Oos-Kaap [uit 10 Sinodale Kerkkantore], 1(OVS) [uit 
magdom sinodale-kommissies] en 2 [uit 3 Kerkargiewe] hulle inventarisvorms ingedien om te voldoen aan 
die bepalings van die ooreenkoms met die Menseregtekommisie [Wet 2 van 2000]. Nog nie een van die 
Sinodale Kerkkantore of enige kommissie/diensgroep/taakspan van enige sinode het ‘n inventaris voorgelê 
nie.  

3. PROSEDURES MET REGISTERAFSKRIFTE
3.1  BESLUIT VAN DIE ALGEMENE SINODE VAN 2004:- [Besluiteregister F.2.5 Registerafskrifte] "die 
volgende prosedures word na die sinodes verwys wat self kan besluit of hulle dit wil toepas ten einde 
rompslomp vir gemeentes en die Kerkargief te beperk: 
1.  Die rol van die ring in die nagaan/goedkeuring van gemeentes se jaarlikse registerafskrifte voor die 
ringsitting moet bepaal word. 2.  Gemeentes se kerkraadsargiefkommissies kontroleer die jaarlikse 
registerafskrifte aan die hand van die voorskrifte, keur dit goed en stuur dit direk aan die betrokke 
Kerkargief. 3.  Die betrokke Kerkargief vra verbeterings aan registerafskrifte, of die uitstaande 
registerafskrifte, direk by gemeentes aan.  4.  In gevalle waar gemeentes nie reageer op versoeke om 
verbeterings aan/uitstaande registerafskrifte nie, word die ringsargiefkommissie genader om hulp te 
verleen.  5.  Die ringsargiefkommissie ontvang nie meer die jaarlikse register-afskrifte van gemeentes met 
verslag aan die ring nie, maar verleen hulp waar nodig aan gemeentes ten opsigte van registerhouding en 
aan die betrokke Kerkargief om verbeterings aan/uitstaande registerafskrifte vanaf gemeentes te verkry 
waar samewerking nie verkry word nie.  6.  Die ringsargiefkommissie gaan wel die registerhouding van die 
gasheergemeente tydens die jaarlikse ringsitting na met verslag aan die ring. 7. Die ringsargief-kommissie 
vra die betrokke Kerkargief om hulp met opleiding waar dit blyk dat ringsgemeentes probleme met hulle 
registerhouding ervaar."

3.2  MOONTLIKE VERANDERING MET “SENTRALISERING VAN REGISTERS” [sien 9.1.6]:-  Indien die 
“Sentralisering van Registers” in 2008/9 ingestel word, sal die indiening van Registerafskrifte soos dit 
vandag bestaan, in geheel verval en sal die Reglement sodanig aangepas moet word. 

4.  SENTRALISERING VAN GEMEENTELIKE REGISTERS
4.1  OPDRAG:-  In 2002 het die Algemene Sinode besluit dat die AKAI moet voortgaan met sy ondersoek 
ten opsigte van die sentralisering van kerklike registers en dat aan die ASK oor die alternatiewe (indirekte 
of direkte sentralisering) verslag gedoen moet word en dat die ASK die saak moet afhandel. 

4.2  UITVOERING:-  Taakspan-ABID kon eers teen die einde van 2005 by 'n werkbare oplossing ten 
opsigte van die sentralisering van registers uitkom en het aan die ASM-vergadering van 14-15.03.2006 
hieroor verslag doen. Taakspan-ABID het hierdie verslag opgevolg met 'n verdere verslag aan die ASM op 
19/20.06.2006. Na verdere ondersoek op versoek van die ASM en in samewerking met lede van die ASM, 
het die ASM op 30.01.2007 'n aantal beginsels vir die Sentralisering van Gemeentelike Registers aanvaar 
en die Taakspan versoek om die ASM by sy volgende vergadering met 'n finale aanbeveling te bedien. 
Hierdie aanbevelings is op 15.03.2007 aan die ASM voorgelê, wat besluit het dat Taakspan-ABID dit aan 
die Algemene Sinode van Junie 2007 voorlê. 

4.3  AANBEVELING
4.3.1 Die volgende word as vertrekpunt vir die sentralisering van die gemeentlike registers van die 
NG Kerk bepaal:
4.3.1.1  Die ASM lê die verslag aan die Algemene Sinode in sitting in Junie 2007 voor vir goedkeuring. 
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4.3.1.2  Die onderskeie streeksinodes lê die saak aan hulle gemeentes voor, verduidelik die doel/voordele 
en verkry die gemeentes se samewerking vóór 30.06.2008 en doen daaroor aan die ASM verslag. 
4.3.1.3  Die ASM gee voor die doeldatum vir die begin van die proses nl 01.07.2008 aan ABID opdrag al 
dan nie om met die projek te begin met die oog op die voltooiing van die proses - inwerkingstelling van die 
gesentraliseerde databasis en soekenjin - op 01.01.2009. 
4.3.1.4  Elke streeksinode bepaal self hoe die jaarlikse tarief vanaf die gemeentes ingevorder sal word, wat 
aan die Algemene Sinode oorbetaal word vir die diens wat deur die Argief en Bestuursinligtingsdiens van 
die NG Kerk [ABID] gelewer sal word. 
4.3.1.5  ABID gaan nou reeds voort om: 
4.3.1.5.1 met die diensverskaffer Infokerk te onderhandel, 
4.3.1.5.2 geen finale ooreenkoms word aangegaan of aankope van rekenaartegnologie gedoen voordat die 
ASM nie aan ABID die opdrag gee - sien 4.3.1.3 hierbo - nie. 
4.3.1.5.3 aan gemeentes aan te moedig om die ID-nommers van hulle lidmate-met-adresse te bekom en 
om lidmate wat nog nie in hulle databasisse ingesleutel is nie, terugwerkend in te sleutel. 
4.3.2  Werking van die stelsel:
4.3.2.1  ABID maak gebruik van ‘n diensverskaffer (tans Infokerk) wat die "platform" skep vir die: 
4.3.2.1.1  Opneem van lidmate in die stelsel 
4.3.2.1.2  Implementering van ‘n "elektroniese soek-enjin" by ABID waar gemeentes wat oor die tegnologie 
beskik, self die aanvrae/oorplasings doen.  Gemeentes wat nié daaroor beskik nie, doen alle 
aanvrae/oorplasings by/dmv ABID (Powerpoint aanbieding by die Algemene Sinode). 
4.3.2.2 Opneem van data in die sentrale stelsel:
4.3.2.2.1  Alle gemeentes van die NG Kerk se lidmaatbesonderhede/data van Doop- en Belydende Lidmate  
uit die bestaande registers+ ID Nommer word elektronies opgeneem in ‘n sentale databasis wat deur ABID 
bestuur (ontwikkel en instandgehou) word. 
4.3.2.2.1.1  Lidmate/lidmaatbesonderhede word vir hierdie doel verdeel in: 
4.3.2.2.1.2 Lidmate-met-adresse = dws lidmate tans in die gemeente en bekend 
4.3.2.2.1.3 Lidmate-sonder-adresse = dws lidmate wat tans nié meer in die gemeente is nie (sterftes, 
vertrek, kerk-/land verlaat), sonder dat lidmaatskap amptelik oorgeplaas is. Alle lidmate onder 4.3.2.2.1.2
word ingevoer/opgeneem in sentrale databasis, terwyl slegs lidmate (sonder adresse) wat ná 1920 in die 
gemeente opgeneem is, in die sentrale databasis ingevoer/opgeneem word.  Die res word in die geskrewe 
registers behou en uitgeskryf soos inligting met tyd beskikbaar word. 
4.3.2.3  Elektroniese soektogte en -oorplasings:
4.3.2.3.1  ID-nommers en gekodeerde e-posboodskappe word gebruik wat onmiddellik deur die 

databasis/soekenjin verwek word. (Gemeente A ➔ ABID-soekenjin ➔ Gemeente B wat "klik" op ja/nee/hou 

oor  ➔ na ABID-soekenjin ➔ Gemeente A) 
4.3.2.3.2  ABID bestuur alle "uitsonderings", nl lidmate-sonder-adresse; gemeentes sonder nodige 
tegnologie; en gemeentes met eie/unieke lidmaatdatabasisse. 
4.3.3  Die kostes verbonde aan die sentrale diens word soos volg gestruktureer:
4.3.3.1  Aanvanklike Koste -  Elke gemeente betaal vir die aanvanklike opneem/invoer van data na gelang 
van die huidige status van hul register-data (op Infokerk; in ander programme; slegs handregisters) 
4.3.3.2  Maandelikse koste nadat data op/in stelsel opgeneem is na gelang van grootte van die gemeente: 
* Kleiner gemeentes: 1-750 siele R500.00 per jaar; 
* Middel grootte gemeentes: 751-2999 siele R1,000.00 per jaar 
* Groot gemeentes: 3,000-5,000 siele R1,400.00 per jaar 
* Makro-gemeentes: 5,000+ siele R1,600.00 per jaar 
4.3.3.3  Verhoging van koste word volgens die inflasiekoers bestuur. 
4.3.3.4  Vordering van bedrae:- Bedrae word as ‘n gedeelte van ‘n sinodale aanslag deur die streeksinodes 
gevorder en aan ABID via die Algemene Sinode oorbetaal. 
4.3.4 Deurlopende opdatering van data:- Alle opdaterings (dope; belydenisaflegging; sterftes; 
bedankings; rektifikasies) word soos volg hanteer:
4.3.4.1 Gemeentes met tegnologie:  Maandeliks self afgesluit soos finansiële boeke en jaarliks gekontroleer 
met sertifisering deur kerkraadsargiefkommissie wat aan Ringsargiefkommissie sertifiseer dat álle 
opdaterings elektronies by die ABID-Soekenjin op datum is. 
4.3.4.2  Gemeentes sonder elektroniese fasiliteite:  Dieselfde as bó, met dié verskil dat die 
Kerkraadsargiefkommissie die sertifisering doen uit die korrespondensie tussen die gemeente en ABID. 
4.3.5  Voordele van ‘n gesentraliseerde stelsel vir gemeentelike registers: 
4.3.5.1  Alle soektogte vind op net een punt plaas wat tyd, koste en frustrasie beperk. 
4.3.5.2  Verhoogde effektiwiteit en produktiwiteit van kerkkantoorpersoneel wat nie meer tyd verspeel met 
week-/maandelange soektogte na lidmaatbesonderhede, terwyl daar toegang is tot statistiek wat vroeër nie 
beskikbaar was nie.  
4.3.5.3  Géén jaarlikse registerafskrifte word meer ingedien nie. 
4.3.5.4 Duisende lidmate-sonder-adresse word gevind en verwyder van gemeente se bedryfstelsels. 
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4.3.5.5  Voordele vir die NG Kerk 
4.3.5.5.1  Die stelsel werk met ‘n dag-tot-dag opgedateerde kontakadres vir elke gemeente wat: 
4.3.5.5.1.1  Deur die Jaarboek gebruik kan word 
4.3.5.5.1.2  Deur sinodes gebruik kan word om binne minute ‘n groot gedeelte van die NG Kerk met 
inligting te bereik. 
4.3.5.5.2 Data-analise moontlikhede van dag-tot-dag opgedateerde besonderhede oor getalle/ 
ouderdomme/groepe: 
4.3.5.5.2.1  Kerkspieël 
4.3.5.5.2.2  Jaarboek 
4.3.5.5.2.3  Bedieninge 
4.3.5.5.2.4 Algemene Sinode se kommunikasiestelsel 
4.3.6  Voortgaande ondersoek:
4.3.6.1  Ander “hosting”-moontlkhede word nog ondersoek wat kostebesparings kan bring 
4.3.6.2  Veranderde tegnologie - 15 maande is ’n “leeftyd” en kan verbeterde voordele bring. 

5.  ARGIEF- EN MUSEUMBELEID 
5.1 BESLUIT VAN DIE ALGEMENE SINODE VAN 2004:- [Besluiteregister F.2.4.3 Argief en 
Inligtingsdienste] "2.1  Die Taakspan Argief lê hersiene “Riglyne: Argief- en Museumbeleid” aan die 
Taakspan Regte voor, waarna dit na die Algemene Diensgroep Leiers verwys word vir afhandeling."

5.2  UITVOERING:- Taakspan-ABID het op 17.11.2005 'n taakgroep aangewys om die saak in 
samewerking met die ATR af te handel, met verslag aan die Dagbestuur. Die hersiene Reglement - 
bestaande uit 4 afdelings - is in Februarie 2006 gefinaliseer. Die Algemene Taakspan Regte het vir dr 
Hannes Theron aangewys om saam met Taakspan-ABID die Reglement te hersien en die hersiene 
Reglement is aan die begin van Maart 2006 saam met dr Hannes Theron deurgewerk en aan hom 
oorhandig om aan die ATR voor te lê vir afhandeling.  By 'n later geleentheid is 'n enkele paragraaf 
bygevoeg. Daar is versoek dat Taakspan-ABID die hersiene Reglement in sy eie verslag aan die Algemene 
Sinode opneem. 

5.3  BEVINDING:- In Maart 2007 het Taakspan-ABID na aanleiding van die volgende versoek vanaf Sinode 
Namibië weer besin oor die samestelling van die Taakspan, sowel as oor die wyse/frekwensie van 
vergaderings: “Vergadering Algemene Taakspan Argief en Bestuursinligtingsdiens: Maart 2007 - Hierdie is 
die enigste Taakspan van die Algemene Sinode wat nie voorsiening maak vir die vergaderingkoste van die 
lede nie.  In die geval van die “Transvaal sinodes” en die Weskaap hou die Sinodale 
Taakspanne/Diensgroepe/Kommissies (of wat hulle ookal genoem word) hulle jaar-vergaderings in 
aansluiting by ABID se vergadering en is hulle dáár vir die Algemene Sinode se Taakspan-vergadering. Vir 
Natal, Vrystaat en ons is dit ‘n spesiale rit. Hoekom moet daar met betrekking tot die Argief-Taakspan ‘n 
uitsondering wees wat reiskoste betref? Trouens, die Reglement vir die Algemene Kommissie vir Argief en 
Inligting (AKAI) wat in die 2004-Kerkorde gepubliseer is, praat nie van sinodes wat op eie koste hierdie 
vergadering bywoon nie. (Toegegee, die verwikkelinge rondom die Argief was die laaste jare redelik 
dramaties, en ek weet nie of die ASM dalk ondertussen ‘n ander Reglement goedgekeur het nie.) Ons sou 
graag uit Namibië wou voorstel dat die vergaderingkoste van die Algemene Sinode se Argief-taakspan 
voortaan op die Algemene Sinode se begroting sal wees, soos dit die geval is met al die ander Taakspanne 
of Diensgroepe.”
Daar is besin oor die moontlike toekomstige kombinering van die onderskeie vergaderings van NG Kerk in 
SA, die NG Kerk van Transvaal en Taakspan-ABID. Tans word byna dieselfde agenda binne twee dae by 
drie verskillende vergaderings behandel met die moontlikheid dat verskillend besluit kan word, wat weer tot 
verwarring kan lei. Dit sou dus moontlik wees om slegs een gesamentlike vergadering per jaar te hou, met 
‘n aantal Dagbestuursvergaderings wat die besluite van die Taakspan moet bestuur. 

5.4  AANBEVELING: REGLEMENTE TAAKSPAN ABID
Die Algemene Sinode besluit om die volgende reglemente as Argief- en Musembeleid van die NG 
Kerk goed te keur en waar nodig in die Kerkorde op te neem: 
5.4.1 REGLEMENT VIR DIE ALGEMENE SINODALE TAAKSPAN VIR ARGIEF EN 
BESTUURSINLIGTINGSDIENSTE (ATABID) 
1. NAAM 
1.1 Algemene Taakspan vir Argief en Bestuursinligtingsdienste van die Algemene Sinode (ATABID). 

2. SAMESTELLING 
2.1 Die Taakspan word soos volg saamgestel (13 lede):
2.1.1 Sinodale Kommissie vir die Argief van die NG Kerk in Suid-Afrika (SKA): 4 verteenwoordigers met 

sekundi [1 per deelnemende sinode] – begroot deur Algemene Sinode.  
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2.1.2 Gesamentlike Kommissie vir Argief en Bestuursinligtingsdienste van die NG Kerk van Transvaal 
(GKABID): 4 verteenwoordigers met sekundi [1 per deelnemende sinode] – begroot deur Algemene 
Sinode. 

2.1.3 OVS, Natal en Namibië: een verteenwoordiger elk met sekundi – begroot deur Algemene Sinode.  
2.1.4 Direkteur-Argivaris van die Argief en Bestuursinligtingsdienste van die NG Kerk – begroot deur die 

Algemene Sinode. 
2.1.5 Een Kerkgeskiedenisdosent – begroot deur die Algemene Sinode. 
2.1.6 Die Taakspan het die reg tot koöptering van ’n addisionele lid indien nodig – begroot deur Algemene 

Sinode 
2.2 Die Dagbestuur van die Taakspan word soos volg saamgestel (3 lede) – begroot deur die 

Algemene Sinode:
2.2.1 Voorsitter van Taakspan-ABID; 
2.2.2 Ondervoorsitter van Taakspan-ABID; en 
2.2.3 die Direkteur-Argivaris as skriba. 
2.3 Vergaderings:
2.3.1 Een gesamentlike Taakspan-vergadering word jaarliks so ver moontlik in Maart van elke jaar gehou. 
2.3.2 Die jaarlikse SKA- en GKABID-vergaderings vind nie meer afsonderlik plaas nie, maar val saam met 

die Taakspan se vergadering, met eie byeenkomste soos self gereël wanneer nodig. 
2.3.3 Een Dagbestuursvergadering word jaarliks so ver moontlik in November gehou met die oog op die 

jaarlikse begroting. Indien noodsaaklik word ’n tweede Dagbestuursvergadering en/of 
telefoonvergaderings gehou. 

3. KONSTITUERING 
3.1  Die Taakspan konstitueer ná ’n gewone vergadering van die Algemene Sinode en kies ’n voorsitter 

en ondervoorsitter uit die lede.  Die Direkteur-Argivaris van die Argief en Bestuursinligtingsdienste is 
ampshalwe skriba van die Taakspan. 

3.2  By die konstituering word ’n dagbestuur saamgestel (Sien 2.2 hierbo). 
3.3  Die Taakspan betrek kundiges op ’n ad hoc- of permanente basis in sy werksaamhede en benoem 

subkommissies volgens behoefte. 

4. VERGADERINGS 
4.1  Taakspan 
4.1.1 Een vergadering word jaarliks gehou (verkieslik in Maart). Bykomende vergaderings kan elektronies 

of telefonies gehou word. 
4.2  Dagbestuur 
4.2.1 Een vergadering word jaarliks (verkieslik in November) gehou met die oog op die jaarlikse begroting. 

Indien noodsaaklik, word ’n tweede dagbestuursvergadering gehou. Bykomende vergaderings kan 
elektronies of telefonies gehou word.  

5. OPDRAG 
5.1 Die Taakspan adviseer die Algemene Sinode 
5.1.1 in verband met die bestuur van die Argief en Bestuursinligtingsdienste van die NG Kerk in 

Stellenbosch; 
5.1.2 in verband met die argiefreglemente en handleidings – ook vir gebruik deur sinodes; 
5.1.3 in verband met relevante wetgewing van toepassing op die bewaring van en toegang tot argief- en 

museummateriaal; 
5.1.4 in verband met rekordbeheer en 
5.1.5 met betrekking tot die publisering van belangrike historiese bronne en ander kerkhistoriese 

publikasies. 
5.2  Die Taakspan adviseer die sinodes oor die voorsiening van doelmatige fasiliteite vir ’n 

argiefbewaarplek en verwante dienste; asook oor die versameling, versorging, bewaring en gebruik 
van argief- en museummateriaal. 

5.3  Die Taakspan bestuur die Argief en Bestuursinligtingsdienste van die NG Kerk in Stellenbosch en 
tref die nodige reëlings 

5.3.1 om argief- en museummateriaal van kerkrade, ringe, sinodes, kerklike kommissies en inrigtings vir 
bewaring in die argiefbewaarplek te versamel, te bewaar, te ontsluit en 

5.3.2 om belangrike teologiese (veral kerkhistoriese) geskrifte/publikasies vir die argiefbewaarplek te 
verkry, indien nodig by wyse van afskrifte/afdrukke/kopieë daarvan. 

5.4  Die Taakspan beslis finaal oor die moontlike vernietiging van wegdoenbare stukke. 
5.5  Die Taakspan oorweeg en publiseer belangrike kerkhistoriese en ander materiaal. 
5.6  Die Taakspan sien toe dat inligting vir in memoriam verslae volgens die prosedure in die Argief- en 

Museumbeleid tussen sinodes uitgeruil word. 

5.7  Die Taakspan bestuur die personeel van die Argief en Bestuursinligtingsdienste van die NG Kerk: 
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5.7.1  bepaal behoeftes ten opsigte van personeel met posbeskrywings en –evaluering, 
personeelregulasies, verlofreëlings, salarisskale, aanpassings en keuring; 

5.7.2  stel personeel aan in bestaande poste en sien toe dat die nodige dienskontrakte op datum is en 
5.7.3  bepaal die werksaamhede van die Direkteur van Argief en Bestuursinligtingsdienste [sien Reglement 

XX] en ander personeel en hou toesig oor hulle funksionering. 
5.8  Die Taakspan lê jaarliks ’n begroting vir sy werksaamhede voor aan 
5.8.1 die Sinodale Kommissie vir Fondse van die NG Kerk in Suid-Afrika (SKA); 
5.8.2 die Gesamentlike Kommissie vir Fondse van die NG Kerk van Transvaal (GKABID) en 
5.8.3 die Taakspan Fondse van die Algemene Sinode van die NG Kerk (ATF). 
5.9  Die Taakspan lê minstens een keer in twee jaar ’n verslag aangaande sy werksaamhede aan die 

sinodes voor. 

5.4.2  REGLEMENT VIR DIE HANTERING VAN ARGIEF- EN MUSEUMMATERIAAL
1.  BEGINSELS 
1.1 In ooreenstemming met die karakter van die kerk, het sy argief- en museumarbeid primêr ’n 

Skriftuurlik-teologiese grondslag.  Eerstens is dit dus op teologies-wetenskaplike en daarna op 
sekulêr-wetenskaplike diens ingestel. 

1.2 Hierdie arbeid bou die geheue van die kerk uit en stel die kerk in staat om sy funksies op ’n logiese, 
verantwoordelike en konsekwente wyse voort te sit.  Die kerk se argief huisves gevolglik ook die 
skriftelike en ander getuienisse wat die kerk teen ongeregverdigde aansprake en duur eise beskerm. 

1.3 Die versameling, bewaring en gebruik van argief- en museummateriaal beteken die hantering van 
getuienisse oor die handelinge van God Drie-enig in en deur Sy kerk in ’n bepaalde gebied. 

1.4 As dienaar van die kerk, het die argief die taak om hierdie getuienisse deur die dienste van 
versameling, bewaring, ontsluiting, navorsing en publikasie te verwerk. 

1.5  Die argiefbewaarplek en museum is ’n gesistematiseerde inligtingsbron in diens van die kerk en sy 
verskillende kennisvelde, met besondere klem op die teologie en meer bepaald die ekklesiologie.  

1.6 Dit dien vanweë sy ryke inligting, ook ander wetenskappe, beantwoord as akademiese instansie 
akademiese navrae en gee aan navorsers voorligting in die metodiek van navorsing en 
geskiedskrywing. 

2.  TERMINOLOGIE EN VERANTWOORDELIKHEDE 
2.1 Argief- en museummateriaal beteken die dokumente of alle ander materiaal wat inligting oor 

gemeentes, ringe, sinodes en hulle kommissies, sowel as moontlike kerklike inrigtings binne hulle 
grense, bevat. Dit behels alle inligting deur alle middele oor die kerklike lewe in sy nouste en 
breedste verband binne ’n bepaalde gebied. 

2.2 Vir doelmatige argief- en museumdienste het kerkrade, ringe, sinodes en ander argief- en 
museumlewerende instansies die volgende verantwoordelikhede ten opsigte van kopieë vir 
bewaring: 

2.2.1 die voorsiening van verstaanbare, noukeurige en taalkundig goed versorgde- en gedokumenteerde 
inligting, sowel as die gevraagde museummateriaal; 

2.2.2 duidelike rekenaaruitdrukke met hoë letterkwaliteit (verkieslik laserdrukwerk) of goeie tikwerk met ’n 
helder swart tiklint waar tikmasjiene nog gebruik word; 

2.2.3 netjiese en leesbare skrif in ’n ink wat nie maklik verbleik of uitgewis kan word nie; 
2.2.4 korrigeerlak (Tipp-Ex) mag onder geen omstandighede gebruik word nie; 
2.2.5 die gebruik van duursame argiefpapier van A4-formaat van 100 gram per vierkante meter (dun en/of 

aaneenlopende rekenaarpapier mag onder geen omstandighede gebruik word nie); 
2.2.6 tik- of skryfwerk of druk- of kopieerwerk verkieslik op albei kante van die papier met ’n oop ruimte van 

minstens 2,5 cm aan die binnekant van die teks met die oog op inbinding en 1,5 cm aan die oop 
kant; 

2.2.7 die volledige datering, ondertekening en/of parafering en stempel van alle dokumente soos wanneer 
en waar wetenskaplike en gemeenregtelike argiefbeginsels dit vereis; 

2.2.8 die inagneming van die noodsaaklikheid van ruimtebesparing in die argief deur die stelselmatige 
vernietiging van wegdoenbare materiaal soos deur die Algemene Sinode in sy beleid vir 
rekordbeheer beskryf en 

2.2.9 die inlewering van argief- en museummateriaal by die betrokke sinodale bewaarplek onder die 
dekking van ’n behoorlike inventaris. 

3. DIE KERKRAAD 
3.1 Elke kerkraad benoem ’n argiefkommissie waarvan die saakgelastigde of administratiewe beampte 

lid is.  

3.2 Hierdie kommissie sien toe dat: 
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3.2.1  die gemeente oor ’n doeltreffende en wetenskaplike argiefstelsel beskik, waarby ingesluit is ’n 
doeltreffende lêersisteem, asook die nodige geriewe daarvoor in ’n brandbestande kluis of -vertrek; 

3.2.2  die kerkraad aan al die kerklike, juridiese, argivaliese en museumkundige vereistes vir die betrokke 
materiaal en dienste voldoen: 

3.2.2.1  deur ’n inventaris wat voldoen aan die vereistes van die Wet op die Bevordering van Toegang tot 
Inligting [Wet 2 van 2000] op te stel en jaarliks by te hou vir deursending aan die Argief en 
Bestuursinligtingsdienste van die NG Kerk in Stellenbosch; 

3.2.2.2  deur te voldoen aan die vereistes gestel in die Nasionale Erfeniswet [Wet 25 van 1999 en 
aangevul in Goewermentskennisgewing Nr 1313 van 25.10.2002] 

3.2.2.2.1 wat alle strukture – of gedeelte daarvan – wat ouer is as 60 jaar, beheer en 
3.2.2.2.2 wat bepaal dat geen “erfenis objek” [boeke, manuskripte, dokumente, argivalia, kaarte, afdrukke, 

foto’s, films, klankmateriaal en enige materiaal wat uniek is en wat die mondelinge geskiedenis van 
Suid-Afrika aanvul] sonder toestemming of ’n permit vervreem, vernietig, beskadig, bekrap, verander, 
gerestoureer of herstel mag word nie; 

3.2.2.3  deur in samewerking met die Direkteur-Argivaris aan die kerkraad leiding te gee met betrekking 
tot die ordening, instandhouding, bewaring en uitbouing van die gemeente-argief, die vernietiging 
van wegdoenbare stukke, die inlewering van gemeentelike argivalia by die sinodale argiefbewaarplek 
en alle ander verpligtinge ten einde te voldoen aan die vereistes gestel in die Kerk se beleid ten 
opsigte van rekordbeheer soos van tyd tot tyd aangepas en by die Argief en 
Bestuursinligtingsdienste van die NG Kerk in Stellenbosch beskikbaar is; 

3.2.3  die getekende en geparafeerde handelinge van die kerkraad, sy kommissies, diensaksies en ander 
gemeentelike vergaderings in ’n behoorlike, goed versorgde en argivalies aanvaarbare notuleboek of 
notulelêer aangeteken en die betrokke bylaes daarby gevoeg word; 

3.2.4  lidmateregisters vir doop- en belydende lidmate op datum gehou en versorg word; 
3.2.5  regstellings, wysigings of versuimde inskrywings in die registers korrek aangebring word nadat die 

aansoeke, met die nodige bewysstukke, deur die kerkraad en die argivaris goedgekeur is; 
3.2.6  alle ander belangrike argivalia soos konsistorieboeke, afkondigingboeke, duplikate van uitgaande 

briewe en die oorspronklike inkomende briewe, behoorlik versorg word; 
3.2.7  gemeentelike verslae volgens die kerklike bepalings opgestel en op die bestemde tyd aan die ring 

besorg word. 
3.2.8  jaarliks sorgvuldig gekontroleerde, gekorrigeerde, geparafeerde en ondertekende afskrifte van die 

lidmateregisters vir doop- en belydende lidmate op voorgeskrewe wyse aangebring en na die 
sinodale argiefbewaarplek gestuur word; 

3.2.9  alle stukke wat deur die sinodale argiefbewaarplek vir verbetering/aanvulling/vervanging na 
gemeentes terugverwys is, binne vier weke na die vergadering in die verlangde toestand aan die 
sinodale argiefbewaarplek besorg word;  

3.2.10  alle argief- en museummateriaal waartoe ooreengekom is, vir veilige bewaring, versorging en 
oordeelkundige gebruik deur navorsers aan die sinodale argiefbewaarplek toevertrou word volgens 
besluit van die sinode; 

3.2.11  skriftelike en mondelinge oorkondes wat ’n bydrae kan lewer tot die getuienis van die handelinge 
van God in Sy kerk, bewaar en aan die sinodale argiefbewaarplek besorg word; 

3.2.12  museummateriaal versamel en versorg word en 
3.2.13  die nodige besonderhede oor die gemeente jaarliks aan die Sinodale Kerkkantoor deurgegee 

word vir versending aan die hoofredakteur van die Jaarboek van die Ned Geref Kerke. 

4. DIE RING 
4.1 Die ring benoem ’n argiefkommissie. 
4.1.1  Die argiefkommissie sien toe dat die ring oor ’n doeltreffende en wetenskaplike argiefstelsel beskik 

waarby ingesluit is afskrifte van die ring se behoorlik ondertekende notules, stukke in verband met 
die ring se administrasiefonds, ringskommissienotules en ’n doelmatige lêersisteem, asook die 
nodige geriewe daarvoor in ’n brandbestande kluis of –vertrek. 

4.1.2  Die argiefkommissie sien toe dat die ring aan al die kerklike, juridiese en argivaliese vereistes vir 
dokumentêre materiaal en dienste voldoen (sien 3.2 hierbo). 

4.1.3  Die argiefkommissie sien toe dat die ringskriba behoorlik ingelig is oor sy/haar verpligtinge soos 
beliggaam in die Argief- en Museumreglement, naamlik:  

4.1.3.1 Agenda  
4.1.3.1.1 alle verslae word voorsien van duidelike en volledige opskrifte met vermelding van die naam van 

die betrokke sinodale gebied, ring, gemeente, kommissie, diensaksie en dergelike meer en datum 
van vergadering en/of verslag; 

4.1.3.1.2 oorspronklike verslae word behoorlik onderteken en in volgorde gebind; 
4.1.3.1.3 volledige verduidelikings word verstrek waar verslae en ander dokumente nie volledig onderteken 

kon word nie; 
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4.1.3.1.4 alle oorspronklike verslae en bylaes by die ringskriba ingelewer, word vir bewaring na die 
argiefbewaarplek gestuur; 

4.1.3.2 Ringsnotules  
4.1.3.2.1 word korrek en deurlopend genumereer; 
4.1.3.2.2 elke bladsy van notules word geparafeer, die laaste bladsy behoorlik onderteken deur die 

voorsitter en skriba en in volgorde gebind; 
4.1.3.2.3 alle notules word voorsien van duidelike en volledige opskrifte met vermelding van die naam van 

die betrokke sinodale gebied, ring en datum van vergadering. 
4.1.4  Die argiefkommissie sien toe dat die ring die volgende argief- en museummateriaal van die 

gasheergemeente by ringsittings nagaan: 
4.1.4.1  notules (kerkraad, kerkraadkommissies en gemeentelike aksies); 
4.1.4.2  verslae van kerkraadskommissies; 
4.1.4.3  dooplidmate- en lidmateregisters; 
4.1.4.4  attestate en lidmaatbewyse; 
4.1.4.5  teenblaaie of rekenaarinskrywings van attestate/lidmaatbewyse en doopseels uitgereik; 
4.1.4.6  doopaansoekvorms; 
4.1.4.7  huweliksregisters; 
4.1.4.8  konsistorieboeke en kerkraadsregisters; 
4.1.4.9  aankondigingsboeke of -blaaie; 
4.1.4.10  personeellêers: dienskontrakte en verlofregisters; 
4.1.4.11  korrespondensie, liassering en liasseerstelsel; 
4.1.4.12  foto’s, foto-albums en plakboeke; 
4.1.4.13  museumuitstallings. 
4.1.5  Die argiefkommissie sien toe dat die ring argivalia by die argiefbewaarplek inlewer. 
4.1.5.1  Inlewer van ringstukke: die volgorde van die inventaris word gebruik. 
4.1.5.2  Binne twee maande na elke ringsitting word die oorspronklike handelinge van die vergadering, 

asook alle bylaes en alle verslae en gemeentelike stukke wat voor die ring gedien het, onder dekking 
van die voorgeskrewe inventarisvorm aan die betrokke sinodale argiefbewaarplek gestuur. 

4.1.5.3  Die notule en korrespondensie van alle ringskommissies, wat nie meer vir onmiddellike naslaan 
benodig word nie, moet aan die sinodale argiefbewaarplek gestuur word. 

4.1.5.4  Alle argiefmateriaal, insluitend korrespondensie, moet van tyd tot tyd aan die sinodale 
argiefbewaarplek gestuur word. 

4.1.5.5  Alle stukke wat vir verbetering/aanvulling/vervanging terugverwys is, moet so gou moontlik na 
ontvangs en noukeurige kontrole deur die ringskommissie, aan die betrokke argiefbewaarplek 
gestuur word. 

4.1.6  Die argiefkommissie verleen hulp aan gemeentes. In samewerking met die Direkteur-Argivaris word 
kerkrade begelei met die ordening, instandhouding, bewaring en uitbouing van die gemeente-argief; 
die vernietiging van wegdoenbare stukke; die inlewering van gemeentelike argivalia by die sinodale 
argiefbewaarplek; en alle ander verpligtinge ten einde te voldoen aan die vereistes gestel in die Kerk 
se beleid ten opsigte van rekordbeheer (Sien 6.2.7 hier onder). 

4.1.7  Die argiefkommissie sien toe dat die nodige besonderhede oor die ring jaarliks aan die Sinodale 
Kerkkantoor deurgegee word vir versending aan die hoofredakteur van die Jaarboek van die Ned 
Geref Kerke. 

4.1.8  Die argiefkommissie sien toe dat ’n besluiteregister tydens die ringsvergadering opgestel word en dat 
’n indeks van ringsbesluite, waar moontlik, bygehou word. 

5. DIE SINODE 
5.1  Die Algemene Sinode benoem ’n Algemene Taakspan vir Argief en Bestuursinligtingsdienste 

(ATABID) in ooreenstemming met die Reglement vir die Algemene Sinodale Taakspan vir Argief- en 
Bestuursinligtingsdienste (Reglement  1: 2.1) om die NG Kerk in ooreenstemming met  die 
Reglement vir Argief en Bestuursinligtingsdienste van die NG Kerk tot diens te wees. 

5.2  Elke sinode wys sy eie kommissie/taakspan vir die argief aan om, in ooreenstemming met die 
Reglement vir Argief en Bestuursinligtingsdienste van die NG Kerk, 

5.2.1 die nodige advies aan die sinode vir die voorsiening van ’n doelmatige sinodale argief en moontlike 
museumdiens en toereikende personeel te gee; 

5.2.2 die nodige leiding aan die sinode in sake die versameling, versorging, bewaring en gebruik van 
argief- en museummateriaal en implementering en benutting van die rekenaar in die verband, te gee; 

5.2.3 reëlings te tref vir die versameling van argief- en museummateriaal van kerkrade, ringe, sinodes, 
kerklike kommissies en -inrigtings met die oog op die bewaring daarvan in die sinodale argief; 

5.2.4 belangrike teologiese (veral kerkhistoriese) geskrifte of publikasies vir die sinodale argief, ook by 
wyse van afskrifte, afdrukke of kopieë daarvan, te verkry; 

5.2.5 toesig te hou oor die werk van die argivaris (as uitvoerende beampte) en die argiefpersoneel; 
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5.2.6 ’n verslag oor die werk in die sinodale argief, saam met ’n begroting van inkomstes en uitgawes, aan 
elke vergadering van die sinode op te stel; 

5.2.7 finaal te beslis oor die moontlike vernietiging van efemere stukke; 
5.2.8 belangrike kerkhistoriese en ander materiaal te oorweeg en te publiseer en 
5.2.9 ’n in memoriam-verslag op te stel indien die sinode dit verlang. 

6.  INLEWERING VAN ARGIVALE BRONNE 
6.1  Moderature, sinodale kommissies, ringskommissies, kerkrade en ander kerklike instansies
6.1.1  Moderatuurslede, skribas van alle sinodale kommissies, sinodale amptenare wat 

verantwoordelikheid beklee by diensaksies, verenigings, inrigtings, institute, byeenkomste, 
maatskappye, trusts, pensioenfondse, skemas, kerkkantore, rade, ensovoorts – en alle ander 
kerklike ampsdraers – moet van tyd tot tyd ingevolge beskikkingsmagtiging, en met eerbiediging van 
alle argiefvereistes soos in hierdie reglement gestel, alle argivalia en gevraagde museummateriaal 
by die Argief en Bestuursinligtingsdienste van die NG Kerk te Stellenbosch [of die betrokke sinodale 
kerkargief] inlewer of daarmee handel soos skriftelik met die Direkteur-Argivaris ooreengekom. Dit 
behels behoorlik ondertekende, geparafeerde, gedateerde en genumereerde agendas, notules en 
bylaes, stelselmatig en argivalies korrek-geliasseerde korrespondensie, aktes, registers, finansiële 
stukke, alle stukke wat betrekking het op die interne funksionering en kronologie van werksaamhede, 
statistiek en gegewens, manuskripte, aantekeninge, ensovoorts. 

6.1.2  Die skriba van ’n sinode en die aktuarius het die verantwoordelikheid om so gou moontlik na elke 
sinodale vergadering die gepubliseerde (of gefotokopieerde) agenda, notule en kerkorde aan die 
betrokke sinodale kerkargiefbewaarplek binne die NG Kerkverband vir bewaring en navorsing te 
besorg. Waar sinodale kerkargiefbewaarplekke ontbrekende stukke aanvra, moet die 
skriba/aktuarius in die aanvraag voorsien. 

6.2 Rekordbeheer
6.2.1 Gemeentes beskik oor hulle eie argivalia en lewer dit by die betrokke argief in vir bewaring, volgens 

die riglyne in die Agenda van die Algemene Sinode 1998, p 142vv. 
6.2.2 Kommissies van die kerk in breër verband lewer gereeld hulle argivalia (alle stukke ouer as tien jaar) 

by die betrokke argief in vir bewaring. 
6.2.3 Waar ’n gemeente met ’n ander gemeente verenig, word alle gemeentestukke van die gemeente wat 

sluit, behalwe dokumente van die laaste 5 jaar en die gemeenteregisters, by die argief ingehandig vir 
bewaring voor datum van eenwording. 

6.2.4 Gemeentes wat ophou bestaan, lewer voor datum van ontbinding alle argivalia by die betrokke argief 
in.  

6.2.5 Argiefskeppende instansies en amptenare moet by die inlewering van argivalia, die argief adviseer 
met betrekking tot stukke wat gesluit behoort te word. Sulke stukke is vir navorsers gesluit en word 
alleen beskikbaar gestel met goedkeuring van die argiefskeppende instansie of indien die argief deur 
’n hof daartoe gelas word. 

6.2.6 Argiefskeppende instansies moet behulpsaam wees met die versameling en bewaring van 
ongepubliseerde verhandelinge (teologiese/historiese navorsing), gemeenteblaaie, fotomateriaal en 
akoestiese materiaal. 

6.2.7 Vir doeltreffende rekordbeheer word die Riglyne vir die Bewaring van Kerklike Dokumente (Agenda 
van die Algemene Sinode 1998, p 142vv) aanvaar as beleid wat van tyd tot tyd aangepas word in 
ooreenstemming met wetgewing.  Inligting hieroor is by die Argief en Bestuursinligtingsdienste van 

die NG Kerk te Stellenbosch beskikbaar. 

5.4.3   REGLEMENT VIR DIE DIREKTEUR-ARGIVARIS VAN DIE NG KERK
1.  Die Taakspan Argief en Bestuursinligtingsdienste benoem ’n direkteur-argivaris (verkieslik ’n persoon 

wat onderleg is in die ekklesiologie en rekenaargeletterd is) wat as predikant in die Algemene Sinode 
se diens die koördinerende en uitvoerende amptenaar in die NG Kerk se Argief en 
Bestuursinligtingsdiens moet wees. 

1.1  Die Direkteur-Argivaris bestuur die Argief en Bestuursinligtingsdienste van die NG Kerk aan die hand 
van die bestaande en goedgekeurde reglemente met verslag aan die Taakspan (ATABID). 

1.2  Die Direkteur-Argivaris bou alle dienste op sy terrein op ’n deeglike en wetenskaplike wyse uit. 
1.3  Die Direkteur-Argivaris vervul alle take in verband met versameling, bewaring, ontsluiting, navorsing 

en publikasies, met die verantwoordelikheid of reg om: 
1.3.1  kerkrade, ringe, sinodes en kerklike kommissies argief- en museumbewus te maak en op die 

inlewering van die betrokke materiaal by die betrokke sinodale argiefbewaarplek aan te dring en 
1.3.2  aan te dring op die vervanging en/of verbetering van argiefmateriaal wat nie aan die voorskrifte van 

die Argief- en Museumreglement en/of aan die algemeen aanvaarde argiefvereistes voldoen nie. 
1.4  Die Direkteur-Argivaris bestuur die versamelings van argivalia deur onder andere 

1.4.1  wetgewing wat bewaring van argivalia bepaal te bestudeer en toe te pas; 
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1.4.2  alle aanwinste sover moontlik skriftelik te erken; 
1.4.3  sover moontlik alle beskadigde stukke vakkundig te laat herstel; 
1.4.4  mettertyd alle stukke volgens ’n aanvaarbare beginsel in te bind of te verpak; 
1.4.5  toe te sien dat alle bande, bundels, lêers, ander argiefstukke en museummateriaal stelselmatig 

genumereer, gerekenariseer en in die databasis opgeneem word en 
1.4.6  toe te sien dat die nodige vindmiddels vir alle argiefstukke en museummateriaal opgestel word. 
1.5 Die Direkteur-Argivaris bestuur toegang tot inligting uit die versamelings 
1.5.1 met erkenning aan bestaande wetgewing wat toegang tot argivalia/inligting bepaal; 
1.5.2  met erkenning van bestaande ooreenkomste met ander instansies en 
1.5.3  met die toepassing van goedgekeurde navorsingsgelde/tariewe. 
1.6 Die Direkteur-Argivaris stel volgens die beleid van die Algemene Taakspan Argief en 

Bestuursinligtingsdienste die argiefstukke vir navorsing en/of kopiëring beskikbaar en oefen 
doeltreffende kontrole uit deur onder andere 

1.6.1  waar moontlik, kopieë (elektronies en andersins) uit argiefstukke teen goedgekeurde tariewe te 
voorsien; 

1.6.2  leiding te gee met betrekking tot die metodiek van navorsing en kerkgeskiedskrywing; 
1.6.3  die noodsaaklikheid van die versigtige hantering van argiefstukke by navorsers tuis te bring; 
1.6.4 met diskresie toe te sien dat argief- en museummateriaal nie uit die argiefbewaarplek gaan nie en 
1.6.5 binne redelike tyd gevolg te gee aan versoeke in verband met kerkhistoriese publikasies as diens 

aan die teologiese wetenskap en middel tot getuienis oor God se dade. 
2.  Die Direkteur-Argivaris word as predikant by die Algemene Sinode se pensioen- en mediese fonds 

ingeskakel. 
3.  Die Direkteur-Argivaris doen verslag oor die werksaamhede van die Argief en 

Bestuursinligtingsdienste van die NG Kerk aan: 
3.1  elke gewone vergadering van die Taakspan (ATABID); 
3.2  elke gewone vergadering van die Sinodale Kommissie vir die Argief van die NG Kerk in Suid-Afrika 

(SKA) en 
3.3  elke gewone vergadering van die Gesamentlike Kommissie vir Argief en Bestuursinligtingsdienste 

van die NG Kerk van Transvaal (GKABID). 
4.  Die Direkteur-Argivaris woon met adviserende stem die vergaderings by van die Algemene Sinode 

en die sinodes wie se argivalia deur die Argief en Bestuursinligtingsdienste van die NG Kerk (ABID) 
bestuur word. 

5.  Die Direkteur-Argivaris bly student op sy/haar arbeidsterrein en behartig of reël en beheer die nodige 
indiensopleiding van die personeel van die Argief en Bestuursinligtingsdienste. 

6.  Die Direkteur-Argivaris pas rekordbeheer (ingeslote beskikkingsmagtiging) oor alle argivalia binne 
sy/haar bedieningsgebied toe. Die Taakspan Argief en Bestuursinligtingsdienste bepaal die 
algemene beleid ten opsigte van beskikkingsmagtiging. 

7.  Die Direkteur-Argivaris verleen volgens die bestaande beleid hulp aan predikante, gemeentelike 
amptenare en kommissies – buite of binne ringsverband – met betrekking tot die kerklike argief- en 
museumwetenskap, kerklike administrasie en dokumentbestuur 

7.1  deur sporadiese besoeke aan gemeentes en ringe; 
7.2  deur kursusse vir gemeentelike amptenare aan die hand van die goedgekeurde Handleiding vir 

Saakgelastigdes en 

7.3  deur besoeke van werkgroepe aan die Argief te Stellenbosch. 

5.4.4 REGLEMENT VIR DIE HANTERING VAN REGISTERS 
1.   ALGEMEEN 
1.1 Noodsaak van ’n lidmateregister
1.1.1 Elke gemeente moet ‘n lidmateregister vir Doop- en Belydende lidmate hê – óf ‘n handgeskrewe (of 

getikte) register óf ‘n gerekenariseerde register óf albei.   
1.2   Kontrolering
1.2.1 Kontroleer gegewens deeglik voor elke inskrywing in ’n register om te verseker dat name, vanne, 

gemeentename en datums korrek is.  Die voorletters en vanne van leraars; die name en vanne van 
alle ander persone; die name van gemeentes; en alle datums moet volledig en korrek verstrek word. 

1.2.2 Ten einde die juiste geboortedatum en die spelling van name vir inskrywing in die register te 
verseker, moet die ouer(s) by die aanmelding vir die doop die dokument toon wat by die registrasie 
van die kind se geboorte uitgereik is.  Ongeregistreerde dooplidmate moet vóór belydenisaflegging ’n 
doopseel inlewer. 

1.3 Afkortings
1.3.1 Die name en vanne van persone en die name van gemeentes moet 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 “Bosmanstraat-kerk” vir Pretoria is 
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ontoelaatbaar.  Die korrekte name verskyn in die Jaarboek van die NG Kerke.  (Vergelyk Standaard 
Afkortings.  Sien Handelinge van die Algemene Sinode 1998, p 443.) 

1.4 Skryfwyse van datums
1.4.1 Datums word volgens die agtsyferstelsel, in die orde van dag, maand, jaar geskryf en met punte 

verdeel.  [Voorbeeld:  3 April 1992 word as 03.04.1992 geskryf] 
1.5 Geen herhalingstekens
1.5.1 Geen herhalingstekens of woorde soos “do” of “ditto” is toelaatbaar nie. 
1.6 Alfabetiese inskrywings
1.6.1 Inskrywings geskied in alfabetiese orde.  Vanne soos Van der Merwe en Van Rensburg kom onder 

die letter V. ’n Van soos Janse(n) van Rensburg, waar die Janse(n) ’n deel van die van uitmaak en 
die betrokke persoon dit self so gebruik, kom onder J. 

1.7 Ooplaat van reëls
1.7.1 Ter wille van ruimtebesparing word daar normaalweg geen reël tussen twee inskrywings in die 

lidmateregisters vir doop- en belydende lidmate oopgelaat nie.  Om dieselfde rede begin die 
inskrywings van elke volgende nuwe jaar of termyn nie telkens op ’n nuwe bladsy nie.  Waar dit 
nodig geag word om ’n nuwe jaar of termyn aan te dui, kan ’n reël oopgelaat word, met toevoeging 
van die jaartal. 

1.8 Opmerkingskolom
1.8.1   As algemene reël geld dat niks vermeld mag word wat lasterlik is of ’n stigma dra nie.  Opmerkings 

soos “buite-egtelik”, “vader onbekend” of “enkelouer” is heeltemal ontoelaatbaar. 
1.8.2 Inligting wat in die opmerkingskolom van die dooplidmateregister verstrek word, moet verklarend 

wees ten opsigte van buitengewone omstandighede wat die kerkregtelike posisie van die doopouers, 
dopeling of bedienaar van die doop raak, of wat op die wese en implikasie van die sakrament 
betrekking het.   

1.8.2.1 Waar die vader of moeder byvoorbeeld nie ’n belydende lidmaat van ’n gemeente is nie, of om ’n 
ander rede nie by die doop teenwoordig is nie, moet die dooplidmateregister aandui dat die betrokke 
ouer nie die doopbelofte afgelê het nie.  In so ’n geval word met die opmerking “Vader/Moeder lê 
belofte alleen af” volstaan.  Waar by ’n registerinskrywing addisionele inligting van nut kan wees, 
mag dit – met eerbiediging van die gestelde riglyn – in die opmerkingskolom aangeteken word, selfs 
al maak die Reglement nie spesifiek daarvoor voorsiening nie. 

1.8.2.2  In die geval waar iemand na belydenis gedoop, deur doopouers aangeneem, óf na ouderdom van 
7 jaar gedoop word, word dit in die opmerkingskolom aangeteken met verwysing na die datum van 
die kerkraadsbesluit. [Voorbeelde: “Na oud 7 gedoop. KR 10.02.2006” of “Gedoop na belydenis. KR 
10.02.2006”] 

1.8.2.3 Waar die kerkraad tevrede is dat ’n lidmaatbewys onopspoorbaar is en die lidmaat ’n verklaring 
ingedien het, word dit in die opmerkingskolom aangeteken met verwysing na die datum van die 
kerkraadsbesluit. [Voorbeeld: Verklaring ingl. KR 10.02.2006] 

2.   WYSIGINGS EN/OF AANVULLINGS 
2.1   Begripsomskrywing
2.1.1 Rektifikasie [regstelling] beteken om ’n fout in die register, byvoorbeeld “Johannis” tot “Johannes” of 

20.04.1967 tot 21.04.1967, reg te stel. 
2.1.2 Naamsverandering beteken om ’n bepaalde voornaam of van, byvoorbeeld “Petrus” deur 

“Hermanus” of “Conradie” deur “Nienaber”, soos dikwels by aanneming gebeur, te vervang. 
2.1.3 Versuimde registrasie is die aanvulling van inligting in die register vir doop- of belydende lidmate 

wat deur versuim direk na die gebeurtenis agterweë gebly het. 
2.2 Vorms en adres
2.2.1  Aansoeke vir wysiging/aanvulling word in tweevoud op die voorgeskrewe vorm of in die 

voorgeskrewe formaat en met die nodige bewysstukke/stawende dokumente ingedien  
2.2.1.1 by die kerkraad van die gemeente waar die doop plaasgevind het,  
2.2.1.2 of in die geval van ’n belydende lidmaat, by die kerkraad van die gemeente waar die inskrywing 

versuim of foutief is  
2.2.1.3 of, wanneer die oorspronklike inskrywing nie opgespoor kan word nie, waar die belydende lidmaat 

tans aangeteken is. 
2.3  Bewysstukke
2.3.1 Ten opsigte van ’n rektifikasie en naamsverandering is die vereiste bewysstukke/stawende 

dokumente as volg: 
2.3.1.1  In die lidmateregister: ’n identiteitsdokument of ’n geboortesertifikaat. 
2.3.1.2  In die dooplidmateregister: ’n identiteitsdokument of ’n geboortesertifikaat. 
2.3.1.3  In die dooplidmateregister vir ’n wettige aanneming: die aannemingsorder en ’n 

identiteitsdokument of ’n geboortesertifikaat. Die nommer en datum van die aannemingsorder moet 
agter die name van die aanneemouers geskryf word.  Aangesien die moeder se nooiensvan nie op 

dié order verskyn nie, moet dit verkry en duidelik op die aansoekvorm ingevul word. 
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2.3.2  Vereiste bewysstukke/stawende dokumente vir ’n versuimde inskrywing van ’n doop: 
2.3.2.1  Skriftelike verklarings van twee betroubare en ongesensureerde lidmate, doopouers uitgesluit, dat 

die betrokke persoon wel gedoop is 
2.3.2.2  of ’n skriftelike verklaring deur die leraar wat die doop waargeneem het, vergesel van ’n afdruk 

van die betrokke bladsy in die doopkladboek en, indien beskikbaar, ’n doop- of lidmaatskapkaart/-
boekie of ’n foto van die gebeurtenis. 

2.3.3  Vereiste bewysstukke/stawende dokumente vir ’n versuimde inskrywing van ’n belydenisaflegging: 
2.3.3.1  skriftelike verklarings verkry van twee betroubare en ongesensureerde lidmate dat die betrokke 

persoon wel belydenis van geloof afgelê het 
2.3.3.2  of ’n verklaring deur die betrokke leraar vergesel van ’n afdruk van die betrokke bladsy in die 

lidmaatskapkaart/-boekie. 
2.4  Prosedure
2.4.1  Tydens ’n kerkraadsvergadering gaan die kerkraad die aansoek na en keur dit goed.   
2.4.2  Hierna word albei die voltooide aansoekvorms saam met die bewysstukke by die argivaris ingedien. 
2.4.3  Die argivaris kontroleer of die aansoek aan al die vereistes voldoen, teken die wysiging/aanvulling in 

die betrokke registerafskrif aan en stel die kerkraad daarvan in kennis. 
2.4.4  Die saakgelastigde van die kerkraad bring nou die goedgekeurde wysiging in die oorspronklike 

register aan. 
2.5 Aantekening in registers
2.5.1 Geen skrapings in die registers is toelaatbaar nie.  Die korrekte besonderhede word met rooi ink bo 

die foutiewe gegewens, wat in alle gevalle met rooi ink onderstreep word, ingeskryf.  In die 
opmerkingskolom word daar, ook met rooi ink, aangeteken dat die argivaris dit goedgekeur het, met 
verwysing na die datum. Die amptenaar wat die wysiging aanbring, parafeer dit met vermelding van 
sy/haar amp. [Voorbeeld: Arg 10.02.2006  KM Saakgelastigde] 

2.5.2 By versuimde registrasie word die inskrywing in rooi ink gedoen in die register van die jaar waarin en 
so naby moontlik aan die plek waar dit versuim is, met, indien nodig, ’n verwysingsnota. 

2.5.2.1 In die opmerkingskolom word daar, ook in rooi ink, die nodige aantekening gemaak. Die 
amptenaar wat die wysiging aanbring, parafeer dit met vermelding van sy/haar amp. [Voorbeeld: 
Vers reg. Arg. 11.09.2006. ARB Saakgelastigde]. 

2.5.2.2 Indien die inskrywing nie by die spesifieke jaar waar dit versuim is, gedoen kon word nie, moet ’n 
verwysingsnota by die jaar waar die inskrywing moes plaasgevind het (byvoorbeeld 1983), 
aangebring word. [Voorbeeld: Jooste, Pieter N — sien 2006]. 

2.5.3 ’n Skryffout wat in die lopende jaar begaan is, moet dadelik (sonder aansoek om rektifikasie) 
reggestel word deur die fout met rooi ink te onderstreep en die regstelling in rooi ink daarbo in te 
skryf. Die saakgelastigde parafeer dit.  

2.5.3.1 In die registerafskrifte word die korrekte besonderhede dan sonder meer oorgeskryf.  
2.5.3.2 ’n Skryffout word gemaak wanneer die saakgelastigde wel die korrekte besonderhede ontvang 

het, maar ’n fout maak met die inskryf daarvan in die register en dit dadelik opmerk. 
2.5.4 ’n Naamsverandering in die lopende jaar word hanteer soos in 2.5.1 hier bo.  
2.5.5 Waar die persoon se van verander is, moet ’n verwysing in rooi ink gemaak word by die relevante 

plek. [Byvoorbeeld: “Van der Merwe, Pieter N — Sien by Jooste, Pieter N” moet by die V’s ingevoeg 
word as die persoon se van van “Jooste” na “Van der Merwe” verander is] 

3. DOOPLIDMATEREGISTER 
3.1 Van en voornaam
3.1.1 Die dopeling 
3.1.1.1 Die dopeling word geregistreer onder die van soos dit op sy/haar identiteitsdokument verskyn met 

die name van die biologiese ouers voluit geskryf. 
3.1.2 Die ouers 
3.1.2.1 Slegs die nooiensvan van die moeder word saam met haar volle voorname ingeskryf en nie haar 

getroude van nie, maar as haar nooiensvan en haar getroude van dieselfde is, word “geb.” 
duidelikheidshalwe voor haar nooiensvan geskryf.  [Byvoorbeeld:  Louise geb. Dippenaar] 

3.1.2.2 Alle voorname van ouers en dopelinge word voluit geskrywe. 
3.1.2.3 Waar die vader of moeder nie ’n belydende lidmaat van ’n gemeente is nie, of om ’n ander rede 

nie by die doop teenwoordig is nie, moet die lidmateregister vir dooplidmate dit aandui dat die 
betrokke ouer nie die doopbelofte afgelê het nie  (Sien 1.7.2.1 hierbo).   

3.2 Buite-egtelike kind
3.2.1 Die dopeling word langs die gewone weg geregistreer. 
3.2.2 Slegs die nooiensvan en voornaam van die moeder word ingeskryf.  Indien dit ’n weduwee of 

geskeide vrou is, word haar getroude van in hakies langsaan aangebring [Byvoorbeeld: “Susan 
Spies (nou Nel)”].  Die reël vir die vader se naam word oopgelaat.  In die opmerkingskolom word 
aangebring:  “Moeder lê belofte alleen af”  (Sien ook 1.7.2.1 hierbo). 

3.3 Aangenome kind
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3.3.1 Waar ’n dopeling voor die doopbediening aangeneem is, word die dopeling onder die van van die 
aannemende ouers ingeskryf en word die name van die aannemende ouers voluit in die ouerkolom 
ingeskryf.   

3.3.2 Indien die kind na die doopbediening aangeneem word en hy/sy ’n ander van kry, word die 
voorgeskrewe weg vir naamsverandering gevolg (Sien 2 hier bo).  Onder geen omstandighede mag 
die naam van die oorspronklike ouers geskrap word nie.  Ter wille van die alfabetiese orde moet ’n 
verwysing in rooi ink van die nuwe van na die ou van in die betrokke register gemaak word (Sien 
2.5.5 hier bo). 

3.3.3 Indien slegs die van van die kind verander is, sonder dat die kind wettiglik aangeneem is, kan die 
name van die ouers nie verander word nie. 

3.3.4 By die uitreiking van ’n doopseël of ’n dooplidmaatskapsertifikaat word die volle name van die 
aannemende ouers sonder meer ingevul. 

3.4  Kind in pleegsorg [Sien Funksionele Besluite 12.1]
3.4.1   Waar die dopeling voor die doopbediening in pleegsorg geneem is, word die dopeling onder sy/haar 

eie van ingeskryf, terwyl die naam van die pleegsorgouers voluit in die ouerkolom verskyn.  In die 
opmerkingskolom word die datum van die kerkraadsbesluit aangeteken. [Voorbeeld:  KR 26.02.2006] 

3.4.2 Indien die kind na die doopbediening aangeneem word en hy/sy ’n ander van kry, word die 
voorgeskrewe weg vir naamsverandering gevolg (Sien 2 en veral 2.5.5 hier bo).  Onder geen 
omstandighede mag die naam van die oorspronklike ouers geskrap word nie. 

3.5  Doop van kinders ouer as sewe jaar [Sien Besluite by Artikel 49:  49.1b.3]
3.5.1 In die opmerkingskolom moet van die doop van ’n kind van sewe jaar en ouer rekenskap gegee word 

met vermelding van die datum van die kerkraadsbesluit. [Voorbeeld: KR 26.02.2006] 
3.6   Doop van kinderhuiskinders ouer as 7 jaar [Sien Funksionele Besluite 12.2]
3.6.1 ’n Ongedoopte kinderhuiskind van 7 jaar en ouer wie se kinderhuisplasing min of meer ’n 

permanente vorm aangeneem het, en wat dit begeer, kan gedoop word.  Die implikasie is dat ’n 
persoon of persone naas die eie, pleeg- of aanneemouer by die doop op die formulier kan antwoord 
en vir die geestelike opvoeding van ’n kinderhuiskind verantwoordelikheid kan neem.   

3.6.2 Die kinderhuis of gemeente kan nie korporatief as pleegouer optree vir doeleindes van die aflê van 
en die uitvoering van die doopbelofte nie.  Kerkrade kan wel, nadat die biologiese ouers, waar 
moontlik, daaroor geraadpleeg is, lidmate van die gemeente wat bereid is om verantwoordelikheid te 
neem vir die verbondsopvoeding, aanwys om as doopgetuies of geestelike voogde op die formulier 
te antwoord by die bediening van die doop aan ’n kinderhuiskind van 7 jaar of ouer.   

3.6.3. Die dopeling word in die Dooplidmateregister geregistreer onder die van soos dit op sy/haar 
identiteitsdokument/geboortesertifikaat verskyn met die name van die biologiese ouers voluit geskryf.  

3.6.3.1 Indien die naam van een of albei van die biologiese ouers nie bekend is nie, word daar in die 
betrokke ouerkolom aangeteken:  “Naam nie beskikbaar nie”.    

3.6.3.2 Indien die kinderhuiskind ’n buite-egtelike kind is, word slegs die voornaam en nooiensvan van die 
moeder ingeskryf.  Indien die moeder ’n weduwee of geskeide vrou is, word haar getroude van in 
hakies langsaan aangebring [Byvoorbeeld: “Susan Spies (nou Nel)”].  Die reël vir die vader se naam 
word in hierdie geval dus oopgelaat  (Sien ook 1.7 en 3.2.2 hier bo). 

3.6.4 Die volle voorname en van van die doopgetuies wat as doopouers optree, kom voluit in die volgende 
twee reëls in die kolom vir die ouers.  Die nooiensvan van ’n vrou word ingeskryf met haar getroude 
van in hakies. 

3.6.5 In die opmerkingskolom moet van die doop van ’n kinderhuiskind ouer as sewe jaar rekenskap 
gegee word met vermelding van die datum van die kerkraadsbesluit. [Voorbeeld: KR 26.02.2006] 

3.8 Doop in ’n ander gemeente
3.8.1 In die geval waar met toestemming van die plaaslike kerkraad die doop in ’n ander gemeente bedien 

word, registreer die saakgelastigde van die gemeente waar die doop bedien is, die doop 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 dié gemeente se dooplidmateregister.   

3.8.2 Die saakgelastigde wat die dooplidmaatskap oorplaas, teken in die opmerkingskolom aan van watter 
gemeente toestemming vir die doop ontvang is. [Voorbeeld:  Toest. Maitland] 

3.9 Doop van kinders uit ander kerke
3.9.1 In die opmerkingskolom moet van die doop van kinders uit ander erkende kerke rekenskap gegee 

word deur die kerk te vermeld in die opmerkingskolom.  [Voorbeeld: Van RKK Kaapstad] 
3.10 Doop van kinders uit buiteland
3.10.1 As lidmate wat net tydelik in die buiteland woon, hulle kind in ’n ander gemeente as hulle 

tuisgemeente in Suid-Afrika wil laat doop, moet hulle die skriftelike toestemming van hulle 
tuisgemeente verkry.  Sien verder 3.8 hier bo. 

3.10.2 Waar lidmate wat permanent in die buiteland woon en daar by ’n gemeente inskakel, hulle kind in 
Suid-Afrika wil laat doop, moet hulle die skriftelike toestemming van hulle gemeente in die buiteland 
verkry.  Die doopgesprek word deur die leraar waar die kind gedoop gaan word, gevoer en na die 
doop registreer die saakgelastigde die doop in die dooplidmateregister, maar reik gelyktydig ’n bewys 
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van dooplidmaatskap uit wat aan die gemeente waar die dopeling woonagtig is, gestuur word vir 
registrasie.  Die opmerkingskolom word voltooi soos in 3.8.2 of 3.9.1. 

3.10.3 Waar lidmate wat permanent in die buiteland woon en nie daar by ’n gemeente kan inskakel nie, 
hulle kind in Suid-Afrika wil laat doop, vra die kerkraad van die gemeente waar hulle wil laat doop, 
hulle attestate aan vanaf die gemeente waar hulle lidmate was voordat hulle geëmigreer het.  Die 
doopgesprek word deur die leraar waar die kind gedoop gaan word, gevoer en na die doop registreer 
die saakgelastigde die doop in die dooplidmateregister.  

3.11  Volwasse doop
3.11.1 Waar ’n volwassene na belydenis gedoop word, word die inskrywing in beide die dooplidmateregister 

en die belydende lidmateregister gedoen en word dit in die opmerkingskolom aangeteken met ’n 
verwysing na die datum van kerkraadsbesluit.  [Voorbeeld:  Gedoop na belydenis. KR 12.03.2006]  

3.11.2 Die name van die ouers word steeds voluit in die dooplidmateregister geskryf.  Indien die name van 
die ouers onbekend is, word in die ouerkolom aangeteken: “Name nie beskikbaar nie”. Sien ook 
1.7.1 hier bo. 

3.11.3 Die doopinskrywing van ’n getroude vrou geskied onder haar nooiensvan met die huidige van tussen 
hakies. [Voorbeeld: Rossouw (nou Nel)] 

3.12 Doop na moeder se hertroue
3.12.1 In die geval waar ’n weduwee of ’n geskeide vrou weer trou en die kinders uit die vorige huwelik nog 

gedoop moet word, word die kinders geregistreer onder die van van die natuurlike (biologiese) vader.  
Albei die natuurlike ouers se name moet steeds in die ouerkolom aangeteken word.  In die 
opmerkingskolom word aangeteken dat die moeder die belofte alleen afgelê het en dat die vader 
oorlede is of dat die egpaar geskei is.  [Voorbeelde:  Vader oorlede op 12.12.1981. Moeder lê belofte 
alleen af /  Geskei op 12.12.1981. Moeder lê belofte alleen af] 

3.12.2   Alleen indien die kind se van langs geregtelike weë verander is, kan die kind by die doop onder 
die nuwe van geregistreer word en slegs indien bogenoemde ouer se nuwe man of vrou die kind 
wettiglik aangeneem het, kan sy /haar naam, in plaas van die biologiese ouer s’n, in die ouerkolom 
aangeteken word. In so ’n geval moet die dokumentêre bewys (aannemingsorder in geval van 
wettige aanneming) aan die betrokke kerkraad voorgelê word. Verder word presies gehandel soos in 
3.3.1 uiteengesit. 

3.12.3 Indien so ’n aanneming eers na die doop plaasvind, moet langs die voorgeskrewe weg aansoek om 
naamsverandering in die dooplidmateregister gedoen word (Sien 2.3.1.3, asook 2.4 en 2.5). 

3.13   Doopgetuies
3.13.1   Die inskrywing van die name van doopgetuies by ’n “normale doop” word ontmoedig omdat dit 

eintlik geen kerklike doel dien nie. 
3.13.2 Die name van getuies wat as doopouers optree kom in die ouerkolom en wel onder die ruimte vir die 

ouers se name. Dit gebeur egter slegs wanneer die ouers nie self die dopeling ten doop kan bring 
nie. Sulke gevalle moet hoogs uitsonderlik wees en deur die kerkraad goedgekeur word en so in die 
opmerkingskolom aangeteken word [Voorbeeld: Doopgetuies lê belofte af. KR 26.02.2006]. Die 
naam van die wettige ouers word normaalweg in die ouerkolom geskryf.  

3.13.3   Die voorname en van van die doopgetuies word voluit geskryf. Die nooiensvan van die vrou word 
ingeskryf met haar getroude van in hakies. 

3.14   Oorgekom van en vertrek na ’n ander gemeente
3.14.1 Wanneer ’n dooplidmaat met of sonder sy/haar ouers na ’n ander gemeente vertrek, reik die 

saakgelastigde ’n bewys van dooplidmaatskap uit wat in die nuwe gemeente ontvang, afgelees en in 
die dooplidmateregister ingeskryf word.  Die geboortedatum en datum van doop en die naam van die 
leraar wat die doop bedien het, moet ook op die uitgereikte bewys van dooplidmaatskap verskyn. 

3.14.2 Die dooplidmateregister word verder net soos die lidmateregister voltooi. Sien 4.2.1 tot 4.2.5 hier 
onder. 

3.15  Lidmaatskap oor gemeentegrense heen   
3.15.1 Sien 4.5.1 hier onder. 

4. DIE BELYDENDE LIDMATEREGISTER 
4.1 Aflegging van geloofsbelydenis
4.1.1 Die datum van belydenisaflegging en die geboortedatum van die belydende lidmaat word in die 

betrokke kolom ingeskryf.  Wanneer die belydende lidmaat na ’n ander gemeente vertrek, moet die 
geboortedatum op die uitgereikte attestaat/bewys van lidmaatskap verskyn. 

4.1.2   Wanneer ’n vrou belydenis aflê, word dit onder haar nooiensvan in die register aangeteken en die 
van behou sy deurgaans in lidmateregisters vir belydende lidmate aan hoeveel gemeentes sy daarna 
ook al mag behoort en hoeveel male sy ook al mag trou.  Dit kan alleen verander word as sy haar 
nooiensvan wettig laat verander en dan ook aansoek doen om naamsverandering in die 
lidmateregister vir belydende lidmate.  Waar ’n vrou uit ’n ander gemeente of kerk kom en haar 
getroude van verskyn op die attestaat/bewys van lidmaatskap/verklaring, moet sy nogtans onder 
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haar nooiensvan aangeteken word.  Telkens word haar geldende getroude van in hakies bygevoeg.  
[Voorbeeld: Dippenaar (nou Odendaal)].  

4.1.3   Sien 3.11.1 hier bo vir iemand wat na belydenis gedoop is. 
4.2 Oorgekom van en vertrek na ’n ander gemeente
4.2.1   In die geval van ’n lidmaat wat by wyse van attestaat of bewys van lidmaatskap uit ’n ander 

gemeente kom, word die naam van die betrokke gemeente in die regte kolom ingeskryf. Die datum 
van inskrywing in die register geld as datum van aankoms in die gemeente. 

4.2.2   In die geval van ’n vertrekkende lidmaat word die datum wanneer en die gemeente waarheen hy/sy 
vertrek, in die betrokke kolom ingeskryf op die plek waar die naam oorspronklik in die register 
ingeskryf is. 

4.2.3   Waar ’n getroude vrou by wyse van attestaat of bewys van lidmaatskap van ’n ander gemeente (Sien 
4.2.1) oorkom, word haar naam en nooiensvan soos dit op die attestaat of bewys van lidmaatskap 
voorkom, in die register ingeskryf.  Die huidige van word tussen hakies geskryf  (Sien ook 4.1.2). 

4.2.4 Aangesien ’n predikant se akte van demissie ook sy/haar attestaat is, word sy/haar 
bevestigingsdatum as die datum van sy/haar oorkoms aangeteken. 

4.2.5 Wanneer ’n persoon te sterwe kom, moet dit teen sy/haar naam in die opmerkingskolom aangeteken 
word. [Byvoorbeeld:  Oorl 10.02.2006] 

4.3 Oorkoms van ’n ander kerk of Christelike groep
4.3.1 Waar ’n persoon uit ’n ander kerk wil oorkom, doen hy/sy self die nodige om te bedank/bewys van 

lidmaatskap van die vorige kerk te verkry.  
4.3.2 Waar ’n persoon uit ’n ander kerk wil oorkom en – na die voorgeskrewe prosedure – lidmaat van die 

gemeente word (sien Reglement 21), word die korrekte naam van die vorige kerk in die kolom “VAN 
WAAR” geskryf en in die opmerkingskolom die datum van die kerkraadsbesluit aangeteken. 

4.3.2.1 Lidmate uit kerke wat die Drie Formuliere van Enigheid onderskryf: 
4.3.2.1.1 Die kerkraad besluit oor die aansoek om lidmaatskap.  
4.3.2.1.2 In die opmerkingskolom van die register word verwys na die datum van die kerkraadsbesluit. 

[Voorbeeld: KR 10.06.2003]. 
4.3.2.2 Lidmate uit ander kerke: 
4.3.2.2.1 Die aansoeker voltooi Vorm 6 (Verklaring vir ondertekening deur lidmate van ander 

kerkgenootskappe). Nadat daar aan die vereistes voldoen is wat vir die betrokke persoon geld of 
bepaal is, besluit die kerkraad oor die aansoek om lidmaatskap. In die opmerkingskolom van die 
register word verwys na die betrokke vorm en datum van die kerkraadsbesluit. [Voorbeeld: Vorm 6; 
KR 10.06.2003] 

4.4 Vertrek na ’n ander kerk
4.4.1 Waar ’n persoon na ’n ander kerk wil oorgaan, bedank hy/sy self en beteken dit die beëindiging van 

lidmaatskap van die Ned Geref Kerk.  Die prosedure van 4.6 hier onder word gevolg. 
4.5  Lidmaatskap oor gemeentegrense heen [Funksionele Besluit 16.3]
4.5.1 In alle gevalle waar van die “kerkraad” sprake is in die Riglyne vir Praktiese Hantering van 

Lidmaatskap, moet die datum van die kerkraadsbesluit in die opmerkingskolom aangeteken word. 
[Voorbeeld: KR 10.02.2006] 

4.6  Verlies van lidmaatskap en herregistrasie
4.6.1 Aangesien die NG Kerk geen interkerklike attestaat of bewys van lidmaatskap het nie en die oorgaan 

van lidmate by wyse van ’n “Verklaring insake lidmaatskap” (Vorm XX) moet geskied, moet verlies 
van lidmaatskap (byvoorbeeld: oorgaan na ’n nie-erkende kerk of afsnyding) en oorgaan na ’n 
erkende kerk (byvoorbeeld: om huweliksredes na ’n kerk met ’n gereformeerde belydenis) op presies 
dieselfde wyse hanteer word deur die uitreiking van ’n Vorm XX ná besluit deur die Kerkraad. 

4.6.1.1 Indien verlies van lidmaatskap gedurende die jaar van oorspronklike registrasie geskied, word dit 
in die opmerkingskolom aangeteken dat die lidmaatskap verval het. Die datum van die 
kerkraadsbesluit word ook vermeld. [Voorbeeld:  Lm verval. KR 10.02.2006.] 

4.6.1.2 Indien verlies van lidmaatskap buite die jaar van oorspronklike registrasie geskied, word dit by die 
oorspronklike inskrywing in die opmerkingskolom, met verwysing na die datum van die 
kerkraadsbesluit, aangeteken.  Met vermelding van die naam, jaar van inskrywing en datum van die 
kerkraadsbesluit, word die saak per brief aan die argivaris oorgedra vir aantekening in die betrokke 
registerafskrif. 

4.6.1.3 Indien die naam van die kerk waarheen die persoon oorgegaan het, bekend is, moet dit ook in die 
opmerkingskolom aangeteken word.  [Voorbeeld:  Lm verval. Oor na RKK. KR 10.02.2006.] 

4.6.1.4 Wanneer ’n persoon by wyse van belydenisaflegging of oorkoms weer lidmaat word, word dit so 
in die register aangeteken met verwysing na die kerk en die datum van die kerkraadsbesluit in die 
opmerkingskolom. 

4.6.1.5 Waar ’n persoon ’n gemeente verlaat sonder om by ’n ander kerk aan te sluit en dan weer na 
berou na die kerk terugkeer, moet hy/sy weer belydenis van geloof aflê en dit moet so in die register 
aangeteken word.  By verlating word in die opmerkingskolom aangeteken dat die lidmaatskap verval 

het. 
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4.7 Onopspoorbare bewys van lidmaatskap
4.7.1 Waar geen lidmaatinskrywing opgespoor kan word nie, maar die lidmaat ’n verklaring ingedien het 

dat hy of sy wel belydenis van geloof afgelê het in ’n Ned Geref gemeente en die kerkraad daarmee 
tevrede is, word die persoon in die lidmateregister ingeskryf. In die opmerkingskolom word 
aangeteken dat ’n verklaring ingelewer is asook die datum van die kerkraadsbesluit. [Voorbeeld: 
Verklaring ingel. KR 10.06.2003] 

5.  HUWELIKSREGISTER (OPSIONEEL) 
5.1 In elke gemeente word die huwelike wat daar bevestig word in ’n huweliksregister aangeteken 

(gebruik die “Kerklike Huweliksaantekeningboek”, uitgegee deur Lux Verbi-BM). 
5.2 Hierdie registers word sover moontlik ook deur die kerkraad se argiefkommissie gekontroleer en 

kom, net soos in die geval van ander registers, na die sinodale argief wanneer dit nie meer deur die 
gemeente benodig word nie. 

6. REGISTERAFSKRIFTE 
6.1 Alle afskrifte moet ’n korrekte en getroue weergawe van die oorspronklike registerinskrywings wees.  

Vertrekkende lidmate word nie aangeteken nie, behalwe as hulle vertrek het in dieselfde kerkjaar as 
wat hulle aangekom het. 

6.1.1 As ’n register egter gebrekkig aangelê is, beteken dit nie dat die gebreke in die afskrifte herhaal moet 
word nie.  Die gegewens in die register moet met ander woorde in hul korrekte vorm oorgeskryf of-
getik word.  Die kerkraad moet die afskrifte nagaan: 

6.1.1.1 deur al die besonderhede in die lidmateregister vir dooplidmate met dié in die doopkladboek te 
vergelyk; 

6.1.1.2 deur die name in die lidmateregister vir belydende lidmate met die attestate/bewyse van 
lidmaatskap en die lys van name van persone wat belydenis afgelê het, te vergelyk; 

6.1.1.3 deur die teenblaaie van die lidmaatsertifikaat- en attestaatboek met die lidmateregisters vir 
belydende lidmate te vergelyk en 

6.1.1.4 deur die besonderhede in die afskrifte noukeurig met dié in die lidmateregisters vir doop- en 
belydende lidmate te vergelyk. 

6.1.2   Die parafering en handtekening van die kommissie/persone deur die kerkraad aangewys, beteken 
dat die afskrifte nagegaan, waar nodig gekorrigeer en uiteindelik as korrek gesertifiseer is.  Alle 
wysigings moet ook geparafeer word. 

6.2   Voltooiing van die registerafskrifte
6.2.1 Op die voorblad verskyn slegs die naam van die gemeente en die tydperk waaroor die afskrifte strek.  

Die naam van die gemeente en die jaartal word verder op elke bladsy aangedui. 
6.2.2 Lê die binneblaaie soos ’n boek oop.  Begin met die inskrywings op die agterkant van die eerste blad 

en gaan dan voort soos dit in die register voorkom.  Nommer die bladsy so dat wanneer die “boek” 
oop lê, die registrasieruimte op elkeen van die twee velle dieselfde nommer kry. 

6.2.3 Daar mag geen bladsye tussenin oopgelaat word nie.  Moet dus nie elke letter van die alfabet op ’n 
nuwe bladsy begin nie.  Hoogstens mag daar tussen die name wat met verskillende letters van die 
alfabet begin, ’n reël oopgelaat word. 

6.2.4 Geen gewone regstelling mag bo-oor ’n skryffout van die registerhouer aangebring word nie.  Die 
fout moet met rooi ink onderstreep en die regstelling in rooi ink daarbo ingeskryf word.  Alle 
regstellings word geparafeer.  Let wel:  ’n gewone regstelling of korreksie is geen wysiging of 
rektifikasie nie. 

6.2.5 Op die laaste bladsy van die afskrifte en net onder die laaste inskrywing sertifiseer die kerkraad dat 
die afskrifte ’n korrekte en getroue weergawe van die oorspronklike register is.  Elke binnebladsy 
word ook regs onder klein en netjies geparafeer. 

6.2.6 Voltooide afskrifte moet nie opgerol of gevou word nie. 
6.3   Gebrekkige registerafskrifte
6.3.1 Die kerkraad moet toesien dat alle stukke wat deur die argief vir verbetering, aanvulling of 

vervanging na hulle kerkraad terugverwys is, binne vier weke aan die Argivaris terugbesorg word. 
(Sien ook Reglement X.2: 3.2.9 hierbo). 

6.4 Registersrekenaar
6.4.1 Waar gemeentes hulle registers en/of registerafskrifte op rekenaar doen, geld al die voorskrifte soos 

reeds genoem. Sien veral 1.2 tot 1.6 hierbo.  
6.4.2 Let ook op die volgende vereistes (Sien Reglement X.2: 2.2.2 – 2.2.5): 
6.4.2.1 Die papier wat gebruik word, moet duursame A4-papier wees wat 100 gram per vierkante meter 

weeg (ligter en/of aaneenlopende rekenaarpapier mag onder geen omstandighede gebruik word nie). 
Die huidige papier is in ongelinieerde formaat beskikbaar by Lux Verbi-BM.  

6.4.2.2 Drukwerk moet met netjiese en leesbare lettertipes gedoen word met ink wat nie maklik verbleik 
of uitgewis kan word nie (gebruik verkieslik ’n laserdrukker). Ligte of vinnige druk (“draft” of 

“economy”) is nie aanvaarbaar nie.  
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6.4.2.3 Die spasiëring tussen lyne mag nie kleiner as die huidige spasiëring wees nie. Indien 
ongelinieerde papier gebruik word, moet lyne daarop aangebring word. Inskrywings moet steeds 
genommer word. 

6.4.2.4 Daar moet voorsiening gemaak word vir presies dieselfde kolomme in dieselfde volgorde as in die 
huidige registers (dit hoef nie noodwendig dieselfde wydte te wees nie). Indien ongelinieerde papier 
gebruik word, moet kolomlyne daarop aangebring word. 

6.4.2.5 Drukwerk moet op beide kante van die papier wees, met genoeg spasie vir inbinding (lê die 
binneblaaie soos ’n boek oop — die regterkantlyn van die linkerbladsy en die linkerkantlyn van die 
regterbladsy moet ten minste twee sentimeter wees). 

6.4.2.6 Sommige van die rekenaar-sagtewareprogramme wat gebruik word om afskrifte van 
lidmateregisters te druk, kan nie al die vereistes van 6.4.2 hier bo nakom nie. Dit word egter wel 
onder bepaalde omstandighede deur die Argief aanvaar. Skakel asseblief vooraf met die Argief om 
te verneem of ’n bepaalde pakket se drukstukke vir die Argief aanvaarbaar is. 

6.  OOREENKOMS MET GISA
6.1  SITUASIE:-  In Maart en Augustus 1999 het eers die NG Kerk van Transvaal en toe die NG Kerk in 
Suid-Afrika ooreenkomste met die Genealogiese Instituut van Suid-Afrika (GISA) - indirek met die 
Mormoonse kerk (GSU Salt Lake City) aangegaan vir die mikro-verfilming van al die kerklike registers 
onder beheer van die NG Kerk van Transvaal en die NG Kerk in Suid-Afrika. Die verfilming is kort daarna 
begin en binne ‘n jaar afgehandel. Dieselfde proses sou in die  Kerkargiewe van Natal en OVS volg, maar 
is nie afgehandel nie. 
6.2  HERSIENING VAN DIE OOREENKOMS:- GISA het namens die NG Kerk begin om met GSU (Salt 
Lake City) te onderhandel oor die gratis verwerking van die bestaande films tot digitale beelde wat per 
soekfunksie op ‘n rekenaar gesoek en hanteer kan word, sowel as die digitale vefilming van alle kerklike 
registers onder beheer van die NG Kerk wat nog nie verfilm is nie. 
6.3  BEVINDING:-  Die Taakspan het besluit dat aangesien die bestaande ooreenkoms met GISA slegs 
voorsiening maak vir die mikroverfilming van kerklike registers en die gebruik daarvan vir “nonprofit 
purposes”, moet dié nuwe ooreenkoms sodanig herskryf word - met die oog op die oordrag van dié data na 
CD-, DVD- en ander formate wat nog mag ontwikkel - dat die regte van die NG Kerk te alle tye beskerm 
word, veral wat betref intellektuele eiendomsreg. Die nuwe ooreenkoms moet ook voorsiening maak vir die 
beskerming van die NG Kerk se regte met die digitering van registermateriaal wat nog nie te vore verfilm is 
nie. 
Die Algemene Sekretaris se hulp is ook ingeroep, aangesien hy uiteindelik die nuwe ooreenkoms namens 
die NG Kerk moes onderteken. Die konsepooreenkoms is onder andere deur die Sinodale Kerkkantoor van 
Suid-en-Wes-Kaap na hulle prokureurs verwys vir advies. 
Ook GISA het probeer om met die hulp van die regsafdeling van die Universiteit van Stellenbosch 'n 
spoedige oplossing te vind. Na byna 5 maande was daar van geeneen van die groepe terugvoer of advies 
nie. Vroeg in Desember 2006 het lede van GISA en die Mormone ‘n nuwe, eenvoudige ooreenkoms 
voorgelê - soortgelyk aan die oorspronklike ooreenkoms - wat voorsiening maak vir die beskerming van die 
NG Kerk se Intellektuele Eiendomsreg. Dit was onmiddellik aanvaarbaar en is aan die Algemene Sekretaris 
voorgelê vir ondertekening. Dit het die deur oopgemaak sodat die digitering op Maandag 05.02.2007 in alle 
erns in Stellenbosch kon begin, met ‘n onderneming om ook alle gemeentenotules wat ABID sou wou 
digiteer, gratis te digiteer.  ‘n Splinternuwe digitale kamera ter waarde van ±R1 miljoen wat vir werk in 
Duitsland bestem was, is deur die GSU na ABID verskuif. Die waarde van die digiteringsprojek - wat gratis 
gedoen word - sal uiteindelik ±R10 miljoen beloop. 
6.4  AANBEVELING
6.4.1 Die optrede van Taakspan-ABID en die Algemene Sekretaris om die ooreenkoms soos deur die 
GSU (Mormone) voorberei en voorgelê  - soortgelyk aan die oorspronklike ooreenkoms wat in 1999 
deur die NG Kerk in SA en die NG Kerk van Transvaal onderteken is en wat voorsiening maak vir die 
beskerming van die NG Kerk se Intellektuele Eiendomsreg - te onderteken, word goedgekeur. 
6.4.2  Die moontlike, gratis digitering van alle gemeentenotules - veral handgeskrewe - wat ABID 
sou wou digiteer, word na die Taakspan-ABID verwys. 
6.4.3  Taakspan-ABID gaan voort met ‘n ondersoek na die moontlike digitering van alle kerklike 
dokumente/acta van die NG Kerk om dit vir navorsingsdoeleindes toeganklik te maak. 
6.4.4  Taakspan-ABID onderhandel met die GSU en die Disa-projek in Durban vir die gratis digitering 
van kerklike dokumente en waar nodig word projekte met sensitiewe inhoud vir finale goedkeuring 
aan die ASM voorgelê.
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A.6.4.4 ALGEMENE TAAKSPAN FONDSE 

1.  FINANSIËLE BESTUURSBENADERING 
1.1  Tydens die sitting van die Algemene Sinode 2004 is die Finansiële Bestuursbenadering goedgekeur.  
Dit is ’n omvattende dokument, wat die hantering van die fondse van die Algemene Sinode bepaal.  
(Aangeheg as Bylaag 1 ) 
1.2  Daar is sedertdien besef dat die dokument gedurig bygewerk moet word, soos besluite geneem word. 
1.3  Sedert 2004 is die dokument gebruik en ’n aantal leemtes is aangevul.  Dit het die volgende geraak: 
Een:  Hantering van beleggings. 
Twee:  Onderhandelinge oor die bedrae, wat Sinodes moet betaal. 
Drie:  Berekening van elke Sinode se bydraes. 
1.4  Punte 2.1 tot 2.4.2.2 is reeds deur die Algemene Sinode 2004 goedgekeur.  Punte 1, 2.5 tot 5.3 is deur 
die Moderamen bekragtig.  Hierdie punte moet deur die Algemene Sinode goedgekeur word. 
1.5 AANBEVELING :FINANSIËLE BESTUURSBENADERING 
Die Algemene Sinode keur die bygewerkte Finansiële Bestuursbenadering goed. 

2.  OMSTANDIGHEDE VAN DIE VERSKILLENDE SINODES 
2.1  Jaarliks word die finansiële omstandighede van die Sinodes, na aanleiding van die gemeentes se 
finansiële state, in oënskou geneem.  Hierdie beeld word gebruik as agtergrond vir die aanbevelings oor 
traktemente en die bepaling van die Sinodes se bydraes aan die Algemene Sinode. 
2.2  Die veranderinge sedert die vorige sitting van die Algemene Sinode word in die volgende tabel 
deurgegee.  Die totale lopende inkomste van al die gemeentes binne die Sinodes vir 2005/2006 word 
gegee.  Hierdie inkomste sluit nie spesiale insamelingspogings en skulddelging in nie.  Die begrotings van 
die Sinodes vir 2006/2007 word ook getoon.  Telkens word aangedui met watter persentasie die syfers die 
afgelope drie jaar verander het. 

  % verandering  % verandering 

Sinode 

Totale lopende 
inkomste

2005/2006 2
0

0
3
/2

0
0

4
 

2
0

0
4
/2

0
0

5
 

2
0

0
5
/2

0
0

6
 

Sinode 
begroting 
2006/2007 2

0
0
3
/2

0
0

4
 

2
0

0
4
/2

0
0

5
 

2
0

0
5
/2

0
0

6
 

Wes-Kaapland 264,070,258 7.91 8.30 6.37 21,865,420 10.93 -6.53 -1.32 

Oos-Kaapland 56,016,518 10.29 7.50 3.10 1,674,640 -6.67 -0.79 1.90 

Noord-Kaapland 43,386,924 0.48 8.46 2.57 3,165,773 13.37 19.17 5.72 

NG Kerk in KZN 38,176,352 10.53 10.65 0.40 3,944,375 26.20 -10.95 -7.51 

Vrystaat 117,318,807 4.11 5.95 -0.36 7,800,000 4.00 0.00 0.00 

Wes-Transvaal 103,614,389 5.72 4.73 7.10 6,705,455 4.09 6.94 3.28 

Noordelike Sinode 112,387,802 9.03 6.26 4.93 11,318,060 7.00 30.13 5.89 

Hoëveld Sinode 118,779,862 5.15 7.12 6.58 7,872,426 9.95 10.37 4.80 

Oos-Transvaal 126,408,479 12.31 13.33 9.90 7,135,265 6.90 4.41 3.23 

Namibië 28,350,505 13.14 5.10 8.57 4,007,785 -1.00 63.82 0.84 

Totaal 1,008,509,896 8.86 7.80 5.37 75,489,199 11.66 5.44 1.41 

2.3  Samevattende vergelyking tussen 2002/2003 en 2005/2006 
2.3.1  Die lidmatetal bly redelik konstant.  Dit het oor die termyn van 903 151 tot 891 499 (dit is met 1,12%) 
afgeneem. 
2.3.2  Die totale lopende inkomste van al die gemeentes toon steeds ’n stygende tendens.  Dit het van 
R864 940 741 tot R1 008 509 896 toegeneem.  Dit is ’n groei van 16,6% oor die drie jaar termyn. 
2.3.3  Die gesamentlike begrotings van die onderskeie Sinodes het ook gestyg, maar in ’n groter mate as 
wat die gemeentes se inkomste toegeneem het.  Dit het toegeneem van R63 228 058 tot R75 489 199.  Dit 
is ’n groei van 19,39%. 
2.3.4  Die Sinodes se begrotings per belydende lidmaat bly dus styg.  Dit het verander van R70,01 tot 
R84,68 per belydende lidmaat per jaar. 

3.  ELKE SINODE SE BYDRAE 
3.1  Elke Sinode se bydrae tot die begroting van die Algemene Sinode, word bereken as 0,3% van die 
totale lopende inkomste van al die gemeentes. 
3.2  Die verskillende Sinodes se bydraes het soos volg verander: 
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Sinode 
Bydrae 

2004/2005 
Bydrae 

2005/2006 
Bydrae 

2006/2007 
Bydrae 

2007/2008 

Wes-Kaapland 633,077 687,685 775,321 792,211

Oos-Kaapland 174,725 151,633 163,004 168,050

Noord-Kaapland 96,477 117,002 126,897 130,161

NG Kerk in KZN 84,958 96,000 114,077 114,529

Vrystaat 272,103 300,000 353,214 351,956

Wes-Transvaal 261,486 277,128 290,236 310,843

Noordelike Sinode 312,600 302,402 321,333 337,163

Hoëveld Sinode 251,441 312,119 322,897 356,340

Oos-Transvaal 251,929 304,480 345,074 379,225

Namibië 41,760 74,533 78,336 85,052

Totaal 2,380,556 2,622,982 2,890,389 3,025,530

4.  BELEGGINGS 
4.1  Al die beleggings van die Algemene Sinode en die verskillende Kommissies, is in die naam van die 
Algemene Sinode gekonsolideer. 
4.2  Die beleggings word bestuur om jaarliks lopende inkomste vir die begroting te voorsien, sowel as om 
die beleggings te laat groei. 
4.3  Die stand van die beleggings op 28 Februarie 2007 was soos volg: 

Kontant   2 014 374 

Vaste rentedraend   12 916 024 

Groei instrument met kapitaalwaarborg 16 997 906 

Groei instrument sonder kapitaalwaarborg   6 977 737 

Eiendom      395 235 

Totaal 39 301 276

5.  BEDRAE BESKIKBAAR VIR DIE WERK VAN DIE ALGEMENE SINODE 
5.1  Die totale beskikbare bedrag die afgelope jare was soos volg: 

2004/2005 
werklik 

2005/2006 
Werklik 

2006/2007 
werklik 

2007/2008 
begroot 

Bydraes Sinodes 2,220,974 2,622,982 2,890,389 3,025,530

Reserwes 200,000 2,959,945 2,786,765 3,020,765

Ander 0 255,000 180,000 180,000

Totaal 2,420,974 5,837,927 5,857,154 6,226,295

5.2  Na 2004/2005 is die uitgawes, wat by die Kommissies gelê het (veral die AJK) met die van die 
Algemene Sinode gekonsolideer. 
5.3  Dit wyse waarop die fondse van die Algemene Sinode bestuur word, laat geen ruimte vir tekorte nie.  
Die Diensgroepe het hulle verbind om hulle begrotings so te bestuur dat daar geen tekort ontstaan nie. 

6.  BEDRAE BESKIKBAAR VIR DIE VERSKILLENDE WERKSAAMHEDE 
6.1  Met die opstel van 2007/2008 se begroting, het die Voorsitters van Diensgroepe gesamentlik vergader 
om hulle beplanning binne die beskikbare bedrag in te pas.  Die diskresionêre syfers is met 54% aangepas, 
prioriteite is weer bepaal en sommige uitgawes is verwyder om die syfers te laat klop. 
6.2  Die volgende bedrae is ter wille van elke werksaamheid toegeken: 

2004/2005 
werklik 

2005/2006 
werklik 

2006/2007 
werklik 

2007/2008 
begroot 

MODERAMEN      3,006,607       3,306,775       3,564,236       4,500,861  

Moderamen      1,328,874      1,315,900      1,450,300      1,787,500  

Administrasiekantoor      1,677,733      1,990,875      2,113,936      2,713,361  
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GEMEENTEONTWIKKELING        896,600       1,172,331       1,612,836         862,000  
     

Gemeenteontwikkeling        896,600       1,172,331       1,612,836         862,000  

     

DIENSGETUIENIS        459,431         320,000         223,620         166,800  
     

Diensgetuienis        459,431         320,000         223,620         166,800  

     

STEUNDIENSTE        626,301         715,146         644,068         627,747  
     

Taakspan: Regte          46,260           32,880           68,880           45,880  

Taakspan: Fondse        250,715         250,022         121,240         129,240  

Taakspan: Kerklike Media        245,800         374,244         392,948         202,627  

Taakspan: Argief & Inligting          30,150           26,000           29,000           44,000  

Taakspan: Teologiese Opleiding          16,900           12,000           12,000           10,000  

Taakspan: Bybelvertaling          10,476             8,000             8,000             6,000  

Taakspan: Tribunale                 -                    -                    -           180,000  

Taakspan: Diensverhoudinge          26,000           12,000           12,000           10,000  

       

TOTALE UITGAWES      4,988,939       5,514,252       6,044,759       6,157,408  

6.3 ONTLEDING VAN DIE BEGROTING 
6.3.1  Indien die begroting in verskillende "eenhede" verdeel word, blyk die volgende: 

2004/2005 
Werklik 

2005/2006 
werklik 

2006/2007 
werklik 

2007/2008 
begroot 

    

Vergaderingskostes        963,256        610,400 815,000 881,000 

Projekte 1,356,950 1,584,481 1,838,291 1,227,150 

Toekennings 434,315 593,236 346,058 348,167 

Lede- en Affiliasiegelde 326,600 327,280 346,000 327,700 

Inkoop van dienste 436,205 617,400 763,695 735,500 

Personeelkoste 1,279,456      1,434,497 1,615,065 2,124,261 

Administrasiekoste 180,977 335,778 315,270 510,750 

Honoraria          11,180 11,180 5,380 2,880 

       

TOTALE UITGAWES      4,988,939       5,514,252  6,044,759       6,157,408  

6.3.2  “Projekte” is, volgens besluit van die Algemene Sinode 2004, die prioriteite wat deur die Moderamen 
(ASM) bepaal word.  Dit sluit onder andere die volgende in: Predikantebediening soos die A tot Z-
handleiding, Lidmaatbemagtiging, Kerkspieël, Erediens, Nuwe Gemeente-ontwikkeling, Vrouediens, 
Huweliksverryking, Kerkhereniging ensovoorts.  Vir 2007/2008 is die werk van die Visionêre Taakspan, 
Kommunikasie na die Sinodes, die Seisoen van Luister en Grondhervorming ook ingesluit. 

7.  PRIORITEITE VAN DIE ALGEMENE SINODE 
7.1  Die Moderamen van die Algemene Sinode weeg alle versoeke tot fondse aan die prioriteite van die 
Algemene Sinode.  Dit is die volgende: 
Een:  Voldoen die saak aan Artikel 43, wat die eie werk van die Algemene Sinode beskryf? 
Twee:  Is die werk in ooreenstemming met die Roepingsverklaring, wat die werk van die Algemene Sinode 
op hierdie stadium bepaal? 
Drie:  Pas die werk by die beskikbare fondse in? 
7.2  Indien ’n saak as prioriteit geïdentifiseer word, word ander werksaamhede na ’n laer prioriteitsorde 
geskuif.  Dit word dan nie op dié stadium onderneem nie. 

8.  DIE IMPLIKASIES VAN ARTIKEL 43 VIR DIE FINANSIËLE BESTUUR VAN DIE 
BEGROTING 
8.1  Die werksaamhede van die Algemene Sinode word in Artikel 43 beskryf, maar die Artikel word dikwels 
verskillend geïnterpreteer.  Veral Artikel 43.2.2 is so wyd beskryf, dat met ’n wa en span osse daarbinne 
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gedraai kan word.  As gevolg hiervan word sake soms hanteer, wat by ander vergaderinge afgehandel kon 
word.  Die Artikel lui:  “die behartiging van sake waar eenvormigheid en/of samewerking vir die hele 
kerkverband noodsaaklik is;”
8.2  Verder het die Moderamen by die vergadering van Augustus 2006 goedgekeur dat Diensgroepe en 
hulle Taakspanne hulle uitgawes met die volgende matrikse of siwwe bestuur: 
Een:  Die Roepingsverklaring en die prioriteite wat daaruit voortvloei 
Twee:  Kerkhereniging en  
Drie:  Artikel 43 van die Kerkorde.  Laasgenoemde bly die finale maatstaf, want dit spel die eie terrein van 
die Algemene Sinode uit. 
8.3  In die opstel van die Begroting en die bestuur daarvan kom misverstande telkens op die tafel.  Dit raak 
dan die huidige werk van die Algemene Sinode, opdragte uit vorige sinodesittings en verwagtinge oor die 
sake wat deur die Algemene Sinode hanteer moet word.  Dit handel onder andere oor die volgende sake: 
8.3.1  Die bedoeling vir die Algemene Sinode: 
8.3.1.1  Dit is nie altyd vir almal duidelik waarom die Algemene Sinode in 1962 tot stand gekom het nie.  So 
ook word die verhouding algemene sinode - sinode - ring en gemeente in terme van veral Kerkorde Artikels 
20, 22, 35 tot 37 en 43 dikwels nie gehandhaaf nie. 
8.3.1.2  Die verwagting is soms dat die Algemene Sinode soos ’n (streek-) sinode moet funksioneer, deur 
talle werksaamhede aan te pak. 
8.3.1.3  Indien die werk waarmee die Algemene Sinode binne die ADD en ADGO besig is, ook gemeentes 
ten dienste moet wees of op gemeentes gerig moet wees, is dit dikwels onduidelik wat die reikwydte en 
meganismes moet wees. 
8.3.2  Die funksionering van die Algemene Sinode: 
8.3.2.1  Die NG Kerk word soms verkeerdelik gesien as ’n korporatiewe struktuur soos ’n ABSA, waar 
mindere vergaderings takke van meerdere vergaderings is.  Dan is die verwagting dat die drome en 
besluite van die “hoofkantoor” dadelik deur die “takke” uitgevoer moet word! 
8.3.2.2  Diensgroepe en Taakspanne is tans in baie opsigte spelers, sowel as skeidsregters ten opsigte van 
hulle eie begrotings.  Om die matrikse of siwwe intern objektief te implementeer, is altyd moeilik: en dit is 
dikwels nie seker waar en by wie die laaste sê lê nie: By die Taakspan Fondse?  By die Moderamen?  By 
die Algemene Sekretaris? 
8.3.2.3  Die Moderamen het die reg om prioriteite te verskuif (byvoorbeeld die inbring van R200 000 in die 
begroting vir Kerkhereniging), wat ook beteken dat die een gegewe koek hersny moet word.  Bestaande 
werk en (tradisionele) toekennings kom dan uiteraard alles in gedrang, soms tot groot pyn vir rolspelers.  
Wanneer die Taakspan Fondse na deeglike onderhandeling en groot tegemoetkomings van Diensgroepe 
nog met ’n tekort sit, moet iemand die finale sê hê...! 
8.3.3  Die administratiewe kantoor van die Algemene Sinode: 
8.3.3.1  Die Verslag: Taakspan Strategie, Kommunikasie en Stelsels 2004 en die besluite van die 
Bosberaad 2004 het die funksionering van die Kantoor van die Algemene Sinode bepaal.  Die implikasies 
daarvan en die inskudproses was groter as wat voorsien is en lewer steeds ’n kwota misverstande en 
probleme.  Een van die redes is dat daar nog dikwels vanuit ons (ou) bestaande strukture gedink word. 
8.3.3.2  Daar is ook sedert die Algemene Sinode van 2004 toenemend ervaar dat die Kantoor van die 
Algemene Sinode se werkomvang uitbrei, voortspruitend uit die herstruktureringsbesluite van 2004.  Die 
bestuur hiervan geniet dringende aandag. 

8.4 ARTIKEL 43 AS RIGLYN 
8.4.1  Wat die Moderamen of Algemene Sinode ook al mag besluit ten opsigte van werksaamhede en die 
bekostigbaarheid daarvan, dit bly onderhewig daaraan dat dit deur Artikel 43 van die Kerkorde geweeg 
word.
8.4.2  In besonder handel Artikel 43.2.2 oor ander sake, wat nie in die res van dié Artikel uitgespel word 
nie. 
8.4.3  Artikel 43 bly die maatstaf wat die Taakspan Fondse en die Moderamen gebruik om die begroting te 
weeg, en dit is ook die Artikel wat aan die Algemene Sekretaris en die kantoor die mandaat vir hulle werk 
gee. 
8.4.4  Die Diensgroepe en Taakspanne gebruik dit ook, wanneer hulle sake oorweeg, wat van die Sinodes 
na hulle verwys word. 
8.4.5  Dit dien ook as ’n filter vir voorstelle wat by die Algemene Sinode van die vloer mag kom.  Vanuit ’n 
finansiële hoek gesien, het elke besluit ’n R/c implikasie. 
8.4.6  Artikel 43 is ook daar om die kerkverband te help om bekostigbaar te funksioneer. 

8.5 ARTIKEL 43.2.2 BETER GEFORMULEER
8.5.1  Omdat Artikel 43.2.2 nie duidelik genoeg beskryf is nie, kan dit ruimte skep vir enigiets en word 
Artikel 43 in sigself nutteloos. 
8.5.2  Die artikel kan moontlik beter formuleer word, indien dit in terme van Artikel 43.1.1 gedoen word.  
Artikel 43.1.1 lui tans soos volg:  
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Artikel 43 – Tot die taak van die Algemene Sinode behoort:  43.1 Wat kerklike roeping en standpunte 
betref: 43.1.1 die formulering van die roeping / leidende beginsels / standpunte in sake van 
gemeenskaplike belang wat deur alle kerkvergaderings kragtens hulle deelname aan die verband gevolg 
moet word;
8.5.3  Artikel 43.2.2 sal dan soos volg kan lui: die koördinering/ netwerk van sake wat voortvloei uit Artikel 
43.1.1.  Dié suggestie baken die werk duidelik af en gee aan Diensgroepe in die verband van die Algemene 
Sinode ’n funksie wat duidelik te onderskei is van die van Sinodes (vergelyk Artikel 22). 
8.6  Die Moderamen van die Algemene Sinode het die saak reeds hanteer en ondersteun die 
herformulering van Artikel 43.2.2, soos in punt 8.5.3 hierbo. 

8.7  AANBEVELING : HERFORMULERING VAN KO ART 43.1.1 
Artikel 43.2.2 word soos volg herformuleer:  die koördinering/ netwerk van sake wat voortvloei uit 
Artikel 43.1.1.

9. FINANSIËLE STATE 
9.1  Die finansiële state van die Algemene Sinode word jaarliks met die ouditeur bespreek en deur die 
Taakspan Fondse goedgekeur. 
9.2  Die state is by die kantoor van die Algemene Sekretaris, in Hatfield, Pretoria ter insae beskikbaar. 

10.  VOORSTELLE VOOR DIE SITTING VAN DIE ALGEMENE SINODE 
10.1  Dikwels word voorstelle van die vloer ingedien, en in verslae of beskrywingspunte vervat, wat nie die 
prioriteite van die Algemene Sinode in ag neem nie.  Verder word die finansiële implikasies ook nie bepaal 
nie. 
10.2  Hierdeur word druk op die Moderamen uitgeoefen.  Die Algemene Sinode het besluit, maar dit is nie 
noodwendig op dié stadium ’n prioriteit nie.  Verder is daar nie fondse in die begroting beskikbaar nie. 
10.3  Elke voorstel behoort dus die volgende te kan aandui: 
Een:  Voldoen dit aan Artikel 43?  In die Artikel word die eie werksaamheid van die Algemene Sinode 
beskryf. 
Twee:  Pas dit by die prioriteite van die Algemene Sinode in?  Dit is die prioriteite, soos deur die 
Moderamen bepaal. 
Drie:  Wat is die finansiële implikasie van die voorstel?  Daar word nie meer geld gesoek om werk te doen 
nie, maar die beskikbare bedrag word volgens prioriteite verdeel. 
10.4 AANBEVELING : AAMBEVELINGS / VOORSTELLE VOOR ALGEMENE SINODE 
Die Algemene Sinode besluit dat geen voorstel ontvanklik is, tensy dit kan aantoon dat dit aan die 
volgende vereistes voldoen: 
Een:  Voldoen dit aan Artikel 43? 
Twee:  Pas dit by die Roepingsverklaring en prioriteite van die Algemene Sinode in? 
Drie:  Wat is die finansiële implikasie van die voorstel? 

11.  REËLMAAT VAN DIE VERGADERINGE VAN DIE ALGEMENE SINODE 
11.1  Die koste van die sitting van die Algemene Sinode word op die volgende wyse bepaal:  Ontwerpspan 
se droom oor die sinodesitting word in ’n begroting uitgedruk.  Daarna word bepaal of die bedrag realisties 
haalbaar is.  Die Taakspan Fondse het aan die Ontwerpspan ’n bedrag van R2miljoen as ’n perk vir hierdie 
sitting gestel.  Die Sinodes is sensitief vir die koste-implikasie en dit moet verreken word.  Die Ontwerpspan 
is gevra om hulle beplanning in die lig hiervan aan te pas. 
11.2  Hierdie bedrag word ook van die Sinodes verhaal, in die verhouding van die afgevaardigdes, wat die 
sitting bywoon.  Die koste word ge-egaliseer, sodat elke Sinode dieselfde bedrag per afgevaardigde betaal. 
11.3  Hierdie bedrag, wat jaarliks eskaleer (met meer as die inflasiekoers) raak onbekostigbaar vir die 
Sinodes.  Die kostes van die sittings van 2002 Pretoria, 2004 Hartenbos en 2007 Birchwood (beraam) is 
soos volg: 

  2000 2004 2007 

Reiskoste R 436,922 R 712,908   

Verblyf R 490,783   

Etes R 214,780 
R 1,162,527 

Agendas/Handelinge R 174,966 R 143,830   

Totaal R 1,317,451 R 2,019,265 R 2,000,000 

11.4  Die koste verbonde aan ’n sitting van die Algemene Sinode is hoog.  Dit is te duur om die Algemene 
Sinode elke twee jaar te laat plaasvind. 
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11.5 AANBEVELING : REËLMAAT VAN VERANDERINGE VAN DIE ALGEMENE SINODE 
Die Algemene Sinode besluit om gewone vergaderinge van die Algemene Sinode elke vier jaar te 
hou. 

12.  ARGIEF 
12.1  Die Argief in Stellenbosch word as ’n Eenheidsargief bedryf.  Dit verskaf argiefdienste aan Wes-, 
Oos- en Noord-Kaapland, sowel as aan die vier Sinodes in die ou Transvaal, die Algemene Sinode en 
sekere VGKSA Sinodes. 
12.2  Hierdie diens word as ’n diens van die Algemene Sinode bedryf.  Die koste vir diens aan die 
verskillende rolspelers word van hulle verhaal.  Die Algemene Sinode stel die begroting op en bepaal die 
tariewe vir die diens wat gelewer word. 

13.  ADVIES IN VERBAND MET DIE VERGOEDINGSPAKKET VAN LERAARS 
13.1  Jaarliks word die vergoedingspakket van leraars in diens van die Algemene Sinode bepaal.  Hierdie 
syfers word as aanbevelings aan die verskillende Sinodes deurgegee.  Elk handel daarmee volgens hulle 
besluite. 
13.2  Die aanbevelings word gemaak, nadat ekonomiese tendense, neigings in die arbeidsmark, 
gemeentelike inkomste en bekostigbaarheid in ag geneem is. 
13.3  Die aanpassings was die afgelope tyd soos volg: 

 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 Bedrag tans (topkerf) 

Traktement +7% +6% +6% 6,5% R 172,560 

Reistoelae +7% 0% 5,8% 7,39% R 64,080 

Huistoelae +10,11% +8% +8% 6,5% Verskillende bedrae 

14.  AKKOMMODASIE KLIPKERK 
14.1  Die geboue van Hartbeesspruit-Queenswood se Klipkerk is deur die Algemene Sinode bekom, om as 
kantore van die Algemene Sekretaris en sy personeel gebruik te word. 
14.2  Die koopprys en die koste om die geboue doelmatig in te rig, is intern gefinansier.  Dit word uit die 
voorsiene huurbedrag betaal. 

15.  HULP AAN DIE BEDIENING IN ZIMBABWE 
15.1  Die sitting van 2002 (Handelinge bladsy 614, punt 7.8) het bepaal dat die Sinodes vir drie jaar 
finansiële hulpverlening aan die NG Kerk in Zimbabwe voorsien, sodat die bediening aan die lidmate 
voortgesit kan word.  Op die stadium is 8,5 poste gedra. 
15.2  Die hulpverlening het op 31 Maart 2006 ten einde geloop.  Tot 28 Februarie 2007 het die Sinodes ook 
gehelp om die pensioen bydraes, wat in Suid-Afrika betaal moet word, te kan betaal.  Tans is daar nog 3 
poste in Zimbabwe. 

16.  VERSLAG ALGEMENE BEDIENINGSFONDS (ABF) 
Die Algemene Bedieningsfonds is ’n Sub-groep van die Taakspan Fondse.  Hulle lewer soos volg verslag: 
16.1  Sedert die 2004 sinodesitting ressorteer die Fonds onder die Taakspan Fondse, maar die 
betrokkenheid van die ADGO (Gemeente-ontwikkeling) en die ATPB (Predikantebediening) word steeds 
behou. 
16.2  Die Fonds is vanjaar 21 jaar oud.  Dit is in 1986, tydens die sitting van die Algemene Sinode geskep 
in ’n poging om nuwe poste vir werklose proponente en predikante te skep.  Sedertdien is meer as 70 
bedieninge finansieel ondersteun en is 72 nuwe poste vir proponente en predikante geskep. 
16.3  Die destydse behoefte het verskuif en die Fonds se missie moes daarmee saamgroei.  Tans is die 
behoefte aan nuwe poste nie meer by werklose proponente nie, maar vir nuwe gemeente-ontwikkeling in 
gebiede waar groot demografiese ontwikkelings plaasvind.  Hierdie ontwikkelings vind in al die sinodale 
gebiede plaas en is gewoonlik te groot vir ’n enkele gemeente of ring om te hanteer.  Die ABF stel hulle ten 
doel om fondse in te samel, waarmee hierdie uitdagings gefinansier kan word. 
16.4  In ’n groot mate is die ABF sinoniem met ds Jan Cronjé, wat vanaf 1994 as bemarker vir die Fonds 
optree.  Ds Cronjé het op 30 April 2007 geëmeriteer, maar ’n nuwe ooreenkoms is met hom gesluit, 
waarvolgens hy steeds per kontrak as bemarker vir die Fonds optree. 

17.  LEDE VAN DIE TAAKSPAN FONDSE 
17.1  Algemene Sekretaris  dr JJ Gerber (ampshalwe) 
17.2  Sinodale Verteenwoordigers 
Wes- en Suid-Kaapland  ds CT Visagie 
Oos-Kaapland  ds CH van Heerden 



 

 486

Noord-Kaapland  ds FD Hugo 
NG Kerk in KZN   ds FJ Klopper 
Oranje-Vrystaat  ds AJ Scherrer 
Wes-Transvaal  ds JvW du Plessis 
Noordelike Sinode  dr JH Voges 
Hoëveld Sinode  ds DB le Roux 
Oos-Transvaal  ds CL Venter 
Namibië  ds MJN van der Merwe 
17.3  Saakgelastigde / Ampsdraers 
Wes- en Suid-Kaapland  ds FJ Cillié - Saakgelastigde 
Oos-Kaapland  dr JWJ Viljoen - Direkteur Administrasie 
Noord-Kaapland  ds JPL Mostert - Predikant in Sinodale Diens 
NG Kerk in KZN  ds BJ van Dyk - Predikant Ondersteuningsdienste 
Oranje-Vrystaat  mnr PJB Coetzer - Direkteur Administrasie en Finansies (nou mnr HA van der Walt) 
Wes-Transvaal  ds JNJ van Rensburg 
Noordelike Sinode  mnr JB Kruger - Saakgelastigde 
Hoëveld Sinode  ds DAR Venter - Hoof Uitvoerende Beampte 
Oos-Transvaal  ds HJ van der Schyff - Uitvoerende Amptenaar 
Namibië  ds C Marais - Saakgelastigde 
17.4  Dagbestuur  di AJ Scherrer (Voorsitter), FJ Cillié (Onder-voorsitter) en HJ van der Schyff (Skriba). 
17.5  Personeel  Mnr G Potgieter. 

BYLAAG 1 

ALGEMENE SINODE VAN DIE NG KERK 

FINANSIËLE STRATEGIE VIR DIE  
TAAKSPAN FONDSE 

INHOUD 

1.  ALGEMENE SINODE TAAKSPAN FONDSE OPDRAG (KERKORDE REGLEMENT 7) 
2.  FINANSIËLE BESTUURSBENADERING (Algemene Sinode Handelinge 2004) 
3.  BELEGGINGSBELEID EN STRATEGIE 
4.  MANDAAT VIR DIE BELEGGINGSKOMMISSIE 
5.  BEGROTINGSPROSES 
6.  GOEDKEURING

1. ALGEMENE SINODE TAAKSPAN FONDSE (ATF) OPDRAG  

Volgens die Kerkorde (Reglement 7) is die ATF se opdrag soos volg: 
Een:  Adviseer die Algemene Sinode ten opsigte van finansiële beleid. 
Twee:  Hersien die Algemene Sinode se begroting binne die heersende omstandighede. 
Drie:  Sorg dat begrotings van al die Diensgroepe realiseer; algemene administrasie en personeel. 
Vier:  Kontroleer alle finansiële state van Diensgroepe en werksaamhede van die Algemene Sinode. 
Vyf:  Jaarlikse advies met betrekking tot die vergoeding van leraars. 
Ses:  Beoordeel finansiële implikasies by die vulling van poste vir PASD’s. 

2.  FINANSIËLE BESTUURSBENADERING VAN DIE ALGEMENE SINODE (Soos 

goedgekeur deur die Algemene Sinode van 2004) 

2.1 INLEIDING
2.1.1  Die finansiële bestuursverantwoordelikheid van die Algemene Sinode en al die Diensgroepe, is daarin 
geleë dat finansies sober en gedissiplineerd bestuur word.  Die Algemene Sinode bely dat die Here die 
finansiële middele voorsien, maar aanvaar saam met die gawes wat die Here gee, ook rentmeesterskap vir 
die bestuur en bedryf daarvan. 
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2.1.2  Die Algemene Sinode word saamgestel uit Sinodes, wat in die eerste plek verantwoordelik is vir die 
voorsiening van finansies (primêre inkomste), sodat die Algemene Sinode hulle opdrag kan uitvoer. 
2.1.3  Die Algemene Sinode beskik ook oor reserwefondse.  Die rente-opbrengs hiervan word ook 
aangewend as primêre inkomste en om die fondse op te bou. 
2.1.4  Waar buitengewone projekte binne die roeping van die Kerk uitgevoer moet word, kan ook van 
borgskappe of vennootskappe (sekondêre inkomste) met die Staat en die privaatsektor gebruik gemaak word.  
2.1.5  Geen Diensgroep van die Algemene Sinode het ’n belangriker of hoër verantwoordelikheid as enige 
van die ander nie, hoogstens 'n ander fokus van verantwoordelikheid. 
2.1.6  Elke Diensgroep, Ad Hoc-diensgroep of Taakspan van die Algemene Sinode het ’n onlosmaaklik 
geïntegreerde funksie ten opsigte van die effektiewe funksionering van die Algemene Sinode se 
uitgangspunte, kernwaardes, kernbesigheid en fokusareas. 
2.1.7  Die begroting is en bly die Algemene Sinode se verantwoordelikheid, met dien verstande dat in die 
bestuur van die inkomste moeite gedoen word, om al die Diensgroepe en Sinodes eienaarskap te laat 
aanvaar vir die Algemene Sinode se totale begroting.  Daarvoor moet almal betrokke ingelig word, presies 
waarvoor hulle moet gee en verseker wees dat die spandering van enige geld na binne of buite die 
Algemene Sinode met verantwoordelikheid gedoen word. 
2.1.8  Die NG Kerk in algemene sinodale verband is die regspersoon en eienaar van alle roerende en 
onroerende bates, wat in die naam van die Algemene Sinode geregistreer is of onder die bestuur en 
beheer daarvan geplaas is (Kerkorde Reglement 9, punt 1.1 tot 1.3). 

2.2 FILOSOFIE
2.2.1  Finansiële bestuur
2.2.1.1  Ongeag deur wie of op welke wyse enige fondse in die naam van die Algemene Sinode ingesamel 
of gegenereer word, berus die bestuur en beheer daarvan uitsluitlik by die Algemene Sinode (of die ASM, 
indien die Algemene Sinode nie in sitting is nie) op aanbeveling van die Algemene Taakspan Fondse (ATF) 
(Kerkorde Reglement 9, punt 1.4) 
2.2.1.2  Die Algemene Sinode oefen die administrasie, bestuur en beheer oor finansies uit, deur die 
Diensgroep/Taakspan wat in terme van Reglement 9 daartoe bemagtig is (Ondersteunings-dienste/ATF). 
2.2.2  Begroting 
2.2.2.1  Die begroting is ’n finansiële beheer-instrument van beskikbare fondse en word deur die Algemene 
Sinode gebruik vir die bestuur en beheer van alle fondse, wat deel daarvan vorm. 
2.2.2.2  Die Algemene Sinode se begroting word befonds op ’n onderhandelingsbasis.  Vir die invordering 
van primêre inkomste, word met Sinodes ooreengekom oor hul bydrae tot die begroting, in die lig van 
elkeen se unieke omstandighede en finansiële posisie.  Billikheid, regverdigheid en die beginsel van 
verifieerbaarheid, moet te alle tye gehandhaaf word. 
2.2.2.3  Die begrotingsproses moet deursigtig wees om die Algemene Sinode en die Diensgroepe op hoogte 
te hou van die werkwyse en stand van die finansies tot datum. 
2.2.2.4  Die Algemene Sinode begin elke finansiële jaar op ’n zero-basis begroting, waarin daar nie vir enige 
tekorte begroot word nie.  Dit beteken ook dat daar elke finansiële jaar de novo na elke item op die begroting 
gekyk word, in terme van die prioriteit en bekostigbaarheid daarvan. 
2.2.2.5  Die Algemene Sinode se begroting is inkomste-gedrewe.  Dit het die uitdruklike betekenis dat die 
begroting eers gefinaliseer word, nadat dit bekend is, wat die beskikbare inkomste in terme van die 
onderhandelde bydraes van die sinodes en die reserwefondse is.
2.2.2.6  Die begroting word op ’n kontant benaderingsgrondslag bestuur.  Uitgawes kan slegs aangegaan 
word in terme van beskikbare fondse.  Indien die begroting oorskry word, as gevolg van ’n bepaalde 
uitgawe(s), moet dit eers deur die Algemene Sinode of ASM goedgekeur word, terwyl ook aangedui word 
vanwaar die fondse aangesuiwer moet word.  Daar kan dus nie werklik met tekorte afgesluit word nie.  In 
die baie onwaarskynlike geval waar ’n tekort nie verhoed kán word nie (byvoorbeeld onvoorsiene hoë 
regskoste), moet die tekort as die eerste uitgawe op die volgende begroting voorsien word. 
2.2.2.7  Die Algemene Sinode mag geen fondse van watter aard ookal anders hanteer, as deur die 
Algemene Sinode se boekhoustelsel, wat opgestel en bedryf word volgens algemeen aanvaarde 
rekeningkundige beleid nie. 

2.3 STRATEGIE
2.3.1 Begrotingsbestuur
2.3.1.1  Die jaarlikse begrotingsproses van die Algemene Sinode begin minstens ses (6) maande voor die 
begin van ’n nuwe finansiële jaar, ten einde betyds die Sinodes en Diensgroepe van die Algemene Sinode 
se deelname te kan bekom, om ’n verantwoordbare begroting in plek vir implementering te hê. 
2.3.1.2  Die begroting word jaarliks op ’n zero-basis grondslag saamgestel deur die ATF, tesame met alle 
ander betrokke Diensgroepe en Sinodes se verteenwoordigers se insette vir goedkeuring deur die Algemene 
Sinode.  By die opstel van die begroting moet die ATF op ’n verantwoordelike wyse die potensiaal van die 
Algemene Sinode se inkomstebronne verreken. 
2.3.1.3  Werklike inkomste en uitgawes gemeet teen begroting, word gereeld gemonitor en verslag word aan 
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die Algemene Sinode of ASM gedoen. 
2.3.1.4  Vaste of kontraktuele verpligtinge in die begroting geniet noodwendig prioriteit in die aanwending van 
beskikbare fondse.  Hierdie kostes en sodanige ander kostes wat nodig is vir die effektiewe funksionering van 
die Algemene Sinode, word beskou as vaste kostes of primêre uitgawe-prioriteite. 
2.3.1.5  Enige ander kostes word as sekondêre uitgawe-prioriteite beskou, wat finansier word uit beskikbare 
fondse, nadat die vaste of kontraktuele verpligtinge nagekom is.  Die ATF poog om in die bestuur van 
beskikbare fondse, ’n gesonde balans te handhaaf tussen sekondêre uitgawe-prioriteite. 
2.3.1.6  Die Algemene Sinode keur geen nie-begrote items, van watter aard ook al, goed sonder deeglike 
ondersoek en advies in samewerking met die ATF ter wille van sinvolle en verantwoordelike bestuur van die 
finansies. 
2.3.1.7  Die ATF doen jaarliks aan die einde van die finansiële boekjaar ’n oorsigverslag oor die finansies 
aan die Algemene Sinode of ASM (indien die Algemene Sinode nie in sitting is nie).  Hierdie state word 
vergesel met ’n toepaslike ouditverslag. 

2.3.2  Bydraes van die Sinodes 
2.3.2.1  Sinodes se bydraes word volgens ’n persentasie-formule bereken, gebaseer op die totale lopende 
inkomste van al die gemeentes van die betrokke Sinode, volgens die jongste geouditeerde state aangetoon. 
2.3.2.2  Die bydraes word bereken as 0,3% van die totale lopende inkomste van al die gemeentes van ’n 
Sinode. 
2.3.2.3  Hierdie persentasie kan slegs verhoog word met ’n meerderheid van twee-derdes van die 
stemgeregtigdes, tydens die vergadering van die Algemene Sinode. 
2.3.2.4  Die bydrae van ’n Sinode word deur die ATF in sitting bevestig.  Onderhandelinge oor ’n 
vermindering van die bedrag, kan vooraf gevoer word.  Dit geskied in die lig van die Sinode se 
omstandighede.  Enige vermindering van die bydrae, is net geldig vir een finansiële jaar.  Hierdie 
onderhandelinge word tydens die vergadering van die ATF bevestig.  (Vergelyk punt 2.5 hieronder.) 
2.3.2.5  Hierdie bydraes word maandeliks aan die Algemene Sinode oorbetaal. 
2.3.2.6  Enige Sinode wat versuim om die maandelikse bydraes te betaal, word met ’n renteheffing, volgens 
die prima koers van ABSA, op die uitstaande bedrag gedebiteer. 

2.3.3  Beleggings 
2.3.3.1  Beleggings in kontant word deur die ATF gedoen volgens Kerkorde Reglement 9, punt 2.4 tot 2.5. 
2.3.3.2  Van enige rente verdien op beleggings, word 25% gebruik om die betrokke belegging te 
kapitaliseer en die res kan aangewend word, soos daarvoor in die jaarlikse begroting voorsiening gemaak 
is. 
2.3.3.3  Van die reserwefondse kan ook in ander instrumente as kontant belê word.  (Vergelyk punt 3 
hieronder.) 

2.4  OPMERKINGS OOR DIE BENADERING 
2.4.1  Bereken as 0,3% van die totale lopende inkomste van al die gemeentes?? 
2.4.1.1  Daar is gevra of die persentasie sommer uit die lug geval het.  Hoe is dit bepaal?  Die huidige 
totale bedrag (2003/2004) wat Sinodes tot die begroting van die Algemene Sinode bydra, is as ’n 
persentasie van die totale lopende inkomste van al die gemeentes uitgedruk.  Hierdie persentasie is tot ’n 
enkel syfer afgerond. 
2.4.1.2  Hierdie berekeningswyse verseker dat ’n bedrag, ongeveer 10% meer as in die verlede, vir die 
uitgawes van die Algemene Sinode beskikbaar is.  Verder word die styging of daling van die gemeentes se 
inkomste gebruik om die bedrag wat vir die Algemene Sinode beskikbaar is, te bepaal.  Die verdeling 
tussen die Sinodes word ook gewysig.  Die Sinodes waar daar ’n groter groei plaasvind, het die voorreg om 
meer by te dra as dié waar die omstandighede swakker was. 
2.4.2  Bydraes deur die Sinodes 
2.4.2.1  Daar is besef dat ’n aantal Sinodes meer as in die verlede moet bydra. 
2.4.2.2  Waaroor almal eenstemmigheid het, is dat daar met ’n inkomste-begroting gewerk moet word.  Die 
0,3% van die totale lopende inkomste van al die gemeentes, behoort die boonste perk vir die uitgawes van 
die Algemene Sinode wees.  Hierdie bedrag kan, soos in die verlede, deur die ATF in sitting onderling 
verdeel word.  Daar kan oor en weer aanpassings geskied, totdat almal mekaar gevind het. 

2.5  RIGLYNE VIR ONDERHANDELINGE 
2.5.1  Die onderhandelinge geskied volgens die Sinodes se spesifieke situasies.  ’n Sinode moet motiveer 
waarom die berekende bedrag nie haalbaar is nie. 
2.5.2  Dit beteken dat Sinodes wat wil onderhandel, self die inisiatief daarvoor moet neem. 
2.5.3  Bakens vir die gesprek oor ’n Sinode se bydraes 
2.5.3.1  Die gesprek word deur die Dagbestuur hanteer.  ’n Aantal bakens vir die proses is soos volg: 

Een:  Die volgende vrae behoort ten opsigte van die gesprek beantwoord te word: 
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Waaroor word onderhandel? 
Wie onderhandel met wie en hoe? 
Wanneer word onderhandel? 

Twee: Die besluit van die Algemene Sinode dui op verskeie beginsels waarmee hierdie vrae beantwoord 
kan word, naamlik: 

Elke Sinode se unieke omstandighede 
Elke Sinode se finansiële posisie 
Billikheid 
Regverdigheid 
Verifieerbaarheid. 

2.5.3.2  Die gesprek geskied dan soos volg: 

Waaroor word onderhandel?

Een:  Die onderhandeling hou verband met ’n Sinode se jaarlikse bydrae tot die Algemene Sinode vir die 
volgende jaar.  Tans word dit bereken teen 0,3% van diè Sinode se gemeentes se totale lopende inkomste 
van die voorafgaande boekjaar. 

Twee:  Aangesien Sinodes oor die inligting beskik, kan hulle vroegtydig self die 0,3% berekening maak. 

Drie:  Indien die bedrag vir die Sinode bekostigbaar is, is daar geen onderhandeling nodig nie. 

Vier:  Indien die bedrag nie vir die Sinode haalbaar is nie, moet daaroor onderhandel word.  Ter wille van 
billikheid en regverdigheid, moet die onderhandeling op elke sodanige Sinode se unieke omstandighede en 
finansiële posisie berus.  Aangesien sulke inligting deur die ATF geverifieer word, kan die sinodale 
tendense gebruik word om ’n Sinode se unieke posisie jaarliks te evalueer. 

Vyf:  Nadat ’n Sinode ’n aangepaste bydrae bepaal het, word die uitkoms daarvan en al die inligting waarop 

dit gebaseer is, skriftelik aan die ATF deurgegee. 

Wie onderhandel met wie en hoe?

Een:  Die bedrag wat vir die Algemene Sinode beskikbaar is, moet deur die betrokke Sinode se Sinodale 
Kommissie of Moderatuur of Moderamen of Dagbestuur of soortgelyke liggaam bekragtig word. 

Twee:  In gevalle waar Sinodes die aanvanklike 0,3% bydrae aanvaar en nie daaroor wil onderhandel nie, 
word slegs die inligtingsvorm aan die Skriba van die ATF gestuur.  Hiermee verklaar die Sinode dat die 
Algemene Sinode op hierdie bydrae kan reken. 

Drie:  In gevalle waar Sinodes wel oor die bydrae wil onderhandel, gee die liggaam (by punt Een genoem) 
aan die Saakgelastigde die mandaat om die onderhandeling met die Dagbestuur van die ATF te doen. 

Vier:  Alle onderhandelinge en stawende dokumentasie tussen ’n Saakgelastigde en die Dagbestuur van 
die ATF, moet ten minste skriftelik geskied met afskrifte daarvan aan beide partye.  Daarbenewens kan 
enige vorm van kommunikasie gebruik word. 

Vyf:  Die Dagbestuur van die ATF kan òf ’n Sinode se aangepaste bydrae skriftelik bevestig of daaroor met 
die Sinode in onderhandeling gaan.  ’n Skikking behoort tussen die aanvanklike en die aangepaste bydrae 

gevind te word. 

Wanneer word onderhandel?

Een: Met die oog op billikheid, regverdigheid en verifieerbaarheid, behoort Sinodes die berekening van 
hulle bydraes en die bevestiging daarvan òf die inligting met die oog op die onderhandeling daaroor, 
jaarliks nie later as die middel van September aan die Dagbestuur van die ATF deur te gee nie. 

Twee: Hierdie proses moet afgehandel wees, wanneer die stukke vir die jaarlikse vergadering van die 

ATF voorberei moet word. 
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3.  BELEGGINGSBELEID EN STRATEGIE 

3.1  OPSOMMING 
Die bestuur van die Beleggings van die Algemene Sinode van die NG Kerk is baie belangrik, aangesien die 
inkomste uit die opbrengs daarvan voortdurend deel uitmaak van die bedryfsuitgawes van die Algemene 
Sinode.  As gevolg van hierdie verantwoordelikheid is dit dus belangrik om ’n beleggingsbeleid daar te stel, 
wat die riglyne en beginsels waaronder die beleggings deur die Algemene Sinode bestuur moet word, sal 
bepaal.  Alle deelnemende rolspelers moet voldoen aan die beginsels, soos aanvaar in die 
Beleggingsbeleid.  Die Beleggingsbeleid is ’n lewende dokument en kan op ’n jaarlikse basis aangepas 
word om aan die behoeftes van die Algemene Sinode te voldoen. 

3.2  DOELWIT VAN DIE BELEGGINGSBELEID 
Die doelwit van die Beleggingsbeleid is om die Algemene Sinode te ondersteun in die effektiewe monitering 
en bestuur van die beleggingsfonds deur middel van die volgende: 
3.2.1  Hierdie dokument onderskryf die verwagtinge, doelwitte en riglyne van die Algemene Sinode. 
3.2.2  Hierdie dokument vertaal die verwagtinge, doelwitte en riglyne van die Algemene Sinode in ’n 
beleggingsopbrengs, waarin onderskei word tussen kort-, medium- en lang-termyn opbrengs. 
3.2.3  Die daarstel van ’n beleggingstruktuur wat die bates van die Algemene Sinode kan bestuur op ’n 
effektiewe manier, sodat diversifikasie en risikoverspreiding, sowel as ’n effektiewe langtermynopbrengs 
van die beleggings bereik en bepaal kan word. 
3.2.4  Die daarstel van riglyne om moontlike beleggingskonsultant(e) en beleggingsbestuurder(s) te kan 
gebruik. 
3.2.5  Om effektiewe kommunikasie tussen die Algemene Sinode, die beleggings-konsultant(e) en die mark 
te bewerkstellig. 
3.2.6  Die daarstel van kriteria waarvolgens die Algemene Sinode se beleggingsopbregste op ’n gereelde 
basis moniteer en evalueer kan word. 
3.2.7  Om te verseker dat daar aan alle regsaspekte en fidusiêre verantwoordelikhede, sowel as effektiewe 
bestuur uiting gegee word. 
3.2.8  Om kriteria daar te stel waavolgens die opbrengs in terme van die volgende gemeet kan word: 
Een:  Opbrengs wat jaarliks in die lopende begroting gebruik kan word. 
Twee:  Opbrengs waarmee die reserwes uitgebou kan word. 
Drie:  Opbrengs waarmee die bydraes van Sinodes tot die begroting verminder kan word. 
3.2.9  Die reserwes word opgebou om voorsiening te maak vir die volgende: 
Een:  Onvoorsiene ontwikkelings en uitgawes. 
Twee:  Reserwes moet ook voorsiening maak vir onverwagte marktoestande wat beleggingsopbrengste 
negatief beïnvloed. 
Drie:  ’n Daling in bydrae vanaf die Sinodes. 

3.3  RIGLYNE VAN DIE BELEGGINGSBELEID
3.3.1  Tydsbepaling - daar is twee oorwegings: 
Een: Kontantvloei.  As gevolg van die bedryfsbehoefte, is dit noodsaaklik dat  voldoende fondse in ’n 

bateklas belê word, wat kontantfondse beskikbaar stel, sodat die nodige maandelikse aanvullings 
gedoen kan word, om die bedryfsbehoefte te ondersteun. 

Twee: Opbou van reserwefondse.  ’n Fonds is net so sterk en kan net soveel diens lewer, soos wat 
die reserwes dit toelaat en daarom is hierdie aspek van kritiese belang om ’n effektiewe langer 

termynvisie te kan befonds.  Daarom het die Algemene Sinode in 2004 bepaal dat minstens 25% van die 
jaarlikse beleggingsinkomste gekapitaliseer mag word (Vergelyk punt 2.3.3.2 hierbo). 

3.3.2  Risiko Toleransie
3.3.2.1 Die bestuur van risiko is vir die Algemene Sinode van uiterste belang en dit moet ’n baie hoë 
prioriteit geniet in die samestelling van verskillende tipes bateklasse. 
3.3.2.2 Aangesien die Algemene Sinode ’n organisasie is wat met trustgeld funksioneer om hulle 
doelstellings te bereik, kan allokasie oor ’n spektrum geskied vanaf verskanste risiko tot ’n hoër mate van 
risiko, solank die Algemene Sinode op ’n ingeligte en verantwoordbare wyse die bates kan bestuur. 

3.3.3 Fonds verantwoordelikheid 
Die belangrikste doelwit van die fondse is om die verantwoordelikhede na te kom ten opsigte van die 
beginsels, soos vervat in die Kerkorde, asook die Verklaring van 2002 en die Verbintenis van 2004.  Die 
beleggingsfunksie word juis só gestruktureer om die doelwitte te bereik.  Aangesien die finansiële 
verpligtinge ’n voortdurende verpligting is, moet die beleggingsopbrengs te same met jaarlikse inflasie-
aanpassing, voldoende wees om die groeiende uitgawes van die Algemene Sinode te befonds.  (Hierdie is 
die verwagting oor die die kort-, medium- en lang-termyn van die opbrengs van die fondse.) 
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3.3.4  Opbrengsverwagtinge 
Die langtermyn opbrengsverwagtinge van die fonds word bepaal deur die onder-liggende kontantvloei en 
die inflasiekoers soos van tyd tot tyd deur die mark gerapporteer. 

3.3.5 Opbrengsdoelwit
Om ten minste met ’n 50% kans kontant met 2% per jaar oor ’n rollende 12 maande (1 jaar) termyn uit te 
presteer.  (Hierdeur moet genoeg kontant voorsien word, om in te begroting aan te wend.) 

3.3.6  Risikodoelwit 
Om ten minste met ’n 85% kans positiewe opbrengste te lewer oor ’n rollende 12 maande (1 jaar) termyn.  
Dit sal veroorsaak dat geen (of ’n beperkte hoeveelheid) kapitaal oor ’n twaalf maande termyn verloor word.  
(Hierdie doelwit kan alleen geld vir fondse, wat beskikbaar is, nadat die opbrengsdoelwit vir 
kontantbeleggings reeds bevredig is.) 

3.3.7  Bate-allokasie 
3.3.7.1 Die Algemene Sinode het die kort- en langtermyn opbrengspotensiaal van verskeie bateklasse 
oorweeg en ’n gebalanseerde risikobenadering word soos volg voorgestel: 
3.3.7.2 Kontant of naby-kontant 
Vaste inkomste sekuriteite, soos aangebied deur die regering en/of die banksektor 
Plaaslike groei- / ekwiteitsbeleggings 
Eiendom 

3.3.8  Strategiese bate-allokasie 

Laer Limiet 
Strategiese 
Allokasie 

Hoër Limiet 

1.  Kontant 40% 50% 100% 

2.  Vaste Inkomste Beleggings, 
byvoorbeeld Promesse 

10% 10 - 20% 30% 

3.  Groei / Ekwiteite Plaaslik  (Kapitaal 
Gewaarborg) byvoorbeeld Effekte Trust 

5% 10 - 30% 40% 

4.  Eiendom 0% 10 - 20% 20% 

3.3.9 Herevaluering van Strategiese Bate-allokasie 
Die verskeie bate-allokasies in enige bateklas mag verskil met ± 5 – 10% afhangend van marktoestande en 
herevaluering kan op ’n gereelde basis gedoen word afhangende van markomstandighede. 

3.4  BELEGGINGSRIGLYNE 
Die volgende beleggingsriglyne word neergelê vir die verskillende bate-allokasies en bateklasse: 
3.4.1  Kontant of Naby-Kontant 
Die volgende word voorgestel: 
Een:  Banke met ’n A1+ of ’n A+ gradering volgens die Fitch IBCA verslag wat van tyd tot tyd aan die mark 
voorgelê word. 
Twee:  RSA Regeringsinstrumente. 
Drie:  Internasionale Banke met kantore in SA, wat aan dieselfde graderingsvereistes (A1+ of A+) soos 
Suid Afrikaanse banke voldoen. 
Vier:  Korporatiewe papier met soortgelyke gradering as A1 en A1+. 

3.4.2 Vaste Inkomste Sekuriteite
Die volgende word voorgestel: 
Een:  Banke met ’n A1+ of ’n A+ gradering volgens die Fitch IBCA verslag wat van tyd tot tyd aan die mark 
voorgelê word. 
Twee:  RSA Regeringsinstrumente. 
Drie:  Internasionale Banke met kantore in SA, wat aan dieselfde graderingsvereistes ( A1+ of A+ ) soos 
Suid Afrikaanse banke voldoen. 
Vier:  Nie meer as 30% van die totale Vaste Inkomste Sekuriteite mag in dieselfde Finansiële Institusie belê 
word nie. 

3.4.3 Plaaslike Groei en Ekwiteitsbeleggings 
Een:  Direkte beleggings in Ekwiteite.  Ekwiteitsbeleggings in een spesifieke maatskappy mag nie 10% van 
die markwaarde van die portefeulje oorskry nie. 
Twee:  Effekte Trust Fondse met ’n konserwatiewe en gebalanseerde batesamestelling. 
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Drie:  Kapitaal Gewaarborgde Beleggingspolisse uitgereik deur die versekeringsindustrie in Suid Afrika.  
Vier:  Kapitaal geweegde beleggingstrukture met ekwiteit as groei instrument. 

3.4.4  Beleggingsbeperkings
3.4.4.1  Die beleggingsbeleid word voortdurend gemeet aan die belastingwetgewing en daarvolgens 

aangepas. 
3.4.4.2  Die volgende beleggings is nie gemagtig nie: 
Een:  Ongeregistreerde sekuriteite, kommoditeite of kommoditeits-kontrakte, kort verkope en/of marginale 
transaksies. 
Twee:  Termynkontrakte en Opsies - As deel van ’n produksamestelling, mag dit ingeprys wees in die mark, 
maar nie as ’n aparte bateklas soos deur die Algemene Sinode bestuur nie. 
Drie:  Direkte beleggings in Internasionale beleggingsinstrumente sonder kapitaalwaarborge. 
Vier:  Die Algemene Sinode mag nie spekulatiewe beleggings oorweeg nie. 
Vyf:  Geen beleggings in maatskappye of produkte wat direk of indirek met die Algemene Sinode 
geassosieer is nie. 

3.5  KONTROLE PROSEDURES 
3.5.1 Verantwoordelikhede van die Beleggingskonsultant(e)
3.5.1.1  Onafhanklikheid:  Die Beleggingskonsultant(e) moet altyd ten volle onafhanklik wees in die 
markplek. 
3.5.1.2  Deursigtig:  Alle transaksies moet op ’n deursigtige basis hanteer word. 
3.5.1.3  Vertroulik:  Die konsultant(e) moet altyd die Algemene Sinode en die beleggings as uiters 
konfidensieel hanteer. 
3.5.1.4  Verslag:  Moet op ’n kwartaallikse basis aan die Algemene Sinode verslag doen. 
3.5.1.5  Dokumentasie – transaksies:  Gedetailleerde afskrifte van alle transaksies moet deur die konsultant 
gehou word. 
3.5.1.6  Dokumentasie – beleggings:  Sekuriteite en die oorspronklike beleggingsdokumentasie moet 
voortdurend en stiptelik aan die Algemene Sinode en die Finansiële Bestuur oorhandig word vir veilige 
bewaring. 
3.5.1.7  Inligting:  Die konsultant(e) moet die Algemene Sinode inlig ten opsigte van veranderinge in die 
mark en in die beleggings omgewing, rakende onder andere beleggings strategie, portefeulje strategie, 
finansiële markte, aanbevelings en riglyne. 
3.5.2  Die Beleggingskonsultant(e) werk in noue oorleg met eie Beleggingskommissie van die ATF. 

3.6 BATEBESTUURDER SELEKSIE 
Die Batebestuurders vir die Algemene Sinode se fondse sal volgens gespesifiseerde kriteria gekies word 
ten einde die beste bestuurders of beleggingshuise vir die beleggingstruktuur aan te wys.  Dit word op 
aanbeveling van die Beleggingskommissie deur die ATF besluit. 

3.7  AANSTEL VAN BELEGGINGSKONSULTANT EN VERGOEDING 
Die ATF kan ’n Beleggingskonsultant(e) aanstel, vanuit aanbevelings deur die Beleggings-kommissie van 
die ATF.  Die Beleggingskommissie onderhandel die vergoedingskriteria vir die Beleggingskonsultant. 

4.  MANDAAT VIR DIE BELEGGINGSKOMMISSIE 

4.1  DOEL EN SAMESTELLING 
Die Beleggingskommissie is ’n subkommissie van die ATF met die opdrag om aan die ATF en die 
Algemene Sinode advies te gee oor beleggings.  Dit geskied in oorleg met die Algemene Sinode se 
Beleggingsbeleid en -strategie.  Die kommissie bestaan uit minstens vier (4) lede en word saamgestel uit 
lede van die ATF en persone wat oor beleggingskundigheid beskik. 

4.2  PLIGTE 
4.2.1  Om ’n beleggingsbeleid en -strategie op te stel en vir goedkeuring aan die ATF voor te lê en vir 
goedkeuring deur die Algemene Sinode/ASM van die Algemene Sinode. 
4.2.2  Om aan die ATF advies te gee oor die aanstel van ’n beleggingskonsultant. 
4.2.3  Om beleggingsbestuurders by die ATF aan te beveel vir aanstelling of ontslag. 
4.2.4  Om die prestasie van die gekose beleggingsbestuurders van die fondse in ooreenstemming met 
hulle mandate gereeld te monitor met verslag aan die ATF. 

4.2.5  Om die algehele risiko verbonde aan die portefeuljes te hersien om seker te maak dat daar nie 
onaanvaarbare samevoeging van risiko is nie. 
4.2.6  Om 'n kwalitatiewe evaluering van die beleggingsbestuurders op 'n halfjaarlikse basis te doen. 
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4.2.7  Om te verseker dat die nodige kontrakte met beleggingsbestuurders en beleggings-konsultant in 
plek is. 
4.2.8  Om die beleggingskonsultant, wat deur die ATF aangestel is, se prestasie gereeld te monitor en die 
ATF op hoogte te hou van alle sake wat betrekking het op die fondse van die Algemene Sinode. 
4.2.9  Om die Beleggingsbeleid en strategie van die Algemene Sinode ten minste jaarliks te hersien met 
aanbeveling aan die ATF. 

5.  BEGROTINGSPROSES EN BEGROTINGSBESTUUR 

5.1  BESLUITE REEDS GENEEM 
Die Begrotingsproses en begrotingsbestuur vind plaas in die lig van die riglyne soos deur die Algemene 
Sinode 2004 goedgekeur.   Vergelyk punt 2.2.2 en 2.3.1 hierbo.

5.2  BEGROTINGSPROSES 
5.2.1  Met die oog op die berekening van Sinodes se aandeel aan die Algemene Sinode begroting, moet 
die jaarlikse inlingting van Sinodes die ATF se Dagbestuur nie later as 15 September van elke jaar bereik 
nie.  Op hierdie vorm moet Sinodes reeds aandui of hulle oor die komende aandeel (0,3%) wil onderhandel.  
Die onderhandeling moet voor 30 September van elke jaar afgehandel wees. 
5.2.2  Die ASM bepaal prioriteite van uitgawes en besluit watter uitgawe-items op die begroting afgehandel 
is of gekanselleer moet word, om plek te maak vir nuwe projekte van dringender en hoër prioriteit, sodat die 
uitgawes nie die geprojekteerde inkomste sal oorskry nie. 
5.2.3  Die Finansiële afdeling van die Algemene Sinode voorsien vroeg in September van elke jaar ’n 
konsep vir die volgende jaar se begroting aan die ATF.  Dit moet die volgende bevat: 
Een:  Minstens die werklike syfers van die eerste ses maande van die huidige jaar, en in ooreenstemming 
wees met die ASM en die Diensgroepe se visie vir die volgende jaar. 
Twee:  Dit moet dus ’n omvattende dokument wees, wat motiverings (“naratief”) vir elke uitgawe-item 
bevat.  Dit veronderstel dat die Diensgroepe reeds voor September beplanning vir die volgende jaar gedoen 
het, en dat dit in ooreenstemming met die Algemene Sinode en die ASM se groter visie is. 
5.2.4  Die konsep word aan die lede van die ATF vir kommentaar voorgelê (elektronies).  Die kommentaar 
word tot einde September ontvang.  Die ATF Dagbestuur hanteer die kommentaar met verslag aan die lede 
van die ATF. 
5.2.5  Indien daar ’n behoefte by die Diensgroepe en die ASM is, kan onderhandel word met die ATF-
Dagbestuur.  Dit moet gedurende Oktober van elke jaar geskied. 
5.2.6  By die vergadering in November bespreek die ATF die finale konsepbegroting in die lig van die 
potensiële inkomste van die Algemene Sinode.  Dit word aan die ASM voorgelê vir kennisname. 
5.2.7  Enige tussentydse wysigings aan die begroting word aan die ATF Dagbestuur voorgelê. Dit kan
slegs op besluit van die betrokke diensgroep, in oorleg met die Algemene Sekretaris, gedoen word met 
dien verstande dat die betrokke verandering in die begroting, nie die oorspronklik toegekende fondse 
oorskrei nie.  Die Dagbestuur doen verslag aan die moderamen en die ATF van sodanige wysiging. 

5.3  BEGROTINGSBESTUUR
Die Algemene Sinode se begroting word bestuur in ooreenstemming met die riglyne soos vervat in punt 

2.3.1 hierbo.

6.  GOEDKEURING 
6.1  Tydens die sitting van die Algemene Sinode 2004 is punt 2 van die dokument goedgekeur. 
6.2  Die volledige dokument is deur die Dagbestuur van die Algemene Sinode se Taakspan Fondse op 7
Februarie 2006 goedgekeur, waarna al die lede van die Taakspan Fondse se kommentaar en instemming 
verkry is. 
6.3  Die ASM het dit op 15 Maart 2006 bekragtig. 
6.4  Die volledige dokument word deur die sitting van die Algemene Sinode 2007 hanteer. 
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B. BESKRYWINGSPUNTE 
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B.1 ROEPING EN IDENTITEIT 

B.1.1 BELYDENIS OOR DIE OPSTANDING 
Oos-Transvaal
Die Sinode van Oos-Transvaal versoek die Algemene Sinode om ’n eietydse interpretasie van die Twaalf 
Artikels te gee. 

B.3 BEDIENING 

B.3.1 BEVOEGDHEID VAN GEESTELIKE WERKERS 
Namibië
Die veertiende vergadering van die Namibiese Sinode versoek die Algemene Sinode om die posisie en 
bevoegdhede van geestelike werkers in die kerk te ondersoek en indien nodig die nodige reëlings 
daarvoor te tref. 
Motivering
1. Die Sinode van Namibië (en waarskynlik ook ander sinodes) werk daartoe om die kerk te verinheems. 
In die Naminiese konteks beteken dit dat van die huidige gemeentes (bekend as Jonggemeentes of 
Boesmangemeentes – daarom etnies-georiënteerde gemeentes) ook in die toekoms hulle eie leraars 
behoort te hê wat die evangelie in hulle eie taal aan hulle eie mense kan verkondig. Nie almal in hierdie 
kategorie, wat geroepe voel daartoe, is akademies opgewasse om aan ‘n goedgekeurde (Kerkordelik-
vereiste) instituut opgelei te word nie. Hulle sou egter, soos reeds die geval, indiens-opleiding kon ontvang 
deur geordende leraars. Die material wat gebruik word, is teologiese material van die Namibia Evangelical 
Theological Seminary (NETS). Hierdie persone sou as “Geestelike werkers” diens kon doen. 
2. Sommige van die huidige Namibiese predikante van die VGK ressorteer onder pt 1 wat opleiding betref 
en het nie opleiding by ‘n erkende instituut deurloop nie. Om die eenwordingsproses vlot te laat verloop en 
om hierdie leraars/-evangeliedienaars te akkommodeer, moet daarvoor voorsiening gemaak word. 
3. Die ring sou steeds hierin die verantwoordelikheid behou om toesig uit te oefen, maar ook om 
voortdurende indiens-opleiding/VTO aan die geestelike werkers te gee. 
4. Die ampspligte soos omvat in Artikel 9 kan eweseer deur ‘n geestelike werker behartig word, met die 
uitsluiting van Art 9.2 wat slegs deur die leraar/konsulent behartig word. 

B.3.2 ARTIKEL 63 
Wes- en Suid-Kaap 
Die moderamen versoek die Algemene Sinode om die volgende punt by Art 63 te voeg:  “Indien ‘n 
ampsdraer voor of tydens ‘n ondersoek na aanleiding van ‘n tugklag of gerug teen hom/haar bedank, die 
bevoegde kerkvergadering voortgaan om die ondersoek te hanteer en die nodige besluit(e) te neem.” 

B.5 VERHOUDINGS 

B.5.1 REGSADVIES TEN OPSIGTE VAN KERKVERENIGING 
Wes-Transvaal
Die Sinode besluit om as ‘n saak van uiterste dringendheid advies in te win ten opsigte van sake rakende 
Kerkvereniging. Bekwame persone soos byvoorbeeld senior advokate en selfs ‘n afgetrede regter kan 
betrek word. Die onduidelikhede wat opgeklaar moet word is (vergelyk die vrae in die Agenda boek 1 van 
2004 p13 by B.6.5 en die Handelinge van die Algemene Sinode van 2004 p304 by 3.5): 
1. Wanneer daar ‘n stemming in die gemeente gehou word is dit die lidmate of die Kerkraad of albei wat 
bedoel word? 
2. As ‘n gemeente nie saamstem met Kerkvereniging of belydenisverandering nie, wat is so ‘n gemeente 
se regsposisie dan? Kan so ‘n gemeente voortbestaan as ‘n gemeente van die Nederduitse 
Gereformeerde Kerk? 
3. Wat is die regsposisie van die gemeente ten opsigte van die uitspraak van Hoofregter Kotzé in die 
Standerton-saak? As ons in hierdie verband van Kerk praat, is dit die Sinode, die Ring of is dit die 
Gemeente? Hierdie saak is uiters dringend en moet duidelik uitgespel word. 

B.5.2 EEN GESAMENTLIKE SINODE 
Wes-Transvaal
Diep bewus daarvan dat daar tans verskillende menings ten opsigte van Kerkvereniging is en om die saak 
nie te laat sloer nie, stel ons graag die volgende voor as minimum-beginpunt vir Kerkvereniging: 
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1. Ons stel voor dat die 4 kerke van die NG Kerk familie (RCA, VGKSA, NGKA en NGK) saam sitting 
neem in een gesamentlike Sinode. 
2. Hierdie een gesamentlike Sinode moet dringend byeen geroep word. Die Regskommissie kan adviseer 
gee hoe dit moet geskied. 
3. Die samestelling van hierdie een gesamentlike Sinode word na die vier kerke se 
moderature/moderamens verwys om as ‘n saak van dringendheid te bepaal. 
4. ‘n Gesprek tussen die vier kerke kan die een gesamentlike Sinode se funksies bepaal. Die huidige 
Algemene Sinode van die NG Kerk (wat nou in sitting is) kan ‘n ad hoc-kommissie benoem om reeds 
tydens hierdie Sinode riglyne vir so gesprek voor te berei. 
5. Hierdie een gesamentlike Sinode skryf ‘n Kerkorde vir ‘n verenigde kerk wat volgens die 
Hartenbosbesluite van 2004 deur twee derdes in die verskillende vergaderinge van ons Kerk goedgekeur 
moet word. 
6. Die res van hierdie sake word gesamentlik bepaal. 

B.6 BESTUUR, ADMINISTRASIE EN NAVORSING 

B.6.1 VERKIESING VAN MODERATUUR 
Sinode Noord-Kaapland
Die Sinode versoek die Algemene Sinode dringend om terug te keer na die gereformeerde stelsel van 
moderatuursverkiesing waarvolgens personeel van ‘n meerdere vergadering aan die begin van die 
vergadering verkies word vir ‘n termyn wat ten einde loop met die afhandeling van die vergadering. 

B.6.2 ARTIKEL 40 
Wes-Transvaal
Verander Artikel 40 om soos volg te lees: “Na konstituering word die moderatuur verkies en voor die 
verdaging van die Algemene Sinode word ‘n moderamen van die Algemene Sinode saamgestel.” 

B.6.3 SAMESTELLING ATLAS 
Algemene Taakspan Leer en Aktuele Sake 
Die ATLAS versoek die Algemene Sinode om die samestelling van die Algemene Sinode se Taakspan vir 
Leer- en Aktuele Sake (ATLAS) by die sitting van die Algemene Sinode in 2007 te hersien, en wel op so ‘n 
wyse dat elke Sinodale Kommissies vir Leer en Aktuele Sake (of die “diensgroep” of “taakspan” in ‘n 
betrokke Sinode wat dié sake behartig) direk deur sy eie verteenwoordiger(s) op ATLAS verteenwoordig 
word. 
Motivering
a) In die tydsgewrig waarin ons leef, ontdek die NG Kerk die diversiteit van lidmate en hulle sienings oor 
leer- en aktuele sake al hoe meer. Ten einde die eenheid van leer en lewe temidde van dié diversiteit te 
bewaar, is dit dringend noodsaaklik dat die volle spektrum van stemme van die kerk oor leer- en aktuele 
sake ook in die kerk se kommissies/taakspanne op Algemene Sinodale vlak gehoor word. 
b) In ons tydsgewrig – met die hoë eise wat aan die eenheid van die kerk gestel word – is vervreemding 
van lidmate en gemeentes teenoor die leierskap van die kerk iets wat ten alle koste teengewerk moet 
word. Daarom is dit noodsaaklik dat elke Sinode se kommissie/diensgroep/taakspan wat leer- en aktuele 
sake behartig op ATLAS verteenwoordig moet word. 
c) Dit is, na ons mening, in hierdie tydsgewrig – waarin ons dit te wagte moet wees dat, weens ons 
erkende diversiteit, daar meer, eerder as minder leer- en aktuele kwessies ter sprake sal kom. In so ‘n 
situasie, waarin die bestuur van diversiteit ‘n groter rol sal moet speel, kan dit kontraproduktief wees om 
ATLAS saam te stel op die grondslag van ‘n kleiner komitee van deskundiges, wat tot die gevolg het dat 
sommige sinodes glad nie direkte verteenwoordiging op ATLAS het nie. 
d) SKLAS (Wes-en-Suid-Kaap) is oortuig dat die probleem van koste grootliks oorkom kan word deur die 
gebruik van e-pos om verslae vinnig onder lede van ‘n kommissie/taakspan te sirkuleer, te amendeer en 
te finaliseer. Maar selfs al mag dit ‘n geringe mate van verhoogde koste teweeg bring, is dit ons insiens ‘n 
klein prys om te betaal vir die uitbou van bewaring van eenheid in die NG Kerk, en hopelik in die 
toekomstige herenigde kerk. 

B.6.3 FREKWENSIE VAN KERKRAADSVERGADERINGS 
Namibië
Die veertiende vergadering van die Namibiese Sinode versoek die Algemene Sinode om Artikel 28.1 te 
wysig om te lui: Die kerkraad vergader ten minste tweekeer ‘n jaar.

Motivering
Die huidige artikel is onnodig voorskriftelik. Die moontlikhede wat tans bestaan om te desentraliseer en 
kerkrade te verklein (KO Art 26 en 27) maak so ‘n voorskrif nie meer noodsaaklik of sinvol nie. Lüderitz-
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gemeente is al vir meer as 10 jaar, vanweë  die geografie en samestelling van die gemeente, nie instaat 
om aan hierdie voorskrif te voldoen nie. 

B.6.5 ARTIKEL 58 
Wes- en Suid-Kaap 
Die moderamen versoek die Algemene Sinode om die volgende punt by 58 in te voeg:  “Indien die 
wangedrag van ‘n werknemer, anders as predikante, ‘n klag of gerug behels wat lei tot ‘n tugondersoek, 
word die kerklike ondersoek en besluite eers afgehandel voor die diensooreenkoms met die werknemer 
aandag kry.  Die werknemer kan vir die duur van die ondersoek gestuit word”. 
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ROEPINGSVERKLARING 
van die Nederduitse Gereformeerde Kerk  

 
 

Tydens die vergadering van die Algemene Sinode 2002 het ons as afgevaardigdes al hoe 
meer oortuig geraak van die liefde van Christus en daarom ook van die NG Kerk se 
roeping en plek in Suider-Afrika. 
Daarom: 
(a) Verbind ons ons opnuut aan die Here wat ons Kerk 350 jaar gelede hier geplaas het. 
Ons dank Hom vir die voorreg om ook nou nog deel van sy kerk te kan wees. Ons is 
daarvan oortuig dat net die evangelie van Christus ons op ’n pad van heil kan plaas. 
Daarom wil ons as kerk die Woord van die Here tydig en ontydig verkondig en orals 
getuienis aflê van die hoop wat in ons leef. 
(b) Verbind ons ons opnuut tot ons kontinent, in die besonder Suider-Afrika. Die tragiese 
verhale van die allerverskriklike vorme van geweld, die geweldige omvang van armoede 
en gevolglike hongersnood, die konsekwensies van die vigspandemie, die gebrek aan 
respek vir mense, diere en die omgewing en ook ons aandeel daaraan, het ons ontstel. 
Die Sinode betuig sy meegevoel aan die talle slagoffers. Ons wil ook ’n verskil maak. 
Daarom verbind ons ons om mee te werk aan oplossings vir ons samelewing. Ons stel ons 
as kerk beskikbaar om op elke vlak waar ons kan help, betrokke te raak. Ons verseker die 
owerheid van ons voorbidding en ons verbintenis tot diens aan die gemeenskap. 
(c) Verbind ons ons tot groter eenheid met ander kerke. Ons wil graag herenig met ons 
Kerkfamilie, soos ons glo God dit wil hê. Ons wil ook graag ons ekumeniese bande 
bevestig en uitbrei en met alle ander Christene hande vat om ons lande op te bou en 
pynlike omstandighede te verlig. 
(d) Roep ons ons gemeentes op om by die genesing van ons lande betrokke te raak. Ons 
dank die Here vir die toegewydheid van lidmate en die talle positiewe aksies waarvan ons 
orals hoor. Kom ons wys die wêreld opnuut dat ons as sout van die aarde en lig vir die 
wêreld God se koninkryk wil laat kom. 
 
Ons het ’n Here. Ons is hier. Ons is sy kerk. 
 
Aan God al die eer. 
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VOORWOORD 
 

Die dertiende vergadering van die Algemene Sinode van die Nederduitse Gereformeerde Kerk vind soos alle 
kerkvergaderings plaas “… met die oog op ‘n tyd soos hierdie…” (Ester 4:14). Hierdie vergadering van die 
tien sinodes van die kerkverband is ‘n gawe uit die hand van die Here ter wille van die eer van sy Naam en 
die koms van sy Ryk. 
 
Hierdie vergadering is ‘n vergadering van ‘n kerk, van ‘n geloofsgemeenskap. 
 
Die Nederduitse Gereformeerde Kerk is tans in ‘n Seisoen van Luister. Die Moderamen het daarom 
geoordeel dat dit nie anders kan as dat dit waarom dit in die Seisoen van Luister gaan, ook die goue draad 
sal wees wat deur elke deel van die vergadering loop nie. Dit beteken dat ook by hierdie vergadering die 
visie van hierdie seisoen waarbinne ons is, sal waar wees:  ‘n luisterende kerk wat voor God leef (Sag 8:23). 
Hierdie vergadering moet dus ‘n ruimte wees waar ons *1 vreugde in die Woord van God vind (Ps 1:2-3), *2 
in liefde na mekaar luister (Kol 3:12-16), *3 met deernis na die wêreld luister (Fil 1:9) en *4 met begrip 
doelgerig diensbaar leef in ‘n veranderende wêreld (Luk 4:18-19). Ons het die verantwoordelikheid om met 
die waardes van leerbaarheid, vertroue, deernis en openheid met mekaar en die sake op ons tafel om te 
gaan. Ons moet in hierdie vergadering gestalte gee aan die tema van die seisoen waarbinne ons as kerk 
leef: God praat - leef luisterryk! 
 
Sedert die Algemene Sinode van 2002 word die agenda van die werk van die kerkverband saam met 
Kerkorde Artikel 43 ook bepaal deur die Roepingsverklaring van die Nederduitse Gereformeerde Kerk. Die 
vergadering van 2004 het vanuit die Roepingsverklaring en die besluite van die vergadering ‘n verbintenis tot 
optrede gemaak.  
 
Deel II van die Agenda (Inligting en Werkskema) (HIERDIE BOEK) vorm die basiese werksdokument voor 
die vergadering en is die padkaart vir ons gesamentlike reis. Die werk van die Ontwerpspan vir die 
vergadering word hierin weerspieël. Bestudeer dit asseblief baie goed en hou dit altyd byderhand. Hierin 
word deurlopend verwys na die Dokumentebundel (Deel I).  
 
By die saamstel van Deel I van die Agenda (Dokumentebundel) het die Agendakommissie gekies om dit 
saam te stel aan die hand van die groter temas wat uit die Roepingsverklaring kom. Die inhoud van verslae 
van Diensgroepe en Taakspanne verskyn dus op verskillende plekke en onder verskillende temas. Die 
bedoeling is om sake wat saam hoort, saam te hanteer en wanneer die Dokumentebundel gelees word, 
word dit ook tematies gedoen. Die vertroue is dat dit afgevaardigdes sal help om aan die hand van die 
Roepingsverklaring te fokus op die groot sake van die agenda ter tafel. Dit help ook om die werk te 
koördineer en belyning in die werkwyse van die verskillende Diensgroepe/Taakspanne te bring. Uiteraard 
kan daar verskil van mening wees waar sekere sake geplaas is: dit is met die Diensgroepe uitgeklaar. ‘n 
Afgevaardigde wat ‘n bepaalde Diensgroep of Taakspan se verslag in sy geheel sou wou sien, kan dit 
elektronies aanvra.  
 
Daar dien belangrike en soms ook sensitiewe sake voor die vergadering. Dit gaan goeie maar ook biddende 
voorbereiding vra aan die hand van die goue draad van die Seisoen van Luister. 
 
Diensgroepe en Taakspanne het hard gewerk en min tyd gehad sedert die vorige vergadering: baie van 
hulle tyd het in hulle eie herstrukturering gegaan. Om verslae gereed te kry vir ‘n Junie-vergadering met ‘n 
lang somervakansie tussenin het nie gewerk nie. Almal het swaargekry … en meeste verslae was laat om 
baie goeie redes. ‘n Woord van baie groot dank vir almal wat gehelp het om die wa deur die drif te kry. 
 
‘n Besondere woord van dank aan elkeen in die kantoor van die Algemene Sinode in Pretoria wat die laaste 
spit moes afbyt, die verskillende taakspanne van die gasheersinode Hoëveld, die Ontwerpspan asook die 
Agendakommissie. ‘n Baie groot dankie aan Handisa wat die drukwerk gedoen het met alle tyd teen hulle: 
julle is sterre! En dankie aan die Here dat ons almal dit vir Hom kon doen! 
 

 
Dr JJ Gerber 
Algemene Sekretaris van die NG Kerk 
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KOMMISSIE VIR DIE AGENDA 
 
 

1.  OPDRAG 
1.1  Reglement 15 pt 3.1: Die Kommissie vir die Agenda word deur die Moderamen saamgestel … 
 Die Moderamen het besluit om  ’n Ontwerpspan, bestaande uit verskeie taakspanne, saam te stel wat alle 
beplanning met betrekking tot die Algemene Sinode sal doen. Die Ontwerpspan het aan die Moderamen 
verslag gedoen van sy werksaamhede. 
1.2  Personeel 
 ’n Aansienlike aantal persone het deelgeneem aan verskillende fases en fasette van die werk van die 
Ontwerpspan: drr Kobus Gerber (sameroeper), Herman Carelsen, Chris van Wyk, Frederick Marais, Paul du 
Plessis, Braam Hanekom, Botha van Aarde, di Willem Botha, Dawid Venter, Cobus Rossouw, Nico van 
Rensburg, Hannes Windell, Bobbie Scherrer, Johann Symington, Manie Kleynhans, Willie van der Merwe, 
Elize Klut, FD Hugo, Zander van der Westhuizen, Nelis van Rensburg, prof Piet Meiring, me Zerilda Nel, 
Rinel Hugo, Maartje Potgieter, Ester Steyn  
 

2.  PLEK EN DATUM VAN SINODE 
2.1  Plek 
Die Moderamen het in Februarie 2005 goedgekeur dat die Sinode Hoëveld as gasheersinode vir die 
Dertiende Algemene Sinode optree.  Op aanbeveling van die Sinode Hoëveld is besluit om die Sinode by die 
Birchwoord Konferensiesentrum te Boksburg, naby die OR Tambo Internasionale Lughawe, te hou. 
2.2  Datum 
2.2.1 Die Dertiende Algemene Sinode is aanvanklik bepaal vir 8-13 Oktober 2006. Die Moderamen het in die 
beplanning van die Sinode aandag gegee aan die finansiële implikasies van  ’n volgende vergadering slegs 
twee jaar na Hartenbos, asook aan die tydsverloop mdo op die afhandeling van werk deur Diensgroepe/ 
Taakspanne. 
2.2.2  Die Moderamen het in Mei 2005 besluit om moderamens/sinodale kommissies/diensrade te toets tov  
’n vergadering in 2008. Die aanduiding was dat dit te lank na 2004 sou wees. In November 2005 is besluit 
om die Algemene Sinode in die tweede kwartaal van 2007 te hou. 
2.2.3 Die datum is aanvanklik bepaal vir 4-7 Junie 2007 maar as gevolg van die omvang van die werk is 
besluit om dit 4-8 Junie 2007 te maak. 
2.2.4  ’n Amptelike kennisgewing is in Desember 2006 in die Kerkbode geplaas. Diensgroepe/Taakspanne is 
via die Moderamen in kennis gestel en sinodeskribas/ saakgelastigdes per brief. 
 

3.  AFGEVAARDIGDES 
3.1  Die name van die afgevaardigde predikante en ouderlinge/diakens (met sekundi) verskyn in die lys van 
afgevaardigdes in hierdie Agendaboek. 
3.2  In ooreenstemming met Reglement 15 pt 1.2 berus hierdie lys op die gesamentlike geloofsbriewe wat 
deur die skribas van sinodes ingedien is op grond van Kerkorde Art 38.2.1 tot 38.2.3. Die berekening 
verskyn op bladsy 39. 
3.3 Die drie Teologiese Fakulteite is adviserend teenwoordig (Kerkorde Art 38.3) 
3.4 Alle wysigings van hierdie lys moet tydens registrasie op Maandag 4 Junie 2007 voor 13:30 by die 
Algemene Sekretaris, dr Kobus Gerber, ingehandig word. 
3.5  Plekke word gereserveer vir die aangewese verteenwoordigers van ander kerke, organisasies, ens. 
3.6  'n Beperkte getal sitplekke is beskikbaar vir besoekers. 
 

4.  REGISTRASIE 
4.1 Die registrasie van afgevaardigdes vind Maandagoggend 4 Junie 2007 vanaf 09:00 tot 13:30 plaas in die 
lokaal soos aangedui in die omsendskrywe aan elke afgevaardigde.  
4.2  Elke sinodeskriba is verantwoordelik vir die registrasie van die betrokke sinode se afvaardiging. 
4.3  Afgevaardigdes ontvang naamkaartjies wat hulle deurgaans as identiteitskaartjies moet dra. 
 

5. VERBLYF 

5.1 Sinodes is versoek dat alle afgevaardigdes op die terrein bly in die lig van die konferensiepakket wat 
beding is asook in die lig van die verkeersprobleme in hierdie deel van Gauteng gedurende spitstyd. 
5.2 Kamerindelings word in oorleg met die sinodes gedoen. 
5.3 Kamernommers word tydens registrasie voorsien. 
  

6.  OPENINGSGELEENTHEID 
Die toewydingsdiens wat Maandagmiddag 4 Junie 2007 om 14:00 gehou sal word, is die amptelike opening 
van die Algemene Sinode. Die geleentheid word gereël en aangebied deur die Sinode Hoëveld en die 
plaaslike gemeente.   
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7.  KONSTITUERING 
7.1  Die afgevaardigde leraar met die langste diens, wat die oudste in jare is, neem die konstituering van 
die Algemene Sinode waar (vgl Reglement van Orde 1.1). Die leraar se naam verskyn in die laatstukke.  
7.2  Hy hanteer  ’n agenda soos weergegee in die Werkskema  wat in hierdie deel van die Agenda verskyn 
(vgl bl 7) 
  

8.  SITTINGSTYE 
Die sittingstye word in die Werkskema weergegee. 
 

9.  VERLOF EN PERSONEELVERANDERINGS 
9.1  'n Dringende beroep word op elke afgevaardigde gedoen om die hele tyd teenwoordig te wees. Elke 
sinode tref self reëlings ten opsigte van die verlof van sy afgevaardigdes. Elke sinode se skriba hanteer die 
gewone verlofaansoeke van sy afgevaardigdes. Die betrokke sinode kan ook iemand anders vir hierdie doel 
aanwys.  
9.2  Die betrokke skriba moet alle personeelveranderings aan die Notulekommissie deurgee vir plasing in die 
notule.  
9.3  Die sameroeper van die Steunspan moet toesien dat die kworum van die vergadering nie in gedrang 
kom nie. 
 

10.  ANDER REËLINGS 
10.1  Vervoer 
Lug-/padvervoer van groepe is deur die kantoor van die Algemene Sinode en sinodes gereël/gekoördineer. 
Sinodes is ook versoek om te reël dat afgevaardigdes wat per motor kom, saamry. Afgevaardigdes wat per 
vliegtuig kom, word deur Birchwood se pendelbussies van en na die OR Tambo Internasionale Lughawe 
vervoer.  
10.2  Sitplekindeling 
10.2.1  Afgevaardiges word by ronde tafels geplaas. Die spesifieke tafelnommer word aangedui op die 
naamkaartjie.  
10.2.2  Indien 'n sekundus ná  die verskyning van die Agenda (en tydens die vergadering) opgeroep word, 
neem hy/sy sy/haar sitplek in op die naam van die primarius wat hy/sy vervang. 
10.3  Mikrofone 
Staanmikrofone word orals in die saal opgerig. Indien iemand 'n spreekbeurt wil hê, moet hy/sy betyds na die 
mikrofoon beweeg. 
10.4  Parkering 
Daar is genoeg parkering by die wooneenhede. Alles op die terrein is binne loopafstand. 
10.5  Dienstafel 
'n Dienstafel word tydens die sitting ingerig en voltyds beman. Hier kan afgevaardigdes boodskappe ontvang 
en stuur en algemene inligting, posdienste en reisinligting verkry. Daar word ook voorsiening gemaak vir e-
posfasiliteite. Die ligging van die Dienstafel verskyn in die inligtingstuk wat tydens registrasie voorsien word. 
10.6  Administrasiekantoor 
'n Administrasiekantoor word ingerig om aandag te gee aan al die nodige administrasie. 
10.7  Etes en verversings 
10.7.1  Alle etes vir alle afgevaardigdes word bedien soos aangedui op die inligtingstuk wat tydens 
registrasie verskaf word. Afgevaardigdes kan nie op sinodekoste elders gaan eet nie.  
10.7.2  Tee/koffie en verversings word bedien soos aangedui op die inligtingstuk.  
10.7.3  Borge is gevind vir van die verversings wat saam met die oggendtee aangebied word. 
10.8  Uitstallings 
10.8.1   ’n Aantal instansies stal hulle werksaamhede en produkte uit. Hulle het vooraf toestemming daartoe 
verkry. 
10.8.2  Geen ander boeke, pamflette, artikels, ware ensovoorts mag op enige plek op die terrein 
uitgestal, verhandel of uitgedeel word nie behalwe met vooraf goedkeuring deur die Moderatuur/ 
Ontwerpspan. 
10.9  Mediese dienste 
Enige persoon wat dringend mediese hulp nodig het, kan navraag doen by die dienstafel. 
10.10  Media 
Die Algemene Sinode is  ’n oop vergadering tensy per geleentheid anders ter vergadering gereël word. Die 
pers is welkom by die Sinode.  
10.11  Bring asseblief saam 
Afgevaardigdes moet die Bybel, die Liedboek van die Kerk  en die jongste uitgawe van die Kerkorde (wit 
2004) met hulle saambring.  
10.12  Kleredrag 
Kleredrag word oorgelaat aan die eie diskresie van elke afgevaardigde. Die aanbeveling is netjies-informeel. 
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10.13 Besoekers 
*1 Ons werk met twee kategorieë van besoekers: die wat volledig vir die hele tyd daar is (Besoekers wat die 
sitting volledig wil bywoon moet asseblief met hulle sinodes onderhandel-ook tov hulle registrasie en die 
betaling van hulle koste) en besoekers wat net bloot kom inloer/bysit vir sekere verslae. Laasgenoemde 
aanvaar volledig verantwoordelikheid vir eie verversings en etes by nabygeleë eetplekke asook eie verblyf. 
Daar kan  ’n geringe fooi van die Konferensiesentrum wees. 
*2 Daar is nie onbeperkte plek vir beide kategorieë beskikbaar nie. 
*3 Dit is nie moontlik om te reël vir ekstra verversings/ etes vir besoekers nie (behalwe die wat by die 
volledige pakket inskakel). 
 

11.  AGENDABOEKE 
11.1  Die 2 Agendaboeke is deur Handisa Drukkers, Bloemfontein, gedruk. Die Agenda is ook op disket 
geplaas deur Bybelmedia, en is ook op die webwerf van die NG Kerk beskikbaar nadat afgevaardigdes dit 
ontvang het. 
11.2  Die Agenda is deur die Algemene Sekretaris saamgestel op grond van die verslae van Diensgroepe/ 
Taakspanne van die Algemene Sinode. Toestemming is deur die Moderamen verleen dat verslae laat mag 
wees as gevolg van die feit dat die Sinode in Junie vergader en Taakspanne/Diensgroepe nie oor die draai 
van die jaar kon vergader om verslae af te handel nie. Die laat verslae het meegebring dat die Agenda nie 
redaksioneel so goed versorg kon word as wat beplan is nie.  
11.3  Volgens besluit van die Algemene Sinode word die koste van die Agenda- en Handelingboeke/diskette 
deur gemeentes gedra. Rekeninge word egter aan sinodes gestuur wat die geld self by gemeentes moet 
insamel of op hulle eie wyse verkry. Dit vorm alles deel van die totale koste van die sitting. 
11.4  In ooreenstemming met die Reglement van Orde pt 3.1 word Agendaboeke/diskette aan "alle diens-
doende predikante van die Ned Geref Kerk, sowel as amptenare en ander tersake instansies" voorsien. 
Sinodes het aangedui hoeveel eksemplare van die boeke/diskette hulle nodig het.  
11.5  Alle navrae in verband met die Agenda moet gerig word aan die Algemene Sekretaris, dr Kobus 
Gerber. 
11.6  Die Agenda sal tydens die sinodesitting as gelese beskou word. Die Werkskema word aan die Sinode 
voorgelê vir behandeling en besluitneming. Kruisverwysings is duidelik aangebring. Afgevaardigdes moet so 
voorberei dat hulle ook die betrokke verslae waaruit die Werkskema saamgestel is, kan vind. Alle ander sake 
is vir kennisname. 
11.7  Daar word nie 'n embargo op die inhoud van die Agendaboek geplaas nie - vgl besluit van Algemene 
Sinode 1998 (bl 465: 2.3 onder C.1.2): Die Algemene Sinode plaas geen embargo op toekomstige agendas 
nie, afgesien van spesifieke sake waaroor die Kommissie vir die Agenda vooraf sou kon besluit dat ten 
opsigte daarvan 'n embargo nodig is.   
 

12. KOMMISSIES TYDENS DIE ALGEMENE SINODE 
Die volgende "sinodekommissies" en "tydelike kommissies" wat tydens die sitting moet funksioneer, word 
aanbeveel. 
12.1 SINODEKOMMISSIES EN -FUNKSIONARISSE 
12.1.1  Notulekommissie   
1.  Die Notulekommissie word saamgestel deur die Sinode Hoëveld. Die sameroeper is dr Gideon Kok. 
2.  Die Notulekommissie is in oorleg met die Algemene Sekretaris verantwoordelik vir die noukeurige 
notulering van die handelinge van die Algemene Sinode. 
3.  Die notule word daagliks aan die Sinode voorgelê.  Nadat dit uitgedeel is, kan skriftelike kommentaar en 
verbeterings aan die aangewese lid van die Notulekommissie gegee word.  Die Notulekommissie werk dit in 
en lê dit, waar toepaslik, aan die Sinode voor by die behandeling van die notule. 
12.1.2  Skakelkommissie 
Dr Kobus Gerber, ds Johann Symington, ds Elsje Büchner en dr Ben du Toit 
12.1.3  Steunspan 
Ds Cobus Rossouw (Heidelberg), mev Ester Steyn (Kantoor van die Algemene Sinode) en teologiestudente 
van die drie Teologiese Fakulteite. 
12.1.4 Spiritualiteit/Musiek 
Sinode Hoëveld. Dr Paul du Plessis is die sameroeper. 
12.1.5 Tafelleiers  
Vergelyk die uitdeelstuk wat by registrasie beskikbaar is. 
12.1.6 Logistiek  
Die Sinode Hoëveld is verantwoordelik vir alle logistieke reëlings voor en tydens die sitting. 
12.1.7 Stemtellers 
Die Steunspan onder leiding van ds Cobus Rossouw 
12.1.8  Tolke 
Reëlings word getref om tolkdienste te verskaf.  
12.1.9  Sinodebode 
Die personeel van Kerkbode voorsien elke dag 'n spesiale uitgawe van die SINODEBODE. 
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12.1.10 Die proses ter vergadering 
Die Moderatuur word tydens die vergadering bygestaan deur die volgende groepe mense ten einde die 
vergadering vlot te laat verloop: 
* Leiers van die ontwerpproses: drr Herman Carelsen, Chris van Wyk en Frederick Marais 
* Luisterspan: dr Andries Cilliers, ds Danie Mouton (sameroeper), dr Danie Dreyer, dr Jan Woest, ds Mari 
Brits, ds Lizl-Louise Schoeman 
* Waarnemers vir die verloop van die proses van die Sinode: di Dawid Venter, Johann Symington en Willem 
Botha 
* Fasiliteerders wanneer benodig: drr Gustav Claasen, Neels du Randt, Ferdi Clasen, ds Barnard Steyn, dr 
Heinrich Theunissen 
 
12.2  TYDELIKE KOMMISSIES 
12.2.1  Samestelling en taak 
12.2.1.1 Die Reglement van Orde bepaal dat Tydelike Kommissies, behalwe waar anders voorgeskryf, deur 
die Kommissie vir die Agenda aangewys word en reeds voor die aanvang van die Sinode met hulle 
werksaamhede mag begin. (Reglement van Orde, pt 7.1.) 
12.2.1.2  Predikante/amptenare in diens van die sinodes en van die Algemene Sinode het sitting met 
adviserende stem in die betrokke tydelike kommissies, mits hulle magtiging verkry het van die kommissie in 
wie se diens hulle staan. (Reglement van Orde, pt 7.3.)  
12.2.1.3  Amptenare/predikante in diens van die Algemene Sinode wat afgevaardigdes na die Algemene 
Sinode is, het stemreg in hulle betrokke tydelike kommissie. (Reglement van Orde, pt 7.4.) 
12.2.1.4 Tydelike kommissies behandel beskrywingspunte wat na hulle verwys is en dien die Algemene 
Sinode met aanbevelings. Insenders van beskrywingspunte mag die betrokke punt by die tydelike kommissie 
persoonlik toelig. Tydelike kommissies maak nie aanbevelings oor die verslae van Diensgroepe/ 
Taakspanne nie, tensy daar 'n beskrywingspunt oor dieselfde saak is wat nuwe aspekte na vore bring, of 
wanneer 'n saak deur die Algemene Sinode na hulle verwys is. Tydelike kommissies moet sover moontlik uit 
lede van die ooreenstemmende Diensgroepe/Taakspanne bestaan. (Reglement van Orde, 7.5 - 7.8.) 
12.2.2  Personeel van Tydelike Kommissies 
Die Moderamen het goedgekeur dat die Tydelike Kommissies soos volg saamgestel word: 

12.2.2.1  Kommissie vir Diensgroepe en Taakspanne 
Die assessor van die Algemene Sinode, die assessors van die tien sinodes, die skribas van die uittredende 
"permanente" Diensgroepe/Taakspanne van die Algemene Sinode asook die Algemene Sekretaris. Die 
sameroeper is die assessor van die Algemene Sinode.  
12.2.2.2  Algemene en Ekumeniese Sake 
Die lede van die uittredende Moderamen ter vergadering asook  ’n kerkraadslid uit sinodes wat nie  ’n 
kerkraadslid op die Moderamen het nie. Die kerkraadslede word deur sinodes aangewys en die name aan 
die Algemene Sekretaris gegee. Die Algemene Sekretaris is sameroeper. 
12.2.2.3 Diens en Getuienis 
Die lede van die uittredende Diensgroep ter vergadering asook die betrokke amptenare. Ds Willie van der 
Merwe is die sameroeper. 
12.2.2.4  Gemeente-ontwikkeling 
Die lede van die uittredende Diensgroep ter vergadering asook die betrokke amptenare. Me Rinel Hugo is 
die sameroeper. 
12.2.2.5  Fondse 
Die lede van die uittredende Taakspan asook die betrokke amptenare. Ds Bobbie Scherrer is die 
sameroeper. 
12.2.2.6  Leer en Aktuele Sake 
Die lede van die uittredende Taakspan ter vergadering asook een lid aangewys deur elke sinode. Sinodes 
gee die name aan die Algemene Sekretaris. Verteenwoordigers van Teologiese Fakulteite dien ook op die 
Tydelike Kommissie. Dr Ben du Toit is die sameroeper. 
12.2.2.7  Regte 
Die lede van die uittredende Taakspan ter vergadering. Ds Manie Kleynhans is die sameroeper. 

12.2.3  Vooraf-vergaderings van Tydelike Kommissies 
Die aanbeveling is dat slegs die Tydelike Taakspan Regte vooraf vergader. Al die ander  tydelike 
kommissies hoef nie vooraf bymekaar te kom nie en kan hulle werk tydens die sinodesitting afhandel. Die 
Ontwerpspan kom reeds op Sondag 3 Junie 2007 bymekaar. 
12.2.4  Funksionering van Tydelike Kommissies 
12.2.4.1  Sodra 'n tydelike kommissie 'n redelike deel van sy agenda afgehandel het, word die betrokke deel 
van sy verslag aan die Notulekommissie oorhandig wat dit nasien ten opsigte van die regte vorm en 
numerering en wat sorg vir die tik en duplisering daarvan. Proefleeswerk word deur die Notulekommissie en 
die skriba van die betrokke tydelike kommissie gedoen. 
12.2.4.2  Die verslae van tydelike kommissies kry dieselfde nommer as die afdeling van die Agenda waarop 
die saak betrekking het, met 'n T vooraan, byvoorbeeld T.1.4. Indien daar meer as een verslag van die be-
trokke tydelike kommissie is, word dit T.1.4(1), T.1.4(2),  ens.  
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12.2.4.3  Tydelike kommissies moet die beskrywingspunt of punte uit 'n verslag waaroor dit gaan, duidelik 
aandui en, indien hulle dit aanbeveel, in hulle aanbeveling die volledige besluit wat deur die sinode geneem 
moet word, weergee, sodat dit woordeliks in die Handelinge van die Algemene Sinode opgeneem kan word. 

 
13.  WERKSKEMA 
Die Werkskema verskyn op bladsy 7 van hierdie Agendaboek. 
 

14.  OPMERKINGS OOR FUNKSIONERING VAN DIE SINODE 
14.1  Uitdeel van stukke, boodskappe en ordelike onderlinge kommunikasie 
Die Steunspan sal behulpsaam wees met die uitdeel van stukke, ens.  Geen stuk mag uitgedeel of enige 
opname van die verrigtinge gemaak word sonder die toestemming van die voorsitter nie. 
14.2  Sittingsreg met adviserende stem 
Aan die predikante in algemene sinodale en in sinodale diens, sowel as aan skribas van permanente 
kommissies en amptenare van soortgelyke status wat mede-verantwoordelikheid dra vir verslae wat voor die 
Algemene Sinode dien, en wat nie afgevaardigdes na die Algemene Sinode is nie, word reg van sitting met 
adviserende stem verleen wanneer daardie verslae en sake wat hulle werk raak, behandel word. 
14.3  Sake wat op meer as een plek in die Agenda voorkom 
Die Reglement van Orde bepaal (3.3) dat die Algemene Sekretaris aantekeninge moet maak van sake wat 
op meer as een plek in die Agenda voorkom en die aantekeninge tot beskikking van die voorsitter van die 
Algemene Sinode moet stel. Dr Kobus Gerber gee aandag aan hierdie opdrag.  
14.4  In-werking-stel van besluite 
Die Algemene Sinode het in 1994 besluit dat ’n besluit van die Sinode in werking tree met die publikasie van 
die Handelinge van die Algemene Sinode tensy die sinode anders besluit. Die Kerkorde en Reglemente tree 
in werking by die publikasie daarvan. (Handelinge 1994, bl 426) 
 

15.  ANDER SAKE  
15.1  Oggend- en aandwyding 
Die kommissie het gereël dat 'n Spiritualiteitspan olv dr Paul du Plessis (Sinode Hoëveld) verantwoordelik 
sal wees vir die daaglikse oggendwyding (08:00 – 08:30) en aandwyding. Afgevaardigdes word versoek om 
betyds hulle plekke in te neem sodat die verrigtinge stiptelik en sonder enige steurnis kan begin. 
15.2  Groeteboodskappe 
Verslag hieroor in die laatstukke. 
15.3  Waarnemers 
Die VGKSA, die RCA, die NGKA, die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika, die Nederduitsch Hervormde Kerk 
van Afrika, die GER, WARC, die Reformed Church in Hungary, die Christian Reformed Church in North 
America, die Christian Reformed Churches of Australia, die Dutch Reformed Church in Sri Lanka, die 
Reformed Church in Japan en die Uniting Presbyterian Church in Southern Africa word genooi om  ’n 
verteenwoordiger te stuur om die sitting van die Algemene Sinode by te woon. Hulle dra hulle eie reiskoste.  
15.4  Spreekbeurte 
Daar word aanbeveel dat, afgesien van die oordra van groeteboodskappe, spreekbeurte vir persone van 
buite tydens die sitting tot die minimum beperk word. Die Moderatuur saam met die Ontwerpspan oefen hier 
hulle diskresie uit. 
 

16.  AFSLUITING VAN SINODE 
Die afsluiting van die sinode word bepaal vir nie later nie as 12:30 op Vrydagmiddag 8 Junie 2007. 
Afgevaardigdes moet asseblief hulle reisreëlings so tref dat hulle die sitting enduit kan bywoon. 
 

17.  AANBEVELING:  REËLINGS SINODE  2007 
Die Algemene Sinode keur die reëlings van die Agendakommissie/Ontwerpspan goed.. 
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VERSLAG VAN DIE ONTWERPSPAN 
 
Die Algemene Sinode 2007 vind plaas binne die konteks van die sterk klem wat die afgelope drie jaar op die 
Roepingsverklaring geval het wat uit die Algemene Sinode van 2002 gespruit het.  Die werksaamhede binne 
die Algemene Sinodale sisteem is doelgerig binne die Roepingsverklaring bestuur. Die Ontwerpspan van die 
2007 Algemene Sinode is gedien met  ’n Dokumentebundel (Agenda Deel I) wat hierdie werkswyse 
weerspieël. Vir die eerste keer is die dokumentebundel nie net  ’n versameling van verslae nie, maar is die 
inligting tematies gerangskik. Hierdie tematiese inrigting het nuwe en interessante uitdagings gestel oor die 
wyse waarop ons ter vergadering sake ter tafel kan neem. 
 
As gevolg van die sterk rol wat die Roepingsverklaring in die Algemene Sinodale sisteem sedert 2002 speel, 
is daar in die verloop van hierdie vergadering voorsiening gemaak vir ’n proses van waardering en 
evaluering van die Roepingsverklaring aan die begin van die vergadering wat uitloop op  ’n herverbintenis 
aan  ’n roepingsverklaring wat saam en uit die vergadering van 2007 sal groei.  
 
Die Moderamen het die Seisoen van Luister, waarbinne ons tans in die NG Kerk verkeer, as rigtinggewende 
fokus vir die 2007 Algemene Sinode geïdentifiseer. Daar is gepoog om die waardes van die seisoen 
deurgaans in die werksaamhede weerklank te laat vind (vgl ook die Voorwoord).  
 
Die Ontwerpspan het ook met groot waardering en leergierigheid kennis geneem van die positiewe en 
negatiewe terugvoer oor die werkwyses wat op die 2004 Algemene Sinode te Hartenbos, die Algemene 
Predikantebyeenkoms in 2005 te Bloemfontein en die vergaderings van die onderskeie sinodes die afgelope 
drie jaar gevolg is. Dit is in ag geneem vir die beplanning van hierdie vergadering. 
 
Die Ontwerpspan het dit as hulle taak gesien om die Moderamen behulpsaam te wees om die aanbevelings 
soos dit in die Dokumentebundel (Agenda Deel I) vervat is, binne die ruimte van die Reglement van Orde tot 
sinvolle besluitneming te laat kom. Vir die doel het ons die prioriteite by elke tema met die Moderamen 
uitgeklaar en die grootste deel van die tyd vir elke tema aan die prioriteite gewy. In die Werkskema word die 
aanbevelings wat met die prioriteite gepaard gaan, saam gegroepeer.  
 
By elke tema volg dan  ’n tweede groep van aanbevelings wat uit sekondêre prioriteite spruit en wat dus in 
besprekingstyd en metodiek mindere fokus sal geniet.  
 
Daar is  ’n derde groep aanbevelings wat, afhangende van die sinode se oordeel oor die implikasies van 
Artikel 43 van die Kerkorde en die werkswyse van die Algemene Sinode, eerder  by sinodes sou tuishoort. 
Hulle word saam gegroepeer met  ’n aanbevole metodiek om die werksaamhede van die Diensgroepe/ 
Taakspanne wel tot hulle reg te laat kom.  
 
Die Ontwerpspan het van die veronderstelling uitgegaan dat die afgevaardigdes deeglik voorberei sal wees. 
In die lig van die beperkte tyd tot ons beskikking om die omvang van die stof te hanteer, het ons grotendeels 
op  ’n werkswyse besluit waar sake aan die orde kom sonder breedvoerige inleiding deur Diensgroepe, 
Taakspanne of individue. Op die manier kry ons meer tyd vir dialogiese gesprekvoering en geleentheid vir 
respons deur die persone wat vir  ’n spesifieke saak getaak was. Daar sal ook daagliks inleidings gegee 
word oor die prioriteite van die dag wat volg sowel as die hooftrekke van die proses. Die doel hiermee is om 
aan elkeen  ’n billike kans te gee om by die voorafproses betrokke te raak.  
 
Die Ontwerpspan sal tydens die vergadering deurlopend geleentheid gee vir Diensgroepe/Taakspanne wat 
direk by die spesifieke tema betrokke is, persone wat amendemente of voorstelle daaroor het en diegene 
wat ons kan help om die proses vlot te laat verloop, om vooraf te ontmoet. Die doel hiermee is om op die 
mees verantwoordelike wyse die omvang van die stof voor ons in die beperkte tyd te hanteer.  
 
Ons het ook met vorige vergaderings geleer dat ons diverse spiritualiteite  konflikpotensiaal inhou. Die 
Spiritualiteitspan sal ter vergadering die klem op die viering van sake lê in plaas van voorbereiding met die 
oog op bespreking van temas. Die gasheersinode en die plaaslike gemeente sal ons aan die begin van die 
sinode in  ’n toewyding lei. Die Moderamen, en hopelik almal in die vergadering, se begeerte dat ons coram 
Deo sal vergader, vra egter ook  ’n geestelike voorbereidheid van elke afgevaardigde.  
 
Die Ontwerpspan leef met die verwagting dat die voorgestelde werkskema/dagprogram en groepering van 
aanbevelings die vergadering in staat sal stel om binne die waardes van die Seisoen van Luister sinvol saam 
met mekaar voor God te vergader.  
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WERKSKEMA 
 
 
MAANDAG 4 JUNIE 2007 
 
 
09:00 Registrasie (laatste teen 13:30) 
12:30 MIDDAGETE aangebied deur Sinode Hoëveld 
14:00 Toewydingsdiens olv Sinode Hoëveld en die plaaslike gemeente 
15:15 Konstituering 

1. Afgevaardigde leraar met langste jare diens en wat die oudste is 
2.  Die volgende agenda word deur hom hanteer: 
2.1 Gebed 
2.2 Konstituering aan die hand van die lys van afgevaardigdes soos voorgelê deur die Algemene 
Sekretaris 
2.3 Die volgende Beskrywingspunte wat hier ter sake is en die Reglement van Orde kan wysig, word 
op versoek van die Ontwerpspan nou hanteer:    

1. BESKRYWINGSPUNT B.6.1 VERKIESING VAN MODERATUUR (Vgl Agenda Deel I B.6 
Beskrywingspunte bl 496) 
Sinode Noord-Kaapland 
Die Sinode versoek die Algemene Sinode dringend om terug te keer na die gereformeerde stelsel van 
moderatuursverkiesing waarvolgens personeel van  ’n meerdere vergadering aan die begin van die 
vergadering verkies word vir  ’n termyn wat ten einde loop met die afhandeling van die vergadering. 
 
2. BESKRYWINGSPUNT B.6.2 ARTIKEL 40 (Vgl Agenda Deel I B.6 Beskrywingspunte bl 496) 
Wes-Transvaal 
Verander Artikel 40 om soos volg te lees: “Na konstituering word die moderatuur verkies en voor die 
verdaging van die Algemene Sinode word  ’n moderamen van die Algemene Sinode saamgestel.” 
 
3. MODERATUURSVERKIESING (vgl Agenda Deel I bl 459, A.6.4.1 Verslag van die Algemene Taakspan 
Regte pt 1.3) 
Die ATR adviseer die Algemene Sinode dat al die lede van die moderatuur herkiesbaar is vir ’n volgende 

termyn. 

 
3. Verslag van die Agendakommissie asook inligting/reëlings vir die vergadering word deur die 
Algemene Sekretaris voorgelê: vgl Agenda Deel II: Inligting en Werkskema. 

 

AANBEVELINGS /VOORSTELLE VOOR ALGEMENE SINODE (vgl Agenda Deel I bl 484, A.6.4.4 Verslag 
van die Algemene Taakspan Fondse, pt 10.4) 
Die Algemene Sinode besluit dat geen voorstel ontvanklik is, tensy dit kan aantoon dat dit aan die volgende 
vereistes voldoen: 
Een:  Voldoen dit aan Artikel 43? 
Twee:  Pas dit by die Roepingsverklaring en prioriteite van die Algemene Sinode in? 

Drie:  Wat is die finansiële implikasie van die voorstel? 

 
16:00 VERVERSINGS 
16:30 Ken-mekaar en  ’n luisteroefening aan die hand van die Seisoen van Luister se vertrekpunte 
17:00 Verslag van die Ontwerpspan  oor die inrigting/werkwyse van die vergadering: vgl Agenda Deel II: 

Inligting en Werkskema. 
 Aanwys van Appèlkommissie: appèl LLB Gaum 
18:00 AANDETE 

Verteenwoordigers van Diensgroepe/Taakspanne betrokke by die sake wat na aandete dien, word 
ontmoet op  ’n tyd en plek soos aangekondig 

19:00 Roeping en Identiteit 
 Voorlees van Roepingsverklaring 2002 
 Kort inleiding oor die tema ter tafel 
 Tafelgesprekke olv die Ontwerpspan 

Voorsitter stel die sake/aanbevelings wat met die tema verband hou aan die orde (kort oorsig, 
dialogiese debat (respons van Diensgroep/Taakspan/voorstellers waar nodig), repliek en 
besluitneming. 
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1. VISIONERING EN ROEPINGSONTWIKKELING (vgl Agenda Deel I bl 3, A.1.1 Verslag van die 
Moderamen, pt 2.3)   
Die Algemene Sinode dra dit aan die Moderamen op om deurlopende visionering en roepingsontwikkeling 
vanuit die besluite van die Algemene Sinode, soos in die opdrag van die Moderamen vervat, ’n prioriteit in sy 
werksaamhede te laat wees. 

 
2. IMPLEMENTERING VAN DIE ROEPINGSVERKLARING (2002) (vgl Agenda Deel I bl 375, A.4.2 Verslag 
van die Algemene Diensgroep Diens en Getuienis, pt 1.8) 
Die Algemene Sinode  
1  Wys ’n ad hoc-taakspan aan bestaande uit verteenwoordigers van al die diensgroepe om ’n omvattende, 
geïntegreerde beleidsdokument waarin  ’n strategie vir die implementering van die kerk se roeping in die 
Suider-Afrika konteks soos dit verwoord is in die Verklaring (2002), voor te berei.  Die vorige opdragte 
rakende strategiëe vir armoedebestryding, die bekamping van misdaad en geweld, die MIV en Vigsstrategie 
(die Goeie Herder-strategie) moet ook in die beleidsdokument opgeneem word. 
2  Versoek die Moderatuur om met die ander drie kerke te onderhandel sodat dit ’n gesamentlike projek sal 
wees waarin die Verenigde Diensgroep Diens en Getuienis die leiding neem. 
3  Gee opdrag dat die taakgroep so gou moontlik ’n vorderingsverslag aan die ASM voorlê.  
4  Versoek die ASM om addisioneel vir die proses te begroot. 
 
3. NG KERK SE GEREFORMEERDE KARAKTER (vgl Agenda Deel I, bl 10, A.1.1 Verslag van die 
Moderamen, pt 10.3) 
1 Die Algemene Sinode wys leraars en kerkvergaderings daarop dat daar ’n kerklike weg is om besware en 
klagtes oor leersake te hanteer. 
2 Die Algemene Sinode moedig die hele kerkverband aan om moeite te doen om geleenthede te skep vir en 
betrokke te raak by gesprekke oor sake wat die Skrif en ons belydenis raak. 

 
4. GEREFORMEERDE IDENTITEIT (vgl Agenda Deel I, bl 10 en bl 17 (pt 4), A.1.1 Verslag van die 
Moderamen pt 11.1, (Moderamen Bylaag 1 bl 11)) 
1  Die Algemene Sinode aanvaar die uitgangspunte in die verslag “Gereformeerde Identiteit” as riglyn vir ons 
beskouing oor ons Gereformeerde identiteit. 
2  Die Algemene Sinode versoek sinodes om hierdie dokument deur te stuur na kerkrade vir oriëntasie van 
die plaaslike bediening. 
 
5. BESKRYWINGSPUNT B.1.1 BELYDENIS OOR DIE OPSTANDING (Vgl Agenda Deel 1 B.1 
Beskrywingspunte bl 495) 
Oos-Transvaal 
Die Sinode van Oos-Transvaal versoek die Algemene Sinode om ’n eietydse interpretasie van die Twaalf 
Artikels te gee. 

 

 
 5. Program vir Dinsdag 5 Junie 2007 word kortliks hanteer. 
 
21:15 AANDWYDING olv die Spiritualiteitspan 
21:30 Parallelle sessies oor sake wat Dinsdag ter tafel is: persone wat inligting verlang, bydraes wil maak 

oor die proses, amendemente en bykomende voorstelle met die opstellers van verslae wil deurpraat. 
 
 

DINSDAG 5 JUNIE 2007 
 
 
08:00 OGGENDWYDING 
08:30 Ekklesiologie 
 Kort inleiding 
 Tafelgesprekke wat al drie sake in verband bring met mekaar 
 Respons van Diensgroepe 
 
 Missionêre Gemeentes 
 Dialogiese debat 
 
 Kerklos lidmate 
 Dialogiese debat 
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1. EKKLESIOLOGIE (vgl Agenda Deel I, bl 40 pt 1.3, Verslag van die Algemene Diensgroep vir Gemeente-
Ontwikkeling (ADGO Bylaag 1 bl 44)) 
1 Die Algemene Sinode keur die dokument “’n Afgebakende en praktiese gemeentelike ekklesiologie”as `n 
gespreksdokument goed. 
2 Die Algemene Sinode versoek sinodes, ringe en kerkrade om die dokument op gepaste wyse te hanteer. 
3 Die Algemene Sinode versoek al die relevante diensgroepe om die saak so holisties as moontlik te hanteer 
en rig daarom ook `n spesifieke versoek aan die koördineringsforum van diensgroepe om hieraan aandag te 
gee. 
4 Die Algemene Sinode versoek ATR om in samewerking met ADGO te kyk na moontlike KO-implikasies en 
die sinode met toepaslike aanbevelings te bedien.  
5 Die Algemene Sinode versoek ADGO om in samewerking met BM gepaste moontlikhede te ondersoek om 
die saak onder bespreking op die tafel van gemeentes te bring. Dit sluit onder andere DVD’s, publikasies en 
konferensies in.  
 
2. BEDIENING AAN KERKLOS LIDMATE EN  EVANGELISASIE (vgl Agenda Deel I, bl 42, Verslag van die 
Algemene Diensgroep vir Gemeente-Ontwikkeling pt 4.2 (ADGO Bylaag 4 bl 68) 
1 Die Algemene Sinode keur hierdie studiestuk as gespreksdokument goed en gee opdrag aan ADGO en 
ADD om seker te maak dat navorsing en gesprek in die verband voortgaan.  
2 Die Algemene Sinode keur goed dat die Seisoen van Luister in 2010 verder gevoer word deur `n “Seisoen 
van Evangelisasie” uit te roep. Nie alleen moet daar dan met soveel as moontlik vennote saamgewerk word 
om 2010 jaar `n besondere jaar in ons land se geskiedenis en die Koninkryk van God te maak nie, maar 
behoort daar ook byvoorbeeld materiaal ontwikkel te word wat na 2010 goed gebruik kan word. 
3 Die Algemene Sinode keur goed dat die spesifieke naamgewing vir die seisoen later gedoen word.  
4 Die Algemene Sinode wys vir die doel `n uitgebreide taakgroep aan wat soos volg saamgestel kan word: 
Verteenwoordiging van ADGO 
Verteenwoordiging van ADD 
Verteenwoordiging van die VGKSA, RCA en NGKA in Afrika 
Verteenwoordiging van FIM 
Verteenwoordiging van relevante mobiliseringsorganisasies soos SAVGG en Kingfisher 
Verteenwoordiging van die teologiese fakulteite en VTO’s 
Ander ekumeniese verteenwoordiging 
5 NEK word as sameroeper aangewys 
6 Die Algemene Sinode dra dit aan die dagbesture van ADGO en ADD op om begrotings- en ander 
logistieke detail uit te klaar. 
7 Die Algemene Sinode versoek die Moderamen om aan hierdie verslag aandag te gee. 

 
3. NUWE GEMEENTE-ONTWIKKELING (vgl Agenda Deel I, bl 43, Verslag van die Algemene Diensgroep 
vir Gemeente-Ontwikkeling pt 5.1 (ADGO Bylaag 5 bl 75) 
1  Die AS neem kennis van die bylae. 
2  Die AS versoek kerkrade om ernstig oor die implikasies van NGO binne hul eie konteks te besin en nuwe 
gemeentestigting as doelgerigte metode vir kerkgroei te oorweeg. 
3 Die AS versoek sinodes om verantwoordelikheid te neem dat relevante uitdagings in hul sinodale gebied 
sinvol aangespreek word. 
4 Die AS versoek AKTO om toe te sien dat die saak die nodige aandag in die kurrikula van die verskillende 
teologiese fakulteite kry. 
5 Die AS keur die Reglement vir die Vermeerdering, Kombinering, Eenwording en Samesmelting van 
gemeentes goed. (Bylae 2) 
6 Die AS versoek die ATR om in oorleg met ADGO aandag te gee aan die moontlikheid dat 
gemeentestigting uit meer as een kerkverband kan geskied.   

 
4. VERDERE OMSKRYWING MISSIONÊRE-DIAKONALE GEMEENTES (vgl Agenda Deel I bl 85, Verslag 
van die Algemene Diensgroep Diens en Getuienis pt 2.1.2)  
Die Algemene Sinode wys ’n ad hoc-taakspan aan bestaande uit verteenwoordigers van al die diensgroepe 
om ’n geïntegreerde, praktiese gemeentelike ekklesiologie daar te stel. 

 
 
10:30 VERVERSINGS 
11:00 Kerkorde Art 43 / Die aard en selfstandigheid van sinodes 
 Kort inleiding 
 Dialogiese debat 
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1.  KO ART 43 EN DIE TAAK VAN DIE ALGEMENE SINODE (vgl Agenda Deel I bl 8, A.1.1 Verslag van die 
Moderamen, pt 6.5) 
1 Die Algemene Sinode besluit om Art 43.2.2 te wysig om te lui: die koördinering/netwerk van sake wat 
voortvloei uit Art 43.1.1 
2 Die Algemene Sinode wys Sinodes asook die Diensgroepe/Taakspanne van die Algemene Sinode op die 
beredenering oor die werk van die Algemene Sinode en Sinodes in die Agendas van 2002 en 2004. 

 
2.  HERFORMULERING VAN KO ART 43.1.1 (vgl Agenda Deel I bl 484, A.6.4.4 Verslag van die Algemene 
Taakspan Fondse, pt 8.7) 
Artikel 43.2.2 word soos volg herformuleer:  die koördinering/netwerk van sake wat voortvloei uit Artikel 
43.1.1. 
 
3. AARD EN SELFSTANDIGHEID VAN SINODES (vgl Agenda Deel I bl 9, A.1.1 Verslag van die 
Moderamen, pt 8.6) 

Die Algemene Sinode ontvang die laatstuk in die verband. 

 
12:00 Erediens/ Handboek vir die Erediens 
 Dialogiese debat 
 Oorhandigingsgeleentheid 
 

1. KERKMUSIEK (vgl Agenda Deel I bl 41, A.1.2 Verslag van die Algemene Diensgroep vir Gemeente-
Ontwikkeling, pt 3.1 (ADGO Bylaag 3A bl 59) 
1.1 MUSIEK   
Die Algemene Sinode ondersteun die werkwyse van Flam en moedig gemeentes aan om gebruik te maak 
van hierdie teologies en musikaal-gekeurde eietydse liedere. 
1.2  LIEDERE IN ANDER TALE 
Die Algemene Sinode neem met dank kennis dat tekste van liedere in ander tale, waarvan die melodieë in 
die Liedboek opgeneem is, op die kerk se webblad beskikbaar is. 
1.3 SAMEWERKING MET VENNOTE 
Die Algemene Sinode gee opdrag aan ADGO dat daar met geskikte vennote saamgewerk moet word in die 
daarstelling van ’n professionele opleidings-DVD vir kontemporêre musici. 
1.4 BEVORDERING VAN KLASSIEKE MUSIEK 
Die Algemene Sinode gee erkenning aan die behoefte met betrekking tot die bevordering van formele kerk-
musiek en gee opdrag aan ADGO en sy Projekspan vir Musiek om werksaamhede in die verband voort te 
sit. 
1.5 BEGELEIDINGS-CD 
Die Algemene Sinode moedig gemeentes, wat sukkel om geskikte orreliste te vind, aan om alternatiewelik 

van die hulp van die Begeleidings-CD-pakket gebruik te maak. 

2. HANDBOEK VIR EREDIENS (vgl Agenda Deel I bl 42, A.1.2 Verslag van die Algemene Diensgroep vir 
Gemeente-Ontwikkeling, pt 3.3.1.1 (ADGO Bylaag 3B bl 62) 
1  Die Algemene Sinode word versoek om die Handboek vir die Erediens as liturgiese proefbundel goed te 
keur. 
2  Die Algemene Sinode versoek verder dat ADGO in die reses die opdrag kry om  ’n deeglike evaluering 
van die bundel te doen met aanbevelings vir goedkeuring by die volgende sinode. 
3  Dit word gedoen in die lig van die feit dat die liturgiese ontwikkeling as voortgaande proses gesien word 

en genoemde bundel nie as  ’n afgeslote bundel gesien moet word nie. 

 
12:30 Die Doop 
 Kort inleiding 
 Dialogiese debat 
 

VERSLAG OOR BETEKENIS EN GEBRUIK VAN DIE DOOP (vgl Agenda Deel I bl 10, 39, A.1.1 Verslag 
van die Moderamen, pt 11.3 (Moderamen Bylaag 3 bl 31) 
Die Algemene Sinode aanvaar hierdie verslag as uitdrukking van die NG Kerk se verstaan van die 
Christelike doop en versoek leraars en kerkrade om toe te sien dat die doop so gevier word. 

 
 
13:00 MIDDAGETE 
14:00 Geestewêreld en bevryding 
 Voorsitter lig toe 
 Dialogiese debat/respons van Taakspan indien nodig 
 Repliek 
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GEESTEWÊRELD EN BEVRYDING (vgl Agenda Deel I bl 10, 29, A.1.1 Verslag van die Moderamen, pt 11.2 
(Moderamen Bylaag 2 bl 18) 
Die Algemene Sinode aanvaar die volgende aanbevelings: 
1  Die Algemene Sinode bely met blydskap die oorwinning van Jesus Christus oor al die  manifestasies van 
bose magte, boosheid en kwaad in (die lang geskiedenis van) die mensdom.  
2  Die Algemene Sinode aanvaar dat hierdie oorwinning in baie gevalle nog nie ten volle sigbaar is nie, dat 
ons dikwels oorweldig is deur hierdie boosheid wat groter is as onsself, ook juis weens die swakheid van die 
mens en die verleiding van die sonde.   
3  Die Algemene Sinode aanvaar daarom dat ons as kinders van God nog steeds in 'n geestelike stryd 
gewikkel is teen die boosheid in al sy manifestasies in die wêreld, maar veral die kwaad wat in elke mens 
skuil. 
4  Die Algemene Sinode moedig daarom alle gelowiges aan om deur die krag van die Heilige Gees (in die 
gees van die oorwinning van Jesus) hierdie boosheid die stryd aan te sê, deur spesifiek te fokus op die 
genadige verlossingswerk van Christus, sodat die kerk die ware kenmerke van evangeliese gehoorsaamheid 
(liefde, genade, vergifnis en versoening) sal vertoon.  
5  Die Algemene Sinode is bewus van praktyke in die NG Kerk wat daarop dui dat aan die mag van 
eksterne, sowel as interne kragte, prominensie verleen word wat vreemd is aan die belydenis van verlossing 
en oorwinning in Jesus Christus. 
6  Die Algemene Sinode het ernstige bedenkinge dat dit wat na ons mening in sommige vorms van 
geestelike oorlogvoering, bevrydingsrituele en eksorsisme aangebied word, die algenoegsaamheid van die 
werk van Christus kan bedreig en daarmee die Gereformeerde belydenis van die volkome verlossingswerk 
van die genadige God in Jesus op die spel geplaas word.  
7  Die Algemene Sinode distansieer hom van die volgende: die magiese kragte wat aan beelde en ander 
voorwerpe toegeskryf word; die lang konfronterende gesprekke met bose magte en afgestorwenes, asook 
die gepaardgaande triomfalisme wat straal uit sensasionele en skouspelagtige byeenkomste van bevryding.  
8  Die Algemene Sinode besef dat die verskillende kulture in ons land ons duideliker bewus gemaak het van 
die veelfasettige aard van die siening oor die bose; dat daar kontekste is waarin daar  ’n werklike vrees vir 
eksterne bose magte is wat baie mense se lewens oorheers en dat hierdie lewenservaring ernstig 
opgeneem behoort te word. Die sinode moedig daarom sy eie ampsdraers en lidmate aan, wat in sulke 
kontekste werk, om op verantwoorde wyse besondere aandag hieraan te gee, met die doel om die radikale 
verlossingswerk van Christus met oorgawe te verkondig. 

 
 
15:00 Roeping en Identiteit: uitstaande sake 

1. SEISOEN VAN LUISTER (vgl Agenda Deel I bl 5, A.1.1 Verslag van die Moderamen, pt 3.7) 
Die Algemene Sinode besluit om die “Seisoen van Luister” heelhartig te ondersteun en sinodes aan te 
moedig om die geleenteheid te benut om met nuwe toegespitsheid na God, mekaar en die wêrelde waarin 
ons leef, te luister. 

 
2. ALGEMENE PREDIKANTEBYEENKOMS (vgl Agenda Deel I bl 8, A.1.1 Verslag van die Moderamen, pt 
4.12) 
1 Die Algemene Sinode dank die Here vir die geslaagde Algemene Predikantebyeenkoms en die vrug 
daarvan in die NG Kerk. 
2 Die Algemene Sinode dra dit aan die Moderamen op om weer oorweging te gee aan die aanbied van ’n 
Algemene Predikantebyeenkoms vir die kerkverband. 
 
3. VISIONÊRE TAAKSPAN – PROSESSE (vgl Agenda Deel I bl 9, A.1.1 Verslag van die Moderamen, pt 
7.2.5) 
1 In die lig van die ontwikkelinge binne die prosesse van die algemene sinodale verband besluit die 
Algemene Sinode om nie weer ’n Visionêre Taakspan te benoem nie. 
2 Die Algemene Sinode dra die hantering van die visioenêre prosesse wat by die Taakspan tuisgehoort het 
aan die Moderamen op. 
3 Die Algemene Sinode besluit om ’n Koördineringsliggaam te skep wat jaarliks vergader om die bedieninge 
en prosesse binne die hele sisteem van die Algemene Sinode te koördineer, integreer, evalueer en 
implementeer in terme van die roepingsverklaring en besluite van die Algemene Sinode. Die liggaam 
bestaan uit verteenwoordigers van die dagsbesture van die diensgroepe en steundienste. GDN hoort 
funksioneel hier. Die Koördineringsliggaam rapporteer aan die Moderamen. 
 
4. ARMENIANISME– KONSEKWENSIES VIR DIE BEDIENING (vgl Agenda Deel I bl 40, A.1.2 Verslag van 
die Algemene Diensgroep vir Gemeente-Ontwikkeling, pt 2.2 (ADGO Bylaag 2 bl 57) 
1  Die Algemene Sinode neem kennis van die werksdokument en beskou die opdrag as voorlopig 

afgehandel. 
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2  Die AS versoek die ADGO om in die ontwikkeling van gemeentes deurlopend, wat betref die saak onder 
bespreking, as gereformeerde gewete op te tree. 

 
5. OMSKRYWING DIENS EN GETUIENIS (vgl Agenda Deel I bl 83, A.1.3 Verslag van die Algemene 
Diensgroep Diens en Getuienis, pt 1.2.2)  
Die Algemene Sinode  
1  Keur die verdere teologiese besinning oor die konsep “Diens en Getuienis” goed en versoek sinodes om 
die besinning na hulle kommissies en diensgroepe vir Diens van Barmhartigheid en Getuienis te verwys vir 
bespreking en kommentaar. 
2  Versoek die Diensgroep om met die teologiese besinning voort te gaan in samewerking met die ander drie 
kerke in die NG Kerk-familie. 
 
6. BYBELVERTALING (vgl Agenda Deel I bl 86, A.1.4.1 Verslag van die Algemene Taakspan 
Bybelvertaling, -verklaring en –verspreiding, pt 1.4) 
1  Die Algemene Sinode betuig sy dank teenoor die Bybelgenootskap van Suid-Afrika en die betrokke 
vertaalspan vir die voltooiing van die Afrikaanse Bybel vir Dowes en doen 'n beroep om lidmate om die 
gebruik hiervan wyd aan te moedig.  
2  Die Algemene Sinode neem met dank daarvan kennis dat die BSA besluit het om  op versoek van die 
Kerklike Advieskomitee (Die Bybel in Afrikaans) voort te gaan met ’n volgende Afrikaanse vertaling van die 
Bybel (ABV).  
3  Die Algemene Sinode neem met dank daarvan kennis dat die BSA geen direkte bydrae van onderskeie 
kerke vra nie, maar moedig ons eie lidmate en gemeentes aan om die projek finansieel te ondersteun.  
4  Die Algemene Sinode neem met dank kennis van die groot aantal lidmate wat as teoloë, brontaal- en 
doeltaalkenners en medewerkers betrokke is by die ABV. As sameroeper van so  ’n groot en belangrike 
projek word prof Combrink insig en krag toegebid. 
5 Die Algemene Sinode gee opdrag aan die ATBV om steeds sy volle medewerking aan die BSA te verleen 
vir hierdie groot projek. 
 
7.  BYBELVERKLARING (vgl Agenda Deel I bl 87, A.1.4.1 Verslag van die Algemene Taakspan 
Bybelvertaling, -verklaring en –verspreiding, pt 2.4) 
1  Die Algemene Sinode versoek die ATBV om voort te gaan met die SGB-reeks en dit tot voltooiing te bring.  
2  Die Algemene Sinode betuig sy dank teenoor Lux Verbi-Bybelmedia vir die diens wat gelewer word ten 
opsigte van die elektroniese en ander vorme van publikasie van die SBG-reeks.  
3  Die Algemene Sinode ondersteun die beoogde nouer samewerking met die VGKSA op die terrein van 
Bybelvertaling en –verklaring 

 
8. BYBELGENOOTSKAP (vgl Agenda Deel I bl 89, A.1.4.1 Verslag van die Algemene Taakspan 
Bybelvertaling, -verklaring en –verspreiding, pt 3.7) 
Die Algemene Sinode wil alle lidmate aanmoedig om deur volgehoue gebeds- en finansiële ondersteuning 
aktief by die verskillende projekte van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika betrokke te raak. 

 
9. FUNKSIONERING VAN TAAKSPAN ATBV ONDER ALGEMENE DIENSGROEP ONDERSTEUNING 
(vgl Agenda Deel I bl 89, A.1.4.1 Verslag van die Algemene Taakspan Bybelvertaling, -verklaring en –
verspreiding, pt 4.2) 
1  Personeel 
1.1 Die Algemene Sinode bedank prof A B du Toit wat op sy besondere manier agtien jaar  lank 
onbaatsugtige diens gelewer het op die Taakspan.  
1.2 Die Algemene Sinode wys die volgende lede aan om vir die volgende termyn in die Taakspan ATBV te 
dien:  
* Deur NG Kerk Dosenterade aanbeveel:  
Ou Testamentici: prof HL Bosman (US), prof DJ Human (UP), prof SD Snyman (UV) 
Nuwe Testamentici: prof HJB Combrink (US), prof JG van der Watt (UP), prof HC van Zyl (UV)  
* Deur VGKSA aanbeveel: prof PJJS Els (OT), prof GD Cloete (NT) 
* Deur Bybelgenootskap van Suid-Afrika aanbeveel: ds GS Kritzinger en ds HJ Geyer  
* Vakkundiges deur ATBV aanbeveel: prof JA Naudé (Hebreeus/Vertaalkunde),  
prof CHJ van der Merwe (Hebreeus/Vertaalkunde), prof JA du Rand (NT), prof DF Tolmie (NT).  
2 Begroting 

Die Algemene Sinode begroot vir die werksaamhede van die Taakspan ATBV  

 
15:30 VERVERSINGS 
16:00 Openbare Getuienis 
 1. Kerk en Staat/Parlementêre Lessenaar 
 Kort inleiding 
 Dialogiese debat 
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DIE NG KERK EN DIE GRONDWET (vgl Agenda Deel I bl 99, A.2.1 Verslag van die Moderamen pt 3.4.2 
(vgl Moderamen Bylaag 1 bl 111)) 
Die Algemene Sinode keur die dokument Die NG Kerk en die Grondwet goed as beleidstuk van die NG 

Kerk. Dit geld ook as as uitgangspunt vir die werk van die Parlementêre Lessenaar. 

  
2. Kommunikasie 

 Dialogiese debat 
 Toekomsvisie 
 

1. KOMMUNIKASIE (vgl Agenda Deel I bl 110, A.2.1 Verslag van die Moderamen, pt 8.9) 
1 Die Algemene Sinode herbevestig die noodsaaklikheid van kommunikasie en begroot vir die Direktoraat 
Kommunikasie en aanvaar die strategiese plan as breë riglyn waarmee die direktoraat moet werk. 
2 Die Algemene Sinode dra dit aan die ASM en die TKM op om steeds te soek na groter koördinering van 
funksies en die beter benutting van mannekrag ten einde die interne en eksterne kommunikasiepotensiaal 
van die NG Kerk maksimaal te ontgin. 
3 Die Algemene Sinode neem kennis van die beperkte oplaag van Kerkbode en dra dit aan die ASM op om 
alle moontlikhede tot beter interne kommunikasie te ondersoek en te implementeer. 
4 Die Algemene Sinode ondersteun die bestaansreg van LIG en moedig alle gemeentes aan om die 
Christelike gesinstydskrif in Afrikaans te ondersteun, te bemark en by wyse van grootskaalse intekening te 
help uitbou. 
5 Die Algemene Sinode begroot vir die instandhouding van die webwerf en dra dit aan die Direktoraat 
Kommunikasie op om die webwerf verder te ontwikkel en ook ander digitale kommunikasiemoontlikhede te 
ontgin. 
 
2. KERKLIKE MEDIA (vgl Agenda Deel I bl 124, A.2.3.1 Verslag van die Taakspan Kommunikasie en 
Media, pt 7) 
1 Die Algemene Sinode neem met dank kennis van die groot rol wat ds Bobbie Scherrer, voorsitter van die 
TKM, gespeel het om die verskillende mediabedieninge van die NG Kerk onder een dak te verenig en op 'n 
gesonde finansiële voet te plaas. 
2 Die Algemene Sinode neem met dank kennis van die positiewe ondersteuningsrol wat baie gemeentes, 
ringe en sinodes speel in die bevordering van die werk van Bybel-Media, en van die duisende donateurs 
landwyd wat hierdie werk finansieel moontlik maak. 
@3 Die Algemene Sinode wil gemeentes en lidmate oproep om in hulle aankope van Christelike  
publikasies en elektroniese media eerstens die eiendomlike instansies van die kerk self te ondersteun. 

 
 
 3. Ander sake tov openbare getuienis 
 
1. KAPELAANSDIENSTE (vgl Agenda Deel I bl 99, A.2.1 Verslag van die Moderamen, pt 4.4) 
1 Die Algemene Sinode versoek gemeentes om, waar hulle genader word om ’n kapelaan aan die gemeente 
te koppel, dit ernstig te oorweeg. 
2 Die Algemene Sinode verwys die behoefte aan bydraes van gemeentes ten bate van die Kapelaansfonds 
na sinodes. 
3 Die Algemene Sinode versoek sinodes om kapelane wat binne hulle grense werk, te betrek by die verskil-
lende dienskommissies van die sinode. 
4 Die Algemene Sinode besluit om die Subkommissie vir Kapelaansdienste soos volg saam te stel: ’n 
verteenwoordiger van elk van die vier kerke van die NG Kerkfamilie en ’n benoemde kapelaan van elk van 
die vier afdelings van die Veiligheidsdienste (SAW, SAPD, Korrektiewe Dienste, Nasionale Intelligensie), op 
eie koste. Indien die hoofkapelaan(e) van die NG Kerkfamilie is, word hy/sy/hulle benoem - indien nie, een 
van die leiersgroep van die betrokke afdeling wat ’n gelegitimeerde van die NG Kerkfamilie is. 
5 Die Algemene Sinode besluit om ’n dienende kapelaan uit elk van die vier afdelings van die Veilig-
heidsdienste op die Taakgroep vir Diensgetuienis te benoem. 
6 Die Algemene Sinode besluit om voort te gaan met sy steun en betrokkenheid by die Veiligheidsdienste 
Christelike Adviesraad deur middel van sy verteenwoordiger op die Raad. 

 
2. KAPELAANSDIENSTE (vgl Agenda Deel I bl 115, A.2.2 Verslag van die Algemene Diensgroep Diens en 
Getuienis, pt 3.2) 
Die ADD ondersteun die aanbeveling van die Moderamen rakende die samestelling van die Subkommissie 
vir Kapelaansdienste (vgl A.2.1 pt 4.4.4) 
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17:40 Los sake/aankondiginge 
17:50 Inleiding tov die gesprek oor Tribunale (Donderdag) 
18:00 AANDETE 
19:00 Openbare Getuienis (vervolg) 
 1. Geweld teen vroue en kinders/misdaad en geweld 
 Kort inleiding 
 Tafelgesprekke (oa die Godsvrae nav die inleiding) 
 2. Grondhervorming 
 Kort inleiding  
 Dialogiese debat oor beide bogenoemde sake 
 

1. GEWELD TEEN VROUE EN KINDERS (vgl Agenda Deel I bl 91, A.2.1 Verslag van die Moderamen, pt 
1.4) 
1 Die Algemene Sinode spreek sy weersin uit teenoor elke geval waar ’n vrou of kind onder watter vorm van 
geweld ook al ly. Die Algemene Sinode wil elkeen wat gely het en steeds ly, verseker van voorbidding asook 
die sinode se verbintenis om die saak met wortel en tak uit te roei. 
2 Die Algemene Sinode versoek sinodes om die gemeentes in hulle gebied toe te rus om die saak in elke 
deel van die gemeentelike bediening en samelewing te hanteer. 

 
2. MISDAAD EN GEWELD (vgl Agenda Deel I bl 104, A.2.1 Verslag van die Moderamen, pt 5.6) 
1 Die Algemene Sinode formuleer ’n mosie van rou en meegevoel oor alle Suid-Afrikaners uit alle 
gemeenskappe wie se Bybelse en grondwetlike regte hierdeur beroof is. 
2 Die Algemene Sinode gee ter vergadering geleentheid vir ’n verootmoedigingsgeleentheid oor hierdie 
saak. 
3 Die Algemene Sinode ontvang die verslag oor gereformeerde protes en verset as laatstuk. 

 
3. GRONDHERVORMING (vgl Agenda Deel I bl 105, A.2.1 Verslag van die Moderamen, pt 6.4) 
Die Algemene Sinode ontvang die verslag oor grondhervorming as laatstuk. 
 
4. ZIMBABWE (vgl Agenda Deel I bl 359, A.4.1 Verslag van die Moderamen pt 3) 
’n Laatstuk dien ter vergadering 
 
5. GEWELD EN MISDAAD (vgl Agenda Deel I bl 377, A.4.2 Verslag van die Algemene Diensgroep Diens en 
Getuienis, pt 3.5) 
Die Algemene Sinode neem kennis van die ADD se siening dat daar nie ’n afsonderlike strategie oor geweld 
en misdaad ontwikkel word nie, maar dat dit deel behoort te wees van ’n breër strategie wat fokus op 
gemeentes se betrokkenheid in die plaaslike gemeenskap en herroep die vorige opdrag aan die Diensgroep 
Diens en Getuienis. 

  

 
21:00 Program vir Woensdag 6 Junie 2007 word kortliks toegelig 
21:10 AANDWYDING 
21:30 Parallelle sessies oor sake wat Woensdag ter tafel is: persone wat inligting verlang, bydraes wil 

maak oor die proses, amendemente en bykomende voorstelle met die opstellers van verslae wil 
deurpraat. 

 
 

WOENSDAG 6 JUNIE 2007 
 
08:00 OGGENDWYDING 
08:30 Verhoudinge 
 1. Kerkhereniging 
 Inleiding 
 Dialogiese debat 
  
10:30 VERVERSINGS 
11:00 Kerkhereniging (vervolg) 
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1. KERKHERENIGING (vgl Agenda Deel I bl 396,  A.5.1 Verslag van die Moderamen, pt 2.6.9) 
Die Algemene Sinode ontvang die verslag oor die jongste verwikkelinge asook die aanbevelings tov 
kerkhereniging as laatstuk. 
 
2. KERKHERENIGINGSGESPREK BINNE DIE NG KERK SELF (vgl Agenda Deel I bl 398,  A.5.1 Verslag 
van die Moderamen, pt 2.7.13) 
Die aanbevelings oor die kerkherenigingsgesprek in die NG Kerk self dien as laatstuk by die Algemene 
Sinode 
 
3. BESKRYWINGSPUNT B.5.1 REGSADVIES TEN OPSIGTE VAN KERKVERENIGING (vgl Agenda Deel I 
B.5 Beskrywingspunte, bl 495)   
Wes-Transvaal 
Die Sinode besluit om as  ’n saak van uiterste dringendheid advies in te win ten opsigte van sake rakende 
Kerkvereniging. Bekwame persone soos byvoorbeeld senior advokate en selfs  ’n afgetrede regter kan 
betrek word. Die onduidelikhede wat opgeklaar moet word is (vergelyk die vrae in die Agenda boek 1 van 
2004 p13 by B.6.5 en die Handelinge van die Algemene Sinode van 2004 p304 by 3.5): 
1. Wanneer daar  ’n stemming in die gemeente gehou word is dit die lidmate of die Kerkraad of albei wat 
bedoel word? 
2. As  ’n gemeente nie saamstem met Kerkvereniging of belydenisverandering nie, wat is so  ’n gemeente se 
regsposisie dan? Kan so  ’n gemeente voortbestaan as  ’n gemeente van die Nederduitse Gereformeerde 
Kerk? 
3. Wat is die regsposisie van die gemeente ten opsigte van die uitspraak van Hoofregter Kotzé in die 
Standerton-saak? As ons in hierdie verband van Kerk praat, is dit die Sinode, die Ring of is dit die 
Gemeente? Hierdie saak is uiters dringend en moet duidelik uitgespel word. 
 
4. BESKRYWINGSPUNT B.5.2 EEN GESAMENTLIKE SINODE (vgl Agenda Deel I B.5 Beskrywingspunte, 
bl 495) 
Wes-Transvaal 
Diep bewus daarvan dat daar tans verskillende menings ten opsigte van Kerkvereniging is en om die saak 
nie te laat sloer nie, stel ons graag die volgende voor as minimum-beginpunt vir Kerkvereniging: 
1. Ons stel voor dat die 4 kerke van die NG Kerk-familie (RCA, VGKSA, NGKA en NGK) saam sitting neem 
in een gesamentlike Sinode. 
2. Hierdie een gesamentlike Sinode moet dringend byeen geroep word. Die Regskommissie kan adviseer 
gee hoe dit moet geskied. 
3. Die samestelling van hierdie een gesamentlike Sinode word na die vier kerke se moderature/moderamens 
verwys om as  ’n saak van dringendheid te bepaal. 
4.  ’n Gesprek tussen die vier kerke kan die een gesamentlike Sinode se funksies bepaal. Die huidige 
Algemene Sinode van die NG Kerk (wat nou in sitting is) kan  ’n ad hoc-kommissie benoem om reeds tydens 
hierdie Sinode riglyne vir so  ’n gesprek voor te berei. 
5. Hierdie een gesamentlike Sinode skryf  ’n Kerkorde vir  ’n verenigde kerk wat volgens die 
Hartenbosbesluite van 2004 deur twee derdes in die verskillende vergaderinge van ons Kerk goedgekeur 
moet word. 
6. Die res van hierdie sake word gesamentlik bepaal. 
 
5. VERENIGDE DIENSGROEP DIENS EN GETUIENIS (vgl Agenda Deel I bl 433, A.5.3 Verslag van die 
Algemene Diensgroep Diens en Getuienis, pt 1.3)  
Die Algemene Sinode  
1  Keur die totstandkoming van die Verenigde Diensgroep Diens en Getuienis goed en moedig sinodes aan 
om in sinodale verband moeite te doen dat hulle diens van barmhartigheid en getuienisbedienings met die 
ooreenstemmende bedieninge van die ander drie kerke in die NG Kerk-familie ’n verenigde struktuur vir 
Diens en Getuienis vorm. 
2  Neem kennis dat die Algemene Kommissie vir Getuienisaksie (AKGA) in die lig van die totstandkoming 
van die Verenigde Diensgroep Diens en Getuienis kan verval. 
 
6. BETROKKENHEID VAN FAMILIE VAN NG KERKE BY GESPREK MET DIE OOG OP TEOLOGIESE 
OPLEIDING (vgl Agenda Deel I bl 345, A.3.5 Verslag van die Algemene Taakspan Teologiese Opleiding, pt 
3.2) 
Die Algemene Sinode neem dankbaar kennis van die feit dat die familie van NG Kerke betrokke is by die 
gesprek oor teologiese opleiding. Die Algemene Sinode versoek AKTO om betrokke te bly by die gesprek 
met die familie van NG Kerke deur ook te bepaal hoedanig teologiese opleiding kan meehelp om die 
eenheidsproses te dien en verder aandag te gee aan alle sake rakende teologiese opleiding soos bv. die 
plekke van opleiding, die duur en inhoud van die kursus ens. 

 

 
12:00 2. Ekumene 
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 Dialogiese debat 
 Respons 
 

1. ALL AFRICA CONFERENCE OF CHURCHES (vgl Agenda Deel I bl 401,  A.5.1 Verslag van die 
Moderamen, pt 3.2.2.5 (vgl Moderamen Bylaag 1 bl 410)) 
Die Algemene Sinode besluit om aansoek te doen vir lidmaatskap van die AACC en dra dit aan die 
Moderamen op om die proses af te handel. 
 
2. MOONTLIKE LIGGAAM VIR KERKE VAN DIE BREËR NG KERKFAMILIE (vgl Agenda Deel I bl 402, 
A.5.1 Verslag van die Moderamen, pt 3.2.4.6) 
Die Algemene Sinode ondersteun die skep van ’n moontlike liggaam vir die kerke van die breër NG Kerk-
familie met die uitdruklike verstandhouding dat dit ’n liggaam is wat (a) nie in die plek van die 
herenigingsproses in Suid-Afrika mag staan nie, en (b) instrument moet wees vir ’n groter herenigingsproses 
van die familie van NG kerke en ander Suider-Afrikaanse gereformeerde kerke. 
 
3. HK 80 (vgl Agenda Deel I bl 403, A.5.1 Verslag van die Moderamen, pt 3.3.1.3*3) 
Die Algemene Sinode hanteer die aanbevelings in die laatstuk oor HK Sondag 80. 
 
4. GER EN WARC (vgl Agenda Deel I bl 404, A.5.1 Verslag van die Moderamen, pt   3.3.1.4*6 (vgl 
Moderamen Bylaag 2 bl 413)) 
Die Algemene Sinode keur goed dat een nuwe gereformeerde ekumeniese liggaam, die World Reformed 
Communion, tussen die GER en WARC gevorm word en dat die NG Kerk daarvan lid is. 
 
5. LIDMAATSKAP WÊRELDRAAD VAN KERKE (vgl Agenda Deel I bl 406, A.5.1 Verslag van die 
Moderamen, pt 3.3.3.2 (vgl ook Moderamen Bylaag 3 en 4 bl 416) 
Die Algemene Sinode besluit aansoek te doen vir lidmaatskap van die WRK en dra dit aan die Moderamen 
op om die proses af te handel. 
 
6. EKUMENIESE BI-LATERALE VERHOUDING MET DIE UPCSA (vgl Agenda Deel I bl 407, A.5.1 Verslag 
van die Moderamen pt 3.4.8(*4) 
Die Algemene Sinode besluit om itv KO Art 70 formeel met die UPCSA te begin onderhandel oor ’n bilaterale 
verhouding.  
 
7. BILATERALE VERHOUDING MET DIE PKN (vgl Agenda Deel I bl 407, A.5.1 Verslag van die 
Moderamen pt 3.5.1.4) 
Die Algemene Sinode besluit om itv KO Art 70 formeel met die PKN te begin onderhandel oor die herstel van 
’n bilaterale verhouding.  
 
8. BILATERALE VERHOUDING MET DIE DRC IN SRI LANKA (vgl Agenda Deel I bl 408, A.5.1 Verslag 
van die Moderamen, pt 3.5.3.5) 
Die Algemene Sinode besluit om itv KO Art 70 formeel met die Dutch Reformed Church in Sri Lanka te 
onderhandel oor ’n formele bilaterale verhouding.  
 
9. BILATERALE VERHOUDING MET DIE REFORMED CHURCH IN HUNGARY (vgl Agenda Deel I bl 408, 
A.5.1 Verslag van die Moderamen pt 3.5.5.4) 
Die Algemene Sinode besluit om itv KO Art 70 formeel met die Reformed Church in Hungary te onderhandel 
oor ’n formele bilaterale verhouding.  
 
10. VENNOOTSKAPPE TUSSEN KERKE (vgl Agenda Deel I bl 434, A.5.3 Verslag van die Algemene 
Diensgroep Diens en Getuienis pt 3.3) 
Die Algemene Sinode  
1  Herbevestig die sinodale indeling vir vennootskappe vir diens en getuienis binne die NG Kerk-familie in 
Afrika wat vroeër reeds goedgekeur is. 
2  Keur dit goed dat ’n konferensie oor vennootskappe tussen kerke in die breë NG Kerk-familie in Afrika in 
2008 gehou word.  

 

  
13:00 MIDDAGETE 
14:00 Bediening 
 1. Algemene sake 
 Sake word aan die orde gestel vir hantering 
 
 

1. LESSENAAR VIR DIVERSITEIT (vgl Agenda Deel I bl 126 en 135, A.3.1 Verslag van die Moderamen pt 
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2.2.3 (vgl ook Moderamen Bylaag 1 bl 133) 
Die Algemene Sinode herhaal die opdrag. 
 
2. VROUELIDMATE (vgl Agenda Deel I bl 286, A.3.2 Verslag van die Algemene Diensgroep vir Gemeente-
Ontwikkeling pt 4.7 (vgl ook ADGO Bylaag 4 bl 310)) 
1 Daar word aanbeveel dat die huidige Taakspan vir  Vrouelidmate voortaan bekend sal staan as die 
Vrouelessenaar.  
2 Die Algemene Sinode keur goed dat die die Vrouelessenaar soos uiteengesit funksioneer. 
3 Die Algemene Sinode keur goed dat die Vrouelessenaar die doelwitte en funksies soos uiteengesit, 
uitvoer. 
4 Die Algemene Sinode versoek die Vrouelessenaar om  ’n algemene beleid ten opsigte van vroue  in die 
kerk op te stel vir voorlegging aan die Algemene Sinode.   
5 Die Algemene Sinode keur goed dat die Vrouelessenaar die Ned Geref Kerk op ekumeniese, sowel as 
ander  vroueforums verteenwoordig. 
  
3. BEDIENING IN DIE BUITELAND (vgl Agenda Deel I bl 131, A.3.1 Verslag van die Moderamen pt 3.10) 
1 Die Algemene Sinode besef dat die emigrasie van ons lidmate na die buiteland nie geskied sonder dat die 
Here nie ook hiermee ’n heilsame doel het nie. Die Algemene Sinode aanvaar daarom dankbaar dat die 
Here ook elders in die wêreld lidmate uit die NG Kerk wil gebruik om deur Woord en daad Christus aan die 
wereld te verkondig. Terwyl hierdie emigrerende lidmate se geestelike versorging vir ons steeds na aan die 
hart lê en dat ons alles in ons vermoë wil doen om tot hulle sorg by te dra, wil ons nie die geleentheid laat 
verbygaan nie om hulle aan te moedig, te bemagtig en te ondersteun om waar hulle hul ookal tydelik of 
permanent vestig, daar by plaaslike gemeentes in te skakel en draers van God se Woord te wees. 
2 Die Algemene Sinode vestig alle kerkvergaderings, ampte en lidmate op die NG Kerk se Beleid tov 
Buitelandse Bediening soos goedgekeur in 2004. 
3 Die Algemene Sinode keur die reëlings wat vir Afrika geld tov die grense van sinodes, bestaande 

werksaamhede, versorging van NG lidmate asook uitreikaksies goed (vgl pt 3.4.4 in verslag).  

 
 2. Jeug/lidmaatbemagtiging 
 Sake word aan die orde gestel vir hantering 
 

1. JEUGBEDIENING (JONK) (vgl Agenda Deel I bl 284, A.3.2 Verslag van die Algemene Diensgroep vir 
Gemeente-Ontwikkeling pt 1.4 (vgl ook ADGO Bylaag 1 bl 290) 
1 Die Algemene Sinode neem met waardering kennis van die reglement van “JONK” en keur goed dat die 
werksaamhede soos beskryf, voortgaan as deel van ADGO se opdrag. 
2  Die Algemene Sinode gee aan ATR opdrag om die nodige Kerkordelike wysigings aan te bring ten einde 
hierdie voorstelle met die Kerkorde te belyn. 
3 Die Algemene Sinode keur goed dat “JONK” die Ned Geref Kerk amptelik mag verteenwoordig by 
jeugforums en–gespreksgroepe waarheen JONK genooi word. Dit word gedoen met kennisgewing aan die 
dagbestuur van ADGO en die kantoor van die Algemene Sinode. 
 
2. JEUGWERKERS (vgl Agenda Deel I bl 284, A.3.2 Verslag van die Algemene Diensgroep vir Gemeente-
Ontwikkeling pt 1.5.2.1 (vgl ook ADGO Bylaag 1 bl 290) 
@1 Die Algemene Sinode moedig kerkrade aan om in die aanstelling van Jeugbedienaars altyd die 
volhoubaarheid van die Jeugbediening in gedagte te hou en daarom nie Jeugbedienaars op eenjaar- 
kontrakte aan te stel nie, maar hulle sal beywer vir langtermynkontrakte. 
@2 Die Algemene Sinode moedig kerkrade aan om in die aanstelling van Jeugwerkers die amptelike 
opleidingskursus, nl. die driejarige B. Diak-graad in Jeugwerk as eerste opsie te oorweeg. 
@3 Die Algemene Sinode besluit dat die Jeugwerker met  ’n B. Diak graad wat geregistreer is by die KJWV, 
ouderlingstatus op kerkrade geniet wat impliseer dat die Jeugwerker afvaardiging na meerdere vergaderings 
sal geniet. 
4  Die Algemene Sinode gee aan JONK opdrag om saam met die ter sake kommissie     
(oa AKTO, ATR, ATDV ens) die saak in diepte te ondersoek en die Algemene Sinode met  ’n voorstel 
aangaande die opleiding en amptelike status van Jeugwerkers te bedien. 
 
3. KATEGESE  (vgl Agenda Deel I bl 285, A.3.2 Verslag van die Algemene Diensgroep vir Gemeente-
Ontwikkeling pt 1.5.4.2 (vgl ook ADGO Bylaag 1 bl 290) 
@Die Algemene Sinode moedig gemeentes ten sterkste aan om  ’n gebalanseerde kategesesisteem in elke 
gemeente tot stand te bring. 
 
4. STRUWIG TRUST (vgl Agenda Deel I bl 285, A.3.2 Verslag van die Algemene Diensgroep vir Gemeente-
Ontwikkeling pt 1.5.5.2 (vgl ook ADGO Bylaag 1 bl 290) 

@Die Algemene Sinode moedig gemeentes aan om die Struwigplaas sover moontlik optimaal vir jeuggroepe 
te benut. 
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5. LIDMAATBEMAGTIGING (vgl Agenda Deel I bl 286, A.3.2 Verslag van die Algemene Diensgroep vir 
Gemeente-Ontwikkeling pt 2.2 (vgl ook ADGO Bylaag 2 bl 295) 
@1 Die Algemene Sinode bevestig opnuut die dringende noodsaak dat elke gemeente sy lidmate 
voortdurend sal toerus en mobiliseer vir hulle dienswerk buite en binne die gemeente. 
2 Die Algemene Sinode keur goed dat  ’n taakspan van ADGO met ATR in gesprek tree oor alle Kerkordelike 
bepalinge wat op een of ander wyse lidmate van die NG Kerk mag ontmagtig vir die dienswerk waartoe God 
hulle geroep het. 
 
6. KONSOLIDERING VAN BESLUITE INSAKE DOOP, KATEGESE EN NAGMAAL (vgl Agenda Deel I bl 
287, A.3.2 Verslag van die Algemene Diensgroep vir Gemeente-Ontwikkeling pt 5.2 (vgl ook ADGO Bylaag 5 
bl 312) 
Die Algemene Sinode gee aan ADGO opdrag om `n eenvoudige en helder beleid aangaande doop, 
kindernagmaal en kategese saam te stel wat beide ons tradisie en die praktiese bedieningskonteks van ons 
dag in ag sal neem. 
 
7. KLEIN GEMEENTES (vgl Agenda Deel I bl 287, A.3.2 Verslag van die Algemene Diensgroep vir 
Gemeente-Ontwikkeling pt 7.2 (vgl ook ADGO Bylaag 7 bl 316) 
Die Algemene Sinode beveel aan dat die saak van klein gemeentes verwys word na die ADGO en GDN om 
die nodige navorsing te doen en met behulp van sinodale gebiede waar baie klein gemeentes voorkom, te 
werk aan prosesse en bedieningsvoorstelle wat klein gemeentes op ’n konkrete wyse kan help.  Die NG 
Kerk-familie moet so ver moontlik ook hierby betrek word. 
 
8. KERKLIKE TUG (vgl Agenda Deel I bl 288, A.3.2 Verslag van die Algemene Diensgroep vir Gemeente-
Ontwikkeling pt 8.2 (vgl ook ADGO Bylaag 8 bl 318) 
Die Algemene Sinode keur goed dat die opdrag herhaal word 
 
9. INSKAKELING OOR GEMEENTEGRENSE (vgl Agenda Deel I bl 288, A.3.2 Verslag van die Algemene 
Diensgroep vir Gemeente-Ontwikkeling pt 9.2 (vgl ook ADGO Bylaag 9 bl 318) 
1 Die Algemene Sinode neem kennis van die werkdokument 
2  Die Algemene Sinode versoek sinodes om aan ADGO en ATR te rapporteer oor welke reëlings tans in die 
onderskeie sinodes geld rakende die inskakeling van lidmate oor gemeentegrense 
3 Die Algemene Sinode versoek ADGO/ATR  om `n eenvormige beleid rakende die saak te formuleer wat 
voor die volgende sinode kan dien.  
 
10. AANTREKLIKE BEDIENINGSTYLE VAN ANDER KERKE (vgl Agenda Deel I bl 288, A.3.2 Verslag van 
die Algemene Diensgroep vir Gemeente-Ontwikkeling pt 10.2 (vgl ook ADGO Bylaag 10 bl 320) 
1 Die Algemene Sinode neem kennis van die dokument. 
2 Die Algemene Sinode onderskryf die feit dat die hantering van komplekse verskynsels nie lê in die daarstel 
van bloudrukke en rigiede modelle nie, maar juis in die herontdekking van ons teologiese identiteit, asook 
volwasse en Geesvervulde leierskap wat met wysheid geseën is. 
@3  Die Algemene Sinode vra hiermee egter ook dat gemeentes sal waak daarteen dat   ’n 

verbruikersmentaliteit nie aanbiddingsstyle sal bepaal nie. 

  
3. Ander 
 

1. SONDAG VIR BARMHARTIGHEID (vgl Agenda Deel I bl 324, A.3.3 Verslag van die Algemene 
Diensgroep Diens en Getuienis pt 2.2) 
@Die Algemene Sinode versoek sinodes om gemeentes aan te moedig om betrokke te raak by die Sondag 
vir Barmhartigheidprojek. 
    
2. WÊRELDBEKER-SOKKERTOERNOOI 2010 (vgl Agenda Deel I bl 324, A.3.3 Verslag van die Algemene 
Diensgroep Diens en Getuienis pt 3.2) 
Die Algemene Sinode dra dit aan die ADD op om gereeld tersaaklike inligting in die verband aan sinodes te 
stuur en aan sinodes leiding te gee oor hoe gemeentes by die projek betrokke kan raak. 
 
3. KATEGETE-AMP (vgl Agenda Deel I bl 343, A.3.4.1 Verslag van die Algemene Taakgroep Regte pt 10.3) 
Die Algemene Sinode neem kennis. 

 
4. JEUGWERKERS AS HUWELIKSBEVESTIGERS (vgl Agenda Deel I bl 343, A.3.4.1 Verslag van die 
Algemene Taakspan Regte pt 11) 
Die ATR versoek die Algemene Sinode om: 

1 aan te dui of daar so ’n ondersoek nodig is; en 

2 om die nodige opdrag in hierdie verband te gee indien nodig. 
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5. BESKRYWINGSPUNT B.3.1 BEVOEGDHEID VAN GEESTELIKE WERKERS (vgl Agenda Deel I B.3 
Beskrywingspunte bl 495) 
Namibië 
Die veertiende vergadering van die Namibiese Sinode versoek die Algemene Sinode om die posisie en 
bevoegdhede van geestelike werkers in die kerk te ondersoek en indien nodig die nodige reëlings daarvoor 
te tref. 
Motivering 
1. Die Sinode van Namibië (en waarskynlik ook ander sinodes) werk daartoe om die kerk te verinheems. In 
die Namibiese konteks beteken dit dat van die huidige gemeentes (bekend as Jonggemeentes of 
Boesmangemeentes – daarom etnies-georiënteerde gemeentes) ook in die toekoms hulle eie leraars 
behoort te hê wat die evangelie in hulle eie taal aan hulle eie mense kan verkondig. Nie almal in hierdie 
kategorie, wat geroepe voel daartoe, is akademies opgewasse om aan  ’n goedgekeurde (Kerkordelik-
vereiste) instituut opgelei te word nie. Hulle sou egter, soos reeds die geval, indiensopleiding kon ontvang 
deur geordende leraars. Die material wat gebruik word, is teologiese material van die Namibia Evangelical 
Theological Seminary (NETS). Hierdie persone sou as “Geestelike werkers” diens kon doen. 
2. Sommige van die huidige Namibiese predikante van die VGK ressorteer onder pt 1 wat opleiding betref en 
het nie opleiding by  ’n erkende instituut deurloop nie. Om die eenwordingsproses vlot te laat verloop en om 
hierdie leraars/evangeliedienaars te akkommodeer, moet daarvoor voorsiening gemaak word. 
3. Die ring sou steeds hierin die verantwoordelikheid behou om toesig uit te oefen, maar ook om 
voortdurende indiens-opleiding/VTO aan die geestelike werkers te gee. 
4. Die ampspligte soos omvat in Artikel 9 kan eweseer deur  ’n geestelike werker behartig word, met die 
uitsluiting van Art 9.2 wat slegs deur die leraar/konsulent behartig word. 
 
6. BESKRYWINGSPUNT B.3.2 ARTIKEL 63 (vgl Agenda Deel I B.3 Beskrywingspunte bl 495) 
Wes- en Suid-Kaap 
Die moderamen versoek die Algemene Sinode om die volgende punt by Art 63 te voeg:  “Indien  ’n 
ampsdraer voor of tydens  ’n ondersoek na aanleiding van  ’n tugklag of gerug teen hom/haar bedank, die 
bevoegde kerkvergadering voortgaan om die ondersoek te hanteer en die nodige besluit(e) te neem.” 

 
 
15:30 VERVERSINGS 
16:00 3. Homoseksualiteit 
 Inleiding tot die verslag 
 Dialogiese debatvoering 
17:50 Inleiding tot gesprek A-Z op Donderdag 
 
18:00 AANDETE 
19:00 Homoseksualiteit (vervolg) 
 Dialogiese debatvoering 

(Nota: die Prosesspan sal die voorsitter adviseer hoe om die vergadering te help om die 
aanbevelings die beste te hanteer.) 

 

HOMOSEKSUALITEIT (vgl Agenda Deel I bl 128 en 142, A.3.1 Verslag van die Moderamen pt 5 (vgl 
Moderamen Bylaag 2 bl 140) (Agv van die omvang van die aanbevelings is die nommering gelaat soos in die 
Agenda) 
5.1  Die Algemene Sinode neem kennis dat daar in die kerk oor homoseksualiteit sekere sake is waaroor 
daar konsensus is, terwyl daar ander sake is waaroor daar meningsverskille is. 
5.2  Die Algemene Sinode onderskryf die onderstaande punte van konsensus: 
5.2.1  Die Skrif 
Die Bybel is ons uitgangspunt en in ons nadenke en besluite oor homoseksualiteit soek ons eerlik na 
maniere om die Bybelse waardes betekenisvol binne dié konteks te interpreteer. 
5.2.2  Mensgerigtheid 
Ons aanvaar die liefde van Christus as die enigste geldige grondhouding waarop verhoudinge binne die 
geloofsgemeenskap gebaseer moet word. Alle mense is geskep na die beeld van God; die verlossing in 
Christus is vir alle mense en die Gees is uitgestort op alle gelowiges. Daarom aanvaar ons die 
menswaardigheid van alle mense. 
5.2.3  Inklusiewe lidmaatskap 
Alle mense, ongeag hulle seksuele oriëntasie, is ingesluit in God se liefde en hulle behoort op grond van 
hulle doop en geloof as volwaardige lidmate van die kerk van Christus aanvaar te word. Onder volwaardige 
lidmaatskap word verstaan toegang tot die sakramente, toegang tot die ampte en onderworpenheid aan die 
kerklike tug.  

5.2.4  Huwelik 
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Alhoewel daar ook verskil van mening oor die huwelik bestaan, is daar ten minste konsensus daaroor dat die 
huwelik tussen  ’n man en  ’n vrou  ’n belangrike instelling van God is.  
5.2.5  Promiskuïteit 
Sowel heteroseksuele as homoseksuele promiskuïteit word as destruktiewe gedrag  afgekeur. 
5.2.6  Pastorale ondersteuning: 
Die kerk behoort ondersteuningsisteme daar te stel en pastorale sorg, waar nodig, te verskaf aan persone 
wat op die een of ander wyse die werklikheid van homoseksualiteit beleef.  
5.3  Die Algemene Sinode besluit om in die lig van bogenoemde konsensus kerkrade, gemeentes en lidmate 
op te roep om hierdie standpunt van die kerk oor homoseksualiteit met oortuiging uit te leef. 
5.4  Die Algemene Sinode neem kennis dat daar oor die volgende sake met betrekking tot  homoseksualiteit 
verskil van mening is oor:  
5.4.1  Skrifgegewens 
Daar bestaan meer as een standpunt oor die vertolking van die Skrif oor homoseksualiteit.   
•  Een standpunt vertolk die Skrifgegewens as  ’n afwysing van homoseksuele gedrag (sien uitgebreide 
motivering bylaag 2 par 3 en 4) 
•   ’n Ander standpunt vertolk die Skrifgegewens as ’n afwysing van sekere destruktiewe vorme van seksuele 
gedrag sonder om  ’n uitspraak te lewer oor homoseksualiteit as sodanig (sien bylaag 1, die hele pt 2 – maar 
veral 2.3.8) 
5.4.2  Verhoudings en die huwelik 
5.4.2.1  Daar bestaan meningsverskil oor die aanvaarbaarheid van vaste verhoudings tussen persone van 
dieselfde geslag.  
•  Aan die een kant is daar die beskouing dat sodanige verhoudings teen die leer van die Skrif is (uitgebreide 
motivering bylaag 2 par 4, 6 en 7). 
•  Aan die ander kant is daar die beskouing dat sulke verhoudings Christelik-eties aanvaarbaar is as dit gerig 
is op die vorming van  ’n vaste verbintenis van liefde en trou (sien bylaag 1, par 3.2)  
5.4.2.2  Daar bestaan meningsverskil oor die aard van die huwelik.  
•  Een standpunt sien dit as ’n eksklusiewe verbintenis tussen een man en een vrou (samevatting bylaag 2 
par 1.2.3; uitgebreide motivering bylaag 2 par 4.1.1.)  
•  Daar is ook ’n ander standpunt wat ten gunste daarvan is dat vaste lewensverbintenisse tussen persone 
van dieselfde geslag dieselfde legitimiteit as die huwelik behoort te geniet (sien bylaag 1, par 3.4) 
5.4.3  Besondere ampte 
Daar bestaan meningsverskil oor die voorwaardes waaronder homoseksuele persone tot die besondere 
ampte in die kerk toegelaat behoort te word. Standpunte kan basies in twee verdeel word:  
•  Diegene wat nie  ’n probleem het met die toelating van homoseksuele persone nie, op voorwaarde dat 
hulle  ’n selibate lewenstyl beoefen (implikasie van die hele uitgebreide motivering bylae 2). 
•  Diegene wat ten gunste van die toelating van persone in nie-promiskue, vaste verhoudings van liefde en 
trou is (sien bylaag 1, par 4) 
5.4.4  Pastorale ondersteuning 
Daar bestaan meningsverskil of  ’n Bybels-gefundeerde pastorale model daarop gerig moet wees om:  
•  Homoseksuele persone te lei tot die verwesenliking van God se skeppingsdoel met man en vrou 
(heroriëntasie) en die beoefening van  ’n selibate lewenstyl (uitgebreide motivering bylaag 2 par 9) 
•  Homoseksuele persone tot sinvolle integrasie van hulle Godgegewe seksuele oriëntasie in die uitlewing 
van  ’n Christelik-etiese verantwoordelike leefstyl te begelei (sien bylaag 1, par 5) 

 

(NA AANLEIDING VAN BYLAAG 1) 
5.5  Die Algemene Sinode neem kennis van die 
volgende punte:   
5.5.1  Dat dit die afgelope jare geblyk het dat die 
konflikte oor homoseksualiteit wêreldwyd  ’n ernstige 
gevaar van kerkskeuring inhou. 
5.5.2  Dat, alhoewel daar wesenlike teologiese sake 
ter sprake kom in die gesprek oor homoseksualiteit, 
die keuse vir of teen homoseksualiteit as sodanig nie  
’n wesenlike saak vir die handhawing van die 
identiteit van die kerk  is nie (Die kerk van Christus 
oor die hele wêreld leef in meerdere of mindere mate 
lank reeds met die werklikheid van homoseksualiteit 
saam).  
5.5.3  Dat kerke en gemeentes homoseksualiteit in 
die praktyk op  ’n verskeidenheid van maniere 
hanteer sonder om daardeur te wen of te verloor aan 
hulle ware identiteit. 
5.5.4  Dat die praktiese ervaring van kerke oor die 
wêreld ons leer dat dit oor die algemeen nie moontlik 
is om oor homoseksualiteit tot afdoende besluite 

(NA AANLEIDING VAN BYLAAG 2) 
5.5  Die Algemene Sinode besluit dat  ’n besluit 
rakende homoseksualiteit nie verder uitgestel of na 
kerkrade afgewentel word nie.  
5.6  Die Algemene Sinode erken dat mense dikwels 
in die verlede seergemaak is, bloot vanweë hulle 
homoseksuele oriëntasie. Die Algemene Sinode vra 
weereens verskoning vir elke geval waar die kerk 
sulke mense in die verlede, onder andere as gevolg 
van ´n gebrek aan leiding, seergemaak en verontreg 
het, en waar God se liefde nie in die kerk se optrede 
raakgesien kan word nie. 
5.7  Die Algemene Sinode besluit dat alhoewel dit vir 
sommige lidmate  ’n pynlike besluit mag wees, 
permanente homoseksuele verbintenisse en -
huwelike nie naas die huwelik of as  ’n alternatief vir 
die huwelik aanvaar kan word nie. Die Sinode voel 
hom gedring tot hierdie besluit deur die konsekwente 
Skrifgetuienis oor die heteroseksuele aard van die 
huwelik, konsekwente Skrifgetuienis teen 
homoseksuele gedrag en die afwesigheid van 
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binne  ’n kort tyd te kom nie, aangesien die aard van 
die verskille tussen Christene oor hierdie saak baie 
sensitief is en dit onrealisties is om te verwag dat 
veranderinge van standpunte hieroor maklik 
plaasvind. 
5.5.5  Dat daar in byna elke gemeente reeds gay-
lidmate is wat op betekenisvolle wyses  ingeskakel is 
in die gemeentelike lewe en dat gelowiges op 
plaaslike vlak in kleiner gemeenskappe groot 
wysheid het in die van-dag-tot-dag-hantering van 
medemense van verskillende seksuele oriëntasies.  
5.5.6  Dat dit blyk dat meerdere kerkvergaderinge dit 
veel moeiliker vind om in hulle besluite tot sulke 
praktiese wysheid te kom, terwyl dit nie net sinodes 
en kerkvergaderings is wat deur die Gees gelei word 
nie, maar ook gemeentes en gelowiges. 
5.5.7  Dat die NG Kerk tans besig is om 
verantwoordelik en gebalanseerd weg te beweeg 
van  ’n van-bo-na-onder-benadering en dat daar oral 
op gemeentelike vlak prosesse aan die gang is 
waardeur lidmate en kerkrade op gemeentelike vlak 
bemagtig word tot verantwoordelike optrede. 
5.6  Die Algemene Sinode besluit om in die lig van 
bogenoemde feite, asook in die lig van die bona fide 
verskille wat tussen Christene oor homoseksualiteit 
bestaan (punt 5.4 hierbo), nie op hierdie stadium  ’n 
meerderheidsbesluit te neem en af te dwing nie, 
terwyl daar in die plek daarvan eerder gekies sal 
word vir die verantwoordelike bestuur van diversiteit 
in die kerk. 
5.7  Die Algemene Sinode besluit om dit aan die 
diskresie van kerkrade oor te laat om die verskille 
oor homoseksualiteit (soos in pt 5.4 genoem) In 
gemeentes, in die gees van christelike liefde te 
hanteer (sien einde van bylae 1 vir riglyne vir 
gesprek op plaaslike vlak).  
 

interne kritiek in die Skrif op hierdie getuienis. 
5.8  Die Algemene Sinode bevestig sy vorige besluit 
dat volgens die Skrif slegs die verbintenis tussen een 
man en een vrou as ’n huwelik beskou kan word. 
5.9 Die Algemene Sinode besluit dat homoseksuele 
persone wat ´n selibate lewenstyl beoefen, tot die 
ampte toegelaat mag word. 
5.10 Die Algemene Sinode versoek lidmate en 
gemeentes om lidmate wat nie in die huwelik kan of 
wil tree nie, se behoefte aan 'n vriendskap waarin die 
vreugde en smart van die lewe gedeel kan word, 
raak te sien. Gemeentes moet seker maak dat 
hierdie lidmate nie die belewing van die gemeenskap 
van die heiliges en die geleentheid tot diens in 
belang van die koninkryk ontsê word nie.  
5.11 Die Algemene Sinode versoek gemeentes om 
homoseksuele lidmate en hulle families met deernis 
en liefde binne die veilige ruimte van die gemeente 
te versorg. 
5.12 Die Algemene Sinode besluit om diversiteit 
binne die kerk rakende homoseksualiteit soos volg te 
bestuur: 
5.13.1  Die Algemene Sinode aanvaar die integriteit 
van lidmate wat anders oor hierdie saak oordeel. 
Daarom vra die Sinode kerkrade en lidmate om 
gesprek oor hierdie saak met deernis en respek 
binne die raamwerk van hierdie standpunt van die 
kerk te voer. 
5.13.2  Die Algemene Sinode roep lidmate en 
gemeentes op om homoseksuele lidmate – ook die 
wat nie die N G Kerk se oortuiging deel dat 
homoseksuele verhoudings verkeerd is nie – nie te 
vervreem nie, maar binne die gemeenskap van die 
gelowiges te integreer en met deernis te begelei. 

 
HOMOSEKSUALITEIT    ATR (vgl Agenda Deel I bl 343, A.3.4.1 Verslag van die Algemene Taakspan 
Regte pt 9.7) 

Die Algemene Sinode neem kennis. 

 
20:45 Ontlontingsgeleentheid en verbintenis om met ons diversiteit/ verskille saam te leef 
  AANDWYDING 
21:15 Parallelle sessies oor sake wat Donderdag ter tafel is: persone wat inligting verlang, bydraes wil 

maak oor die proses, amendemente en bykomende voorstelle met die opstellers van verslae wil 
deurpraat. 

 
 

DONDERDAG 7 JUNIE 2007 
 
08:00 OGGENDWYDING 
08:30 Bediening (vervolg) 
 4. A-Z/predikantesake 
 Inleiding tot gesprek 
 Dialogiese debat 
 Respons van Taakspanne 
 

1. PREDIKANTE A-Z (vgl Agenda Deel I bl 132, A.3.1 Verslag van die Moderamen pt 4.3 (vgl Moderamen 
Bylaag 3 bl 232)  
1 Die Algemene Sinode keur die A-Z Handleiding en Beleid goed en daarmee saam die volgende 

aanbevelings daarin vervat: 
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LEGITIMERING EN ORDENING (vgl Hoofstuk 6 pt 6.5.1 bl 255) 
Daar word in die lig van  bogenoemde voorgestel dat: 
(1) weggedoen word met die hele konsep van bevoegdheid as proponent; 
(2) besluit word dat persone wat gelegitimeer is en voldoen aan die vereistes gestel in Bepaling 2.1 van 
Reglement 3, naamlik as iemand wat: “2.1.1 die innerlike roeping van die Here ontvang het,  2.1.2  die 
teologiese opleiding volgens die voorskrifte van die Algemene Sinode deurloop het,  en 2.1.3  aan ’n 
ondersoek ten opsigte van leer en lewe en die geskiktheid vir die bediening onderwerp is...”  bekend staan 
as ’n predikant; 
(3) besluit word dat aan so ’n persoon al die bevoegdhede verleen word wat in Artikel 9 beskryf word, met 
dien verstande dat sekere van die bevoegdhede net uitgeoefen kan word wanneer die uiterlike roeping 
gestalte vind in die beroeping na ’n gemeente.  Hier word verwys na die regering, organisasie, leiding en 
bestuur van die gemeente saam met die ouderlinge en diakens; die uitoefening, saam met die ouderlinge en 
diakens, van die opsig en tug oor die gemeente en die gee van leiding aan kerkraads- en ander 
kerkvergaderinge; 
(4) teologiese studente wat hulle studies voltooi en aan die vereistes voldoen, georden word as predikante 
en diensbaar gestel word aan die kerkverband, maar ook aan die sending van die kerk aan die wêreld. 
(5) ’n predikant telkens met die aanvaarding van ’n beroep in die nuwe werkkring, georden word as 
uitdrukking van die uitwendige roeping.    
 
VOORTGESETTE TEOLOGIESE OPLEIDING (vgl Hoofstuk 8 pt 8.2.1(5) bl 262) 
5.1 Die Sinode besluit om, in belang van die behoud van bedieningsbevoegdheid, voortgesette teologiese 
opleiding vir huidige predikante as verpligtend en afdwingbaar te beskou. 
5.2  Die Sinode besluit om so gou moontlik via SKG’s en sinodes die predikante te raadpleeg oor die beste 
en sinvolste wyse waarop hierdie verpligte en afdwingbare Voortgesette Teologiese Opleiding  ingerig kan 
word. 
5.3  Die Sinode dra dit aan AKG en AKTO op om (moontlik dmv 'n gesamentlike subkommisie)  teen 
Februarie 2004 die ASK te dien met riglyne oor die uitvoering van hierdie besluit en die motivering daarvan 
onder die predikante van die Ned Geref Kerk. 
5.4  Die Sinode dra dit aan AKTO op om in oorleg met die Kuratoria voort te gaan met dringende besinning 
oor die werwing, toelating en keuring van studente wat vir teologiese opleiding met die oog op vol- of 
deeltydse bediening in 'n gemeente binne die Ned Geref Kerk aanmeld. Die verpligte en afdwingbare 
karakter van voortgesette teologiese opleiding moet in hierdie verband in aanmerking geneem word.” 
word. 
 
2 Die Algemene Sinode keur die aanbevelings tov die inwerkingstelling/strategie van die A-Z  in Afdeling C 
goed (A-Z Afdeling C, Moderamen Bylaag 3 bl 283).  
 
1. MOONTLIKHEDE EN UITKOMSTE VAN DIE INWERKINGSTELLING VAN DIE BELEID 
Die volgende word as moontlike medium- en langer-termyn uitkomste en voordele aanvaar: 
1.1 Die beleid kan roepingsherstel te dien. 
1.2 Dit kan lei tot meer effektiewe bediening. 
1.3 Dit kan bedieningsvreugde dien en onderhou. 
1.4 Dit kan teologiese refleksie herstel en bevorder 
1.5 Dit kan die gehalte van dominees net nog meer verbeter en dien 
1.6 Dit kan korporatiewe eienaarskap vir die bediening deur die predikante korps bevorder 
1.7 Dit kan onderlinge ondersteuning bevorder 
1.8 Dit kan die verdieping en verbreding van teologiese denke in die NG kerk bevorder 
1.9 Dit kan dinamiese, gemeenskapsgerigte gemeentes vorm en bemagtig 
1.10 Dit kan gemeentes blootstel aan mense in teologiese opleiding 
 
2. STRATEGIE 
2.1 Die Algemene Sinode erken en bevestig dat die beleid slegs kan slaag wanneer sinodes, ringe en 
gemeentes eienaarskap vir die inwerkingstelling aanvaar.  
2.2 Die Algemene Sinode bevestig dat hierdie beleid slegs deur  ’n proses van oorlegpleging met alle 
rolspelers in werking gestel kan en sal word. 
2.3 Die Algemene Sinode versoek die A-Z Taakgroep om alle belangegroepe saam te roep (2.3) ten einde 
saam na te dink oor die beste wyse van die inwerkingstelling in die NG Kerk met besondere verwysing na 
die befondsing in gevalle waar plaaslike gemeentes nie self tot sodanige opleiding kan bydra nie. 
2.4 Die Algemene Sinode versoek sinodes om vir hierdie byeenkoms een persoon aan te wys wat saam met 
die Algemene Sinode se taakgroepe vir Predikantebelange, Bybelmedia, ADGO, VTO-Forum en die 
saakgelastigdes van sinodes hierdie besinning te doen. 
2.5 Die Algemene Sinode suggereer die volgende weg nadat voorafgaande plaasgevind het: 
2.5.1 Die saamstel van sinodale taakspanne  wat leiding kan neem om die beleid na ringe en gemeentes 
deur te voer. 

2.5.2 Padberade deur die sinodale leierskap (soos deur sinodes besluit) 
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2.5.3 Ringswerkswinkels wat kan saamval met die padberade 
2.5.4 Aandag aan die opleiding van en voorligting aan Diensverhoudingekommissies 

 

 
 

2. PREDIKANTEBEDIENING (vgl Agenda Deel I bl 286, A.3.2 Verslag van die Algemene Diensgroep vir 
Gemeente-Ontwikkeling pt 3.3 (vgl ook ADGO Bylaag 3 bl 306) 
Die Algemene Sinode neem met waardering kennis van die werk wat gedoen is ten einde die 
Bedieningsvreugdemodel te konkretiseer en te implementeer.  
 
3. HUWELIKSBEVESTIGERS (vgl Agenda Deel I bl 287, A.3.2 Verslag van die Algemene Diensgroep vir 
Gemeente-Ontwikkeling pt 6.2 (vgl ook ADGO Bylaag 6 bl 313) 
1   Die Sinode besluit dat die huweliksdiens nie ’n gewone samekoms van die gemeente (erediens) onder 
leiding van die ampte is nie. Die persone by ’n huweliksluiting kom nie as gemeente van God met die oog op 
’n openbare erediens saam nie. 
2 Die Sinode besluit dat die leraar as individuele lerende ouderling pastoraal optree by die 
huweliksbevestiging en dat die toesig van die ander ampte nie noodsaaklik is nie. 
3 Die Sinode beklemtoon dat die Bybelse eise met betrekking tot die huwelik suiwer moet weerklink met die 
huweliksvoorbereiding, -bevestiging en begeleiding binne die dampkring van die kerk as gemeenskap van 
die gelowiges. Gesien teen hierdie agtergrond kan die huwelik van belydende lidmate van ’n gemeente nie 
maar bloot deur enige persoon wat staatsregtelik daartoe bevoeg is, bevestig word nie. Dit bly die taak van 
die bevoegde bedienaar van die Woord. 
4 Die Sinode besluit dat verdere ondersoek gedoen word oor ’n kerklike huweliksinseëning (geestelike 
ooreenkoms) as genoegsame verbintenis vir gelowiges om saam te woon en of die staat se wetlike 
ooreenkoms noodsaaklik is (Gesien teen die agtergrond van byvoorbeeld bejaardes wat verplig word om 
saam te woon omdat mediese en pensioenvoordele in ’n volgende staatsregtelike huwelik verbeur word). 
 
4. BEDIENINGSBEVOEGDHEID (vgl Agenda Deel I bl 326, A.3.4.1 Verslag van die Algemene Taakspan 
Regte pt 1.2.3) 
Die ATR versoek die Algemene Sinode om 'n klein taakspan van kundiges aan te wys (en daarvoor te 
begroot) wat ’n omvattende ondersoek moet doen oor onder andere: 
1  oor alle sake rakende die toetrede tot die bediening en die behoud van bedieningsbevoegdheid; 
2  die problematiek rondom die predikant “as werknemer van die kerkraad” aan die een kant en sy/haar 
ampsbevoegdheid kragtens sy legitimasie en bevestiging aan die ander kant; 
3  of daar seker bedieningstake (bv. Sakramentsbediening) slegs aan die bevestigde  leraar toevertrou kan 
word en of sodanige take ook deur nie-bevestigde leraars uitgevoer kan word; 
die moontlikheid van verskillende kategorieë van predikante, beide wat opleiding, legitimasie en 
verantwoordelikhede betref; 
4  verdere sake deur die Algemene Sinode geïdentifiseer en verwys na die taakspan vir ondersoek. 
Hierdie ondersoek moet spoedeisend afgehandel word met verslag en afhandelingsbevoegdheid aan die 
Moderamen. 
 
5. WOORDBEDIENING MET BEHOUD VAN BEDIENINGSBEVOEGDHEID (vgl Agenda Deel I bl 326, 
A.3.4.1 Verslag van die Algemene Taakspan Regte pt 1.3.3) 
Die Algemene Sinode beskou die A-Z se verslag as uitvoering van die opdrag 
 
6. PREDIKANTE IN DIENS VAN KINDERHUISE EN ANDER SODANIGE INSTELLINGS (vgl Agenda Deel 
I bl 343, A.3.4.1 Verslag van die Algemene Taakspan Regte pt 12.3) 
Die Algemene Sinode neem kennis. 
 
7. BESLUIT RING CRADOCK: BEDIENINGSBEVOEGDHEID VAN KERKRAADSLEDE (vgl Agenda Deel I 
bl 344, A.3.4.1 Verslag van die Algemene Taakspan Regte pt 13.2) 
Die Algemene Sinode neem kennis. 
 
8. AANBEVELING: PREDIKANTE VERBONDE AAN DIE WBG (vgl Agenda Deel I bl 344, A.3.4.1 Verslag 
van die Algemene Taakspan Regte pt 14.2) 
Die Algemene Sinode neem kennis. 
 
9. STUDENTEGETALLE (vgl Agenda Deel I bl 345, A.3.5 Verslag van die Algemene Taakspan Teologiese 
Opleiding pt 2.2) 
Die Algemene Sinode neem met dank kennis van die groei in studentegetalle. 
 
 
10. PROFIEL VAN GELEGITIMEERDE STUDENT (vgl Agenda Deel I bl 348, A.3.5 Verslag van die 
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Algemene Taakspan Teologiese Opleiding pt 4.2) 
Die Algemene Sinode keur die profiel as riglyn goed. 
 
11. PROFIEL VAN PAS-GELEGITIMEERDES NG KERK-FAMILIE (vgl Agenda Deel I bl 351, A.3.5 Verslag 
van die Algemene Taakspan Teologiese Opleiding pt 4.3.4) 
Die Algemene Sinode neem kennis van die profiel van pas gelegitimeerdes in die familie van NG Kerke. 
 
12. A-Z HANDLEIDING (vgl Agenda Deel I bl 352, A.3.5 Verslag van die Algemene Taakspan Teologiese 
Opleiding pt 5.2) 
Die Algemene Sinode versoek AKTO om so spoedig moontlik al die aanvaarde voorstelle rakende 
teologiese opleiding van die A-Z Handleiding ten uitvoer te bring by die drie opleidingsentra van die kerk in 
samewerking met die onderskeie kuratoria en fakulteite. 
 
13. EENVORMINGE COLLOQUIUM  DOCTUM (vgl Agenda Deel I bl 352, A.3.5 Verslag van die Algemene 
Taakspan Teologiese Opleiding pt 6.2) 
Die Algemene Sinode neem met dank kennis van die eenvormige Colloquium Doctum 
 
14. TWEEDELOOPBAAN-STUDENTE (vgl Agenda Deel I bl 352, A.3.5 Verslag van die Algemene 
Taakspan Teologiese Opleiding pt 7.3) 
Die Algemene Sinode verander par. 4.2.4 van Reglement 4 om te lui: 
Die NG Kerk vereis dat persone wat toegelaat wil word tot die bediening ten minste die laaste drie jaar van 
die opleiding voltyds aan een van die kerklik-erkende opleidingsentra moet voltooi. In die geval van 
tweedeloopbaanstudente en ander hoogs uitsonderlike gevalle kan AKTO, op voorlegging van  ’n 
kuratorium, hiervan afstand doen. 
 
15. ALTERNATIEWE BANE (vgl Agenda Deel I bl 352, A.3.5 Verslag van die Algemene Taakspan 
Teologiese Opleiding pt 8.2) 
Die Algemene Sinode versoek AKTO en die ATR om voort te gaan en moontlike alternatiewe bane van 
opleiding te ondersoek en daaroor met die Familie van NG Kerke in gesprek te bly. 
 
16. GRAADSTRUKTUUR (vgl Agenda Deel I bl 354, A.3.5 Verslag van die Algemene Taakspan Teologiese 
Opleiding pt 9.3) 
Die Algemene Sinode versoek AKTO om omvattend - saam met die ander lede van die NG Kerk-familie aan 
die kurrikulering en die graadstruktuur aandag te gee. 
 
17. STELLENBOSCH 150 JAAR (vgl Agenda Deel I bl 354, A.3.5 Verslag van die Algemene Taakspan 
Teologiese Opleiding pt 11.2) 
Die Algemene Sinode van die Nederduitse Gereformeerde Kerk is dankbaar vir die feit dat teologiese 
opleiding in 1859 in Stellenbosch  ’n aanvang geneem het en die positiewe invloed wat dit oor al die jare in 
die Suid-Afrikaanse samelewing uitgeoefen het. Die fakulteit word sterkte toegebid vir die toekoms.  
 
18. VBO (vgl Agenda Deel I bl 357, A.3.5 Verslag van die Algemene Taakspan Teologiese Opleiding pt 
13.3) 
1  Die Algemene Sinode keur goed dat daar voortaan van Voortgesette Bedieningsontwikkeling verwys moet 
word in plaas van Voortgesette Teologiese Opleiding. Waar nodig moet die toepaslike verwysings in die 
Kerkorde aangebring word. 
2  Die Algemene Sinode bekragtig die dokument “ BEHOUD VAN BEDIENINGSVAARDIGHEID EN –

VREUGDE” as uitgangspunt vir die loodsfase van voortgesette Bedieningsontwikkeling. 

 
10:30 VERVERSINGS 
11:00 5. Tribunale 
 Kort inleiding 
 Dialogiese debat 
 

KERKLIKE TRIBUNALE (vgl Agenda Deel I bl 331, A.3.4.2 Verslag van die Algemene Taakspan Regte pt 
1.4.7) 
Die sinode 
1  Keur goed dat  ’n Algemene kerklike tribunaal aangewys word wat alle sake wat die 
bedieningsbevoegdheid van leraars raak, sal hanteer. 
2  Keur die Reglement vir die Kerklike Tribunaal (Bylae 2) goed. 
3  Wys die volgende persone aan as lede van die AT:  _________ 
4  Die AT wys sy eie voorsitter en ondervoorsitter aan. 
5  Besluit dat die eerste AT se samestelling vir die eerste twee termyne ongewysig sal bly waarna wysigings 
by elke gewone sitting sal plaasvind (vgl punt 1.1.5 van die reglement) en gee aan sinodes die reg om  ’n 

soortgelyke reeling te tref mits die sinodes se gewone sitting minder as vier jaar uitmekaar plaasvind. 
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6  Besluit dat alle leraars by die AT moet registreer en ’n jaarlikse admistrasiefooi betaal wat deur die AT in 
oorleg met die ATF vasgestel word.  Met leraars word bedoel alle leraars in diens van gemeentes of die 
kerkverband, asook alle persone wat deur die NG Kerk beroepbaar gestel is en wat volgens die bepalings 
van die Reglement vir die Reëling van die Bevoegdheid van Predikante beroepbaar is, asook leraars in 
diens van ander kerke wat beroepbaarheid in die NG Kerk wil behou.  Emeriti word vrygestel van die 
registrasiegeld, maar moet steeds jaarliks registreer. 
7  Besluit dat die AT die verantwoordelikheid vir die administrasie van die Bevoegdheidsregister so gou as 
moontlik van die ATR oorneem; 
8  Besluit dat die AT onmiddellik alle besluite oor bevoegdheidsake vanaf die ATR oorneem. 
9  Besluit dat sinodes hulle eerste ST voor einde Oktober deur die sinodale kommissie/ diensraad aanwys.  
Die tribunaalstelsel begin funksioneer sodra die ST aangewys is. 
10  Besluit dat die volgende formulering insake wedersydse verantwoordelikhede van  ’n leraar en  ’n 
kerkraad / kerkvergadering in die predikant se diensooreenkoms opgeneem word: 
10.1  Die leraar erken dat sy/haar voorbeeld, optrede en ywer die kwaliteit van gemeentelike funksionering 
mede-bepaal en hy onderneem om: 
*  erns met sy/haar persoonlike Bybelstudie en gebedslewe te maak; 
*  sy/haar lewensinstelling en optredes op hoë morele standaarde te bou; 
*  as predikant aan sy/haar roeping as Bedienaar van die Woord getrou te bly; 
*  die waardigheid en selfrespek van elke persoon met wie hy/sy in die loop van sy/haar dienslewering in 
aanraking kom, te erken, te handhaaf en te bevorder; 
*  lojaal aan die NG Kerk, sy leer en sy besluite te wees en om enige bedenkinge op ’n verantwoordelike 
manier deur middel van die ruimte wat deur die kerkraad en ander kerkvergaderinge geskep is, onder die 
betrokke instansie se aandag te bring; 
*  goeie verhoudings met sy/haar mede-predikante as hoë prioriteit te stel en dit deur sy/haar optrede 
daadwerklik te bevorder; en 
*  alles in sy/haar vermoë te doen om die gemeente se belang te alle tye te bevorder. 
10.2  Die kerkraad onderneem namens die gemeente as werkgewer om binne die vermoë van die gemeente 
dit vir die leraar moontlik te maak om sy/haar pligte te verrig en om as broerders en susters in die Here aan 
hom/haar die nodige liefde en samewerking te bied sodat hy/sy tot vervulling van sy/haar taak ondersteun 
word.  In die besonder onderneem die kerkraad om: 
*  die predikant as leraar van die gemeente te erken en om sy/haar waardigheid en selfrespek te beskerm en 
te bevorder; 
*  aan hom/haar, binne praktiese perke, alle moontlike hulp te verleen wat hom/haar in staat kan stel om 
sy/haar diens in die gemeente te verrig; 
*  saam met hom/haar ’n bedieningstrategie vir die gemeente uit te werk waarin die onderlinge 
werksaamhede van die predikante, kerkraad en ander rolspelers in die gemeente bepaal word; 
*  aan hom/haar, binne die raamwerk van die bedieningstrategie, die ruimte tot kreatiwiteit en inisiatief te 
gee; 
*  sy/haar integriteit in die bepaling van sy/haar tydsindeling en prioriteite in werksaamhede te erken; 
*  die finansies van die gemeente so te help bestuur dat daar finansiële sekuriteit aan hom/haar gegee kan 
word; 
*  sy/haar lewensonderhoud, soos van tyd tot tyd ooreengekom en vasgestel, stiptelik te betaal of te 
voorsien; 
*  in sy/haar welstand belang te stel deur hom/haar geestelik te ondersteun, aan hom/haar en sy/haar gesin 
genoegsame ruimte tot privaatheid en ontspanning te gee en om hom/haar te beskerm teen uitbranding; 
*  vir hom/haar die billike geleentheid te bied om enige saak wat sy/haar persoon of funksionering raak, met 
die werkgewer te bespreek; 
*  enige besware teen, of probleme met sy/haar optrede in die gemeente, op ’n persoonlike en 
verantwoordelike manier met hom/haar te bespreek; en 
*  ’n klimaat in die gemeente te skep waarin die leraar  teen onverantwoordelike opmerkings deur lidmate 
beskerm word.  
11  Begroot vir die funksionering van die AT. 
12  Besluit dat dringende aanpassings aan die Reglement vir die Kerklike Tribunaal deur die ASM op 

aanbeveling van die ATR gemaak kan word. 

 
12:00 Nood en genesing 
 Kort inleiding 
 
 1. Ekonomiese geregtigheid 
 Tafelgesprekke 
 Dialogiese debat 
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EKONOMIESE GEREGTIGHEID (vgl Agenda Deel I bl 359 en 369, A.4.1 Verslag van die Moderamen pt 8 
(vgl Moderamen Bylaag 1 bl 360) (As gevolg van die omvang van die aanbevelings is die nommering soos in 
die verslag behou) 
8.1 ACCRA-VERKLARING 
8.1.1  Die Algemene Sinode erken met instemming die feit dat die Accra-verbintenis uitdrukking gee aan die 
pyn wat  ’n groot aantal mense in die wêreld, wat keuseloos in absolute armoede leef, daagliks ervaar – en 
betreur die skending van die menswaardigheid van talle magteloses in die proses.  
8.1.2  Die Algemene Sinode erken dat ekonomiese globalisering in die meeste lande tot op hede nie daarin 
geslaag het om die lot van die armste mense in die wêreld te verlig nie (Accra punt 7) en dat die aantal 
armes en werkloses in die meeste lande eerder toegeneem het en die gaping tussen ryk en arm lande 
steeds groter geword het. 
8.1.3  Die Algemene Sinode erken dat onbeheerste ekonomiese groei in ontwikkelde lande  ’n bedreiging vir 
die omgewing inhou, met potensieel katastrofale gevolge vir alle lewe op aarde (Accra punt 8). 
8.1.4  Die Algemene Sinode betreur hiermee ook die terugsny van welsynsdienste (social services) in baie 
lande – in  ’n poging om meer kompeterend te word – wat groot ontberings vir baie mense veroorsaak  en 
gemeenskapsontwikkeling ernstig strem (Accra punt12). 
8.1.5  Die Algemene Sinode spreek hom skerp uit teen die groeiende verbruikersmentaliteit onder die 
wêreldbevolking en die toenemende gierigheid en selfsug – en bely die kerk se aandadigheid daaraan. 
8.1.6  Die Algemene Sinode wil – ondanks sy steun vir die Accra-verbintenis 
8.1.6.1  nie deelneem aan die demonisering van mense en instellings net omdat hulle deel uitmaak van die 
internasionale handelstelsels nie 
8.1.6.2  nie beweer dat globale kapitalisme die enigste oorsaak van bestaansontberings in arm lande en die 
kloof tussen ryk en arm is nie 
8.1.6.3  nie aanvaar dat verwerping van die neo-liberale ekonomiese ideologie (aan die een kant) en steun 
vir die hervorming van die stelsel van ekonomiese globalisering en van bestaande organisasies wat die 
globale ekonomie reguleer (aan die ander kant), teenoor mekaar staan nie; 
8.1.6.4  nie meedoen aan die ongenuanseerde gebruik van Bybeltekste in die beoordeling van hedendaagse 
ekonomiese verskynsels nie. 
8.1.7  Die Algemene Sinode meen dat daar, vanuit die Gereformeerde belydenisse en ons teologiese 
verstaan van die Koninkryk van God, gepaardgaande met die evangeliese beginsel van die geregtigheid van 
God wat vra na die bevestiging van die menswaardigheid van alle mense, genoegsame teologiese 
regverdiging is vir die algemene strekking van die Accra-verbintenis.  
8.1.8  Die Algemene Sinode besluit daarom om, saam met punte 7.1 tot 7.7 hierbo, die volgende respons 
aan die WBGK te gee – 
 
We accept that the Gospel of Jesus excludes an uncritical and therefore irrational faith in the beliefs of neo-
liberal economic globalisation as set out in item 9 of the  declaration of faith.  We reject the accumulation of 
wealth at the expense of the poor.  We care for the earth.  We refuse to admire the powerful merely because 
they have power and we will not revere rich people just because they are rich.   
 
In this spirit we align ourselves with this declaration of faith. 
 
We undertake to: 
Act in solidarity with the poor:  locally and globally 
Avoid rampant consumerism and seek ways to live a simple lifestyle 
Cooperate critically with government and others in development projects 
Persevere with current – and initiate new – projects directed at fighting poverty 
Promote the family as an economic growth point 
Research the issues identified by die  declaration of faith and 
Live, teach and preach economic justice. 
 
Always focusing on God as the Lord of all creation. 
 
8.2 OPDRAG TAAKSPAN PROFESIE OOR PROFYT 
8.2.1  Die Algemene Sinode dra dit op aan die Taakspan verantwoordelik vir Profesie oor Profyt om 
8.2.1.1  die moontlikhede te ondersoek wat die tegnologie en die mark bied tot `n eenvoudiger en meer 
volhoubare lewenstyl 
8.2.1.2  met ander kerke en verwante organisasies saam te werk aangaande die krisis van 
klimaatverandering en verwante sake 
8.2.1.3  met ander kerke en verwante organisasies saam te werk rondom ekologiese kwessies – en die 
moontlike rol wat die kerk kan speel om hierdie uitdaging aan te spreek. 
8.2.2  Die Algemene Sinode moedig Teologiese Fakulteite aan om sover moontlik ekonomiese geletterdheid 
vir predikante in hulle curricula in te sluit. 
8.2.3  Die Algemene Sinode besluit dat die projek Profesie oor Profyt, binne sy missie en visie , in 

samewerking met die ander lede van die NG Kerk-familie voortgesit word. 
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12:50 Simboliese handeling olv Spiritualiteitspan 
 
13:00 MIDDAGETE 
14:00 2. Armoede 
 Voorsitter stel die verslag 

ARMOEDEBESTRYDING (vgl Agenda Deel I bl 376, A.4.2 Verslag van die Algemene Diensgroep Diens en 
Getuienis pt 2.4) 
Die Algemene Sinode  
1  Aanvaar die ADD se siening om nie verder afsonderlike strategieë vir die hantering verskillende 
maatskaplike probleme te ontwikkel nie en neem daarvan kennis dat die ADD saam met van die VGKSA, 
RCA en NGKA begin het om ’n geïntegreerde strategie vir die kerk se betrokkenheid in die gemeenskap te 
ontwikkel.   
2  Neem kennis dat die ADD saam met die ander kerke in die Verenigde Diensgroep Diens en Getuienis na 

weë soek om ’n gemeentelike gesprek oor die temas van die ACCRA Verklaring (2004) te inisieer.  

 
 3. Ander verbandhoudende sake 
 
1. IMPLEMENTERING VAN DIE VIGSSTRATEGIE (vgl Agenda Deel I bl 378, A.4.2 Verslag van die 
Algemene Diensgroep Diens en Getuienis pt 4.5) 
Die Algemene Sinode 
1  Keur dit goed dat die NG Kerk-Vigsforum omvorm word tot ’n forum van die NG Kerk-familie en dat dit 
voortaan aan die Verenigde Diensgroep Diens en Getuienis rapporteer.  Die Algemene Sinode van die NG 
Kerk ontvang voortaan verslag van die forum deur die Algemene Diensgroep Diens en Getuienis. 
2  Kontinueer die vorige opdragte aan die ADD rakende die implementering van die Goeie Herder Strategie. 
3  Herbevestig die sinode se verklaring en standpunt ten opsigte van MIV/VIGS soos goedgekeur deur die 
Algemene Sinode (2002) en versoek sinodes om dit opnuut weer aan gemeentes deur te gee. 
 
2. VERSOENING (vgl Agenda Deel I bl 379, A.4.2 Verslag van die Algemene Diensgroep Diens en 
Getuienis pt 5.3) 
Die Algemene Sinode versoek die ADD om saam met die ander drie kerke in die Verenigde Diensgroep vir 
Diens en Getuienis so spoedig moontlik riglyne vir versoening te ontwikkel. 
  
3. CHRISTELIKE LEKTUURFONDS (CLF) (vgl Agenda Deel I bl 434, A.5.3 Verslag van die Algemene 
Diensgroep Diens en Getuienis, pt 5.1.2 (Diens en Getuienis Bylaag 1 bl 435)) 
Die Algemene Sinode dank die Here vir die Christelike Lektuurfonds wat die afgelope vytig jaar die 
boodskap  van die Bybel veral deur die gedrukte media in verskillende tale aan duisende mense verkondig 
het. 
 
4. ISWEN (vgl Agenda Deel I bl 434, A.5.3 Verslag van die Algemene Diensgroep Diens en Getuienis, pt 
5.2.2 (Diens en Getuienis Bylaag 2 bl 438)) 
Die Algemene Sinode ondersteun steeds ISWEN se poging om, saam met die NOVA-Instituut te werk aan 
die ontwikkeling van `n lewenstyl wat meer ekologies-vriendelik is.  
 
5. HUGENOTE KOLLEGE (vgl Agenda Deel I bl 434, A.5.3 Verslag van die Algemene Diensgroep Diens en 
Getuienis, pt 5.3.2 (Diens en Getuienis Bylaag 3 bl 440)) 

Die Algemene Sinode neem kennis van die verslag van Hugenote Kollege. 

 
15:30 VERVERSINGS 
16:00 Bestuur en Administrasie 
 Voorsitter stel die verslae 
 

1. FUNKSIONERING VAN DIE MODERAMEN (vgl Agenda Deel I bl 445, A.6.1 Verslag van die Moderamen 
pt 1.4.2) (As gevolg van die omvang van die aanbevelings is die nommering soos in die verslag behou) 
1.4.2.1 Die Algemene Sinode besluit: 
1. Die Moderamen se opdrag is die volgende: 
1.1 deurlopende visionering en roepingsontwikkeling vanuit die besluite van die AS. 
1.2 tree leidinggewend op tov die werksaamhede van die Algemene Sinode tussen vergaderings. Dit 
geskied in oorleg met Diensgroepe en na die eis van omstandighede. 
1.3 koördineer en integreer die werksaamhede van die Algemene Sinode. 
1.4 gee uitvoering aan die uitsonderlike besluite van die AS wat nie verwys is as opdragte van die ander 
diensgroepe/taakspanne van die AS nie. 
1.5 hanteer voorlopig, met verantwoording aan die AS, sake van spoedeisende aard. 

1.6 roep, indien nodig, ’n buitengewone vergadering van die AS byeen. 
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1.7 dien as die Algemene Sinode se Taakspan vir Ekumeniese Betrekkinge. 
1.8 hanteer die NG Kerk se openbare getuienis en skakeling met die owerheid. 
2. Die Moderamen hanteer haar vergaderings binne die volgende riglyne 
2.1 dit geskied aan die hand van die orde vir kerklike vergaderings. 
2.2 die vergadering skep, wanneer nodig, ruimte vir in-diepte gesprekke tov die NG Kerk se visie en roeping. 
1.3 die Moderamen hanteer nie sake wat op ’n ander terrein afgehandel kan word nie. 
1.4 die Moderamen hanteer slegs die bestuursake wat nie elders hanteer en/ of afgehandel kan word nie. 
1.5 die Moderamen funksioneer met bepaalde staande subkommissies om bepaalde werksaamhede te 
begelei. 
3. Die Moderatuur 
3.1 hanteer sake deur die Moderamen aan hom opgedra. 
3.2 spoedeisende sake met rapport aan die Moderamen. Wanneer moontlike omstrede sake opduik, reël die 
Moderatuur dat die volle Moderamen dit hanteer. 
3.3 tree op as dagbestuur vir die funksionering van die kantoor van die Algemene Sinode binne die raam van 
die besluite van die AS 2004. 
4. Die Moderamen en Moderatuur se samestelling bly onveranderd. 
1.4.2.2 Die Algemene Sinode verwys die besluite oor die Moderamen se funksionering vir opneem in die 
Reglement van die Moderamen. 
 
2. NAAM VAN DIE MODERAMEN (vgl Agenda Deel I bl 446, A.6.1 Verslag van die Moderamen pt 1.5.3) 
Die Algemene Sinode keur die naamsverandering van die Algemene Diensgroep Leiers na Moderamen 
goed.  
 
3. BESKRYWINGSPUNT B.6.2 SAMESTELLING ATLAS (vgl Agenda Deel I B.6 Beskrywingspunte bl 496)  
Algemene Taakspan Leer en Aktuele Sake 
Die ATLAS versoek die Algemene Sinode om die samestelling van die Algemene Sinode se Taakspan vir 
Leer- en Aktuele Sake (ATLAS) by die sitting van die Algemene Sinode in 2007 te hersien, en wel op so  ’n 
wyse dat elke Sinodale Kommissies vir Leer en Aktuele Sake (of die “diensgroep” of “taakspan” in  ’n 
betrokke Sinode wat dié sake behartig) direk deur sy eie verteenwoordiger(s) op ATLAS verteenwoordig 
word. 
Motivering 
a) In die tydsgewrig waarin ons leef, ontdek die NG Kerk die diversiteit van lidmate en hulle sienings oor leer- 
en aktuele sake al hoe meer. Ten einde die eenheid van leer en lewe temidde van dié diversiteit te bewaar, 
is dit dringend noodsaaklik dat die volle spektrum van stemme van die kerk oor leer- en aktuele sake ook in 
die kerk se kommissies/taakspanne op Algemene Sinodale vlak gehoor word. 
b) In ons tydsgewrig – met die hoë eise wat aan die eenheid van die kerk gestel word – is vervreemding van 
lidmate en gemeentes teenoor die leierskap van die kerk iets wat ten alle koste teengewerk moet word. 
Daarom is dit noodsaaklik dat elke Sinode se kommissie/diensgroep/taakspan wat leer- en aktuele sake 
behartig op ATLAS verteenwoordig moet word. 
c) Dit is, na ons mening, in hierdie tydsgewrig – waarin ons dit te wagte moet wees dat, weens ons erkende 
diversiteit, daar meer, eerder as minder leer- en aktuele kwessies ter sprake sal kom. In so  ’n situasie, 
waarin die bestuur van diversiteit  ’n groter rol sal moet speel, kan dit kontraproduktief wees om ATLAS 
saam te stel op die grondslag van  ’n kleiner komitee van deskundiges, wat tot die gevolg het dat sommige 
sinodes glad nie direkte verteenwoordiging op ATLAS het nie. 
d) SKLAS (Wes-en Suid-Kaap) is oortuig dat die probleem van koste grootliks oorkom kan word deur die 
gebruik van e-pos om verslae vinnig onder lede van  ’n kommissie/taakspan te sirkuleer, te amendeer en te 
finaliseer. Maar selfs al mag dit  ’n geringe mate van verhoogde koste teweeg bring, is dit ons insiens  ’n 
klein prys om te betaal vir die uitbou van bewaring van eenheid in die NG Kerk, en hopelik in die toekomstige 
herenigde kerk. 
 
4. VRYWARING VAN AANSPREEKLIKHEID (vgl Agenda Deel I bl 460, A.6.4.1 Verslag van die Algemene 
Taakspan Regte, pt 4) 
Die Algemene Sinode versoek die ATR om verdere aanbevelings te doen met betrekking tot:   
1 Duidelike omskrywing van wat verstaan word met die inhoud van artikel 20.1 en 20.2 in terme van die 
gesag wat aan elke vergadering verleen word. 
2 Duidelike formulering van die gesag wat van � meerdere vergadering aan � mindere vergadering 
gedelegeer word. 
 
5. SENTRALISERING VAN GEMEENTELIKE REGISTERS (vgl Agenda Deel I bl 464, A.6.4.3 Verslag van 
die Algemene Taakspan Argief- en Bestuursinligtingsdienste, pt 4.3) 
Die volgende word as vertrekpunt vir die sentralisering van die gemeentlike registers van die NG Kerk 
bepaal: (vgl verslag vir detail)  
6.  AANBEVELING: ELEKTRONIESE BEWARING VAN DOKUMENTE (vgl Agenda Deel I bl 479, A.6.4.3 

Verslag van die Algemene Taakspan Argief- en Bestuursinligtingsdienste, pt 6.4) 
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1 Die optrede van Taakspan-ABID en die Algemene Sekretaris om die ooreenkoms soos deur die GSU 
(Mormone) voorberei en voorgelê  - soortgelyk aan die oorspronklike ooreenkoms wat in 1999 deur die NG 
Kerk in SA en die NG Kerk van Transvaal onderteken is en wat voorsiening maak vir die beskerming van die 
NG Kerk se Intellektuele Eiendomsreg - te onderteken, word goedgekeur. 
2  Die moontlike, gratis digitering van alle gemeentenotules - veral handgeskrewe - wat ABID sou wou 
digiteer, word na die Taakspan-ABID verwys. 
3  Taakspan-ABID gaan voort met  ’n ondersoek na die moontlike digitering van alle kerklike dokumente/acta 
van die NG Kerk om dit vir navorsingsdoeleindes toeganklik te maak. 
4  Taakspan-ABID onderhandel met die GSU en die Disa-projek in Durban vir die gratis digitering van 
kerklike dokumente en waar nodig word projekte met sensitiewe inhoud vir finale goedkeuring aan die ASM 

voorgelê. 

 
17:55 Aankondiginge 
18:00 AANDETE 
 DINEE VIR EKUMENIESE GASTE 
 
19:00 Appèlsaak LLB Gaum 
 Verslag van die ATR 
 Verslag van Appèlkommissie 
 Bespreking 
 Besluitneming 
 
20:00 Verslag van Kommissie vir Diensgroepe en Taakspanne 
 Assessor lê verslag voor 
20:30 AANDWYDING 
 
20:45 Konstitueringsvergadering van Diensgroepe/Taakspanne waar moontlik 
21:30 Parallelle sessies oor sake wat Vrydag ter tafel is: persone wat inligting verlang, bydraes wil maak 

oor die proses, amendemente en bykomende voorstelle met die opstellers van verslae wil deurpraat. 
 
 

VRYDAG 8 JUNIE 2007 
 
08:00 OGGENDWYDING 
08:30 Bestuur en Administrasie (vervolg) 
 Voorsitter stel verslae aan die orde 
 Dialogiese debat 

7. FINANSIËLE BESTUURSBENADERING (vgl Agenda Deel I bl 480, A.6.4.4 Verslag van die Algemene 
Taakspan Fondse, pt 1.5) 
Die Algemene Sinode keur die bygewerkte Finansiële Bestuursbenadering goed. 
 
8. REËLMAAT VAN VERGADERINGE VAN DIE ALGEMENE SINODE (vgl Agenda Deel I bl 485, A.6.4.4 
Verslag van die Algemene Taakspan Fondse, pt 11.5) 
Die Algemene Sinode besluit om gewone vergaderinge van die Algemene Sinode elke vier jaar te hou. 
 
9. REGLEMENT VIR   DIE VERMEERDERING, KOMBINERING, EENWORDING EN SAMESMELTING 
VAN GEMEENTES (vgl  Agenda Deel I bl 43, A.1.2 Verslag van die Algemene Diensgroep vir Gemeente-
Ontwikkeling pt 6.1 (ADGO Bylaag 6 bl 77) asook Agenda Deel I bl 342, A.3.4.1 Verslag van die Algemene 
Taakspan Regte pt 7.2) 
Die Algemene Sinode neem kennis. 
 
10. GDN-REGLEMENT (vgl Agenda Deel I bl 449, A.6.2 Verslag van die Algemene Diensgroep vir 
Gemeente-ontwikkeling pt 2 (ADGO Bylaag 3 bl 453)) (vgl ook A.3.2 bl 288 pt 11.3) 
Die Algemene Sinode keur die GDN reglement goed. 
 
11. NAAM EN REGLEMENT ADD (vgl Agenda Deel I bl 457, A.6.3 Verslag van die Algemene Diensgroep 
Diens en Getuienis pt 4.2) 
Die Algemene Sinode  
1  Keur dit goed dat die Afrikaanse benaming van die Diensgroep voortaan die Algemene Diensgroep vir 
Diens en Getuienis sal wees.   
2  Keur die Reglement vir die Diensgroep Diens en Getuienis goed. 
 
12. ADGO-REGLEMENT (vgl Agenda Deel I bl 449, A.6.2 Verslag van die Algemene Diensgroep vir 

Gemeente-ontwikkeling pt 2 (ADGO Bylaag 1 bl 450)) 
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Die Algemene Sinode keur die reglement van ADGO goed. 
 
13. REGLEMENTE TAAKSPAN ABID ((vgl Agenda Deel I bl 466, A.6.4.3 Verslag van die Algemene 
Taakspan Argief- en Bestuursinligtingsdienste, pt 5.4) 
Die Algemene Sinode besluit om die volgende reglemente as Argief- en Museumbeleid van die NG Kerk 
goed te keur en waar nodig in die Kerkorde op te neem: vgl verslag vir detail 
 
14. BESKRWINGSPUNT B.6.3 FREKWENSIE VAN KERKRAADSVERGADERINGS (vgl Agenda Deel I 
B.6 Beskrywingspunte bl 496) 
Namibië 
Die veertiende vergadering van die Namibiese Sinode versoek die Algemene Sinode om Artikel 28.1 te 
wysig om te lui: Die kerkraad vergader ten minste tweekeer  ’n jaar. 
Motivering 
Die huidige artikel is onnodig voorskriftelik. Die moontlikhede wat tans bestaan om te desentraliseer en 
kerkrade te verklein (KO Art 26 en 27) maak so  ’n voorskrif nie meer noodsaaklik of sinvol nie. Lüderitz-
gemeente is al vir meer as 10 jaar, vanweë  die geografie en samestelling van die gemeente, nie in staat om 
aan hierdie voorskrif te voldoen nie. 
 
15. BESKRYWINGSPUNT B.6.5 ARTIKEL 58 (vgl Agenda Deel I B.6 Beskrywingspunte bl 497) 
Wes- en Suid-Kaap 
Die moderamen versoek die Algemene Sinode om die volgende punt by 58 in te voeg:  “Indien die 
wangedrag van  ’n werknemer, anders as predikante,  ’n klag of gerug behels wat lei tot  ’n tugondersoek, 
word die kerklike ondersoek en besluite eers afgehandel voor die diensooreenkoms met die werknemer 

aandag kry.  Die werknemer kan vir die duur van die ondersoek gestuit word”. 

 
 
10:30 VERVERSINGS 
11:00 Roepingsverklaring 
 Verslag van Luisterspan 
 Tafelgesprekke 
 Besluitneming 
12:30 Afsluiting 
 Spiritualiteitspan saam met Moderatuur 
 
13:00 MIDDAGETE 
14:00 Vertrek 
   
 
Aanbevelings gemerk met @ is nie die werk van die Algemene Sinode nie en die vergadering word 
versoek om dit na die sinodes te verwys vir hantering. 
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LYS VAN AFGEVAARDIGDES ALGEMENE SINODE 2007  
 
Let wel: Hierdie lys word vóór die konstituering van die Sinode deur die skriba van elke Sinode verbeter of 
aangevul. Die konstituering geskied dan aan die hand van die verbeterde en getekende lys wat as 
geloofsbrief dien.  
 

SINODE VAN WES-EN SUID-KAAP 
Primarii: Predikante 
Dr CW Burger 
Dr AR Hanekom 
Dr JJE Koornhof 
Ds MP Sahd 
Ds JP Theron 
Dr AR Olivier 
Dr EC Orsmond 
Ds MC Theron 
Dr F Wessels 
Dr Q Heine 
Ds K Delport 
Dr JG le Roux 
Dr S Esterhuizen 
Dr BJ du Toit 
Dr JF Marais 
Ds MH Loubser 
Ds CT Visagie 
Ds AH Minnaar 
Dr JW Burger 
Ds JP Conradie 
Ds MduP le Roux 
Dr CfleR Stodart 
Ds GF Volschenk 
Ds JG Marais 
Ds MS Janse van Rensburg 
Ds M Britz 
Ds JU Theron 
Ds JNF O'Kennedy 
Ds HAH van den Heever 
Ds RC Thorne 
Ds GE Basson 
Ds FDJ Basson 
 
Primarii: Kerkraadslede 
ML Geldenhuys 
A Louw* 
HA Pieterse (ds) 
VJ Swart 
CJ Gerber 
JH Hattingh 
E Dekker* 
HJ Heyman 
GJvW Kotze 
JM Weideman* 
JWS Jooste 
CS Roberts (ds) 
MC Barnard 
RM Schoeman* 
HJ Theron* 
P McDonald (ds) 
J Lemmer 
WL Mouton (prof) 
HW Smit* 
M van der Merwe* 
A van der Spuy 
IJS van der Linde 
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JJ Gouws 
JTO Klynsmith 
J Cillié* 
NL Rossouw* 
 
Afgevaardigdes in adviserende 
hoedanigheid/waarnemers 
Ds F Cillié 
Dr PM Goosen 
MC Gerber* 
Dr JG Botha 

 
SINODE VAN OOS-KAAP 
Primarii: Predikante 
Ds C Coetzee 
Ds DH Davel 
Ds CJ du Raan 
Dr S du Toit 
Ds JH Enslin 
Ds JWE Esterhuysen 
Ds PS Grobbelaar 
Ds DW Mouton 
Dr JGM Richter 
Ds EGJdeG Schutte 
Ds BIC Steyn 
Ds CJ Stümke 
Ds JSJ Swart 
Ds J van der Merwe 
Ds CH van Heerden 
Ds JT van Rooyen 
Dr ACV van Wyk 
Ds TL Wait 
 
Primarii: Kerkraadslede 
CR Landsman 
L Diedericks 
CJ Nel* 
HHJ van Zyl 
JSJ Jordaan 
JM Nel 
J Beukes* 
A Olivier 
C Veldsman* 
GEG Louw (ds) 
WD Jonker 
DJR van Deventer* 
JW Vermaak* 
S Francis* 
M Oliphant* 
DA du Toit (dr) 
PL Louw (ds) 
JWJ Viljoen (dr) 

 

 
Sekundi: Predikante 
Dr JD Prinsloo 
Ds DJT van Wyk 
Ds FG Terblanche 
Ds AC van der Westhuizen 
Ds DW O'Kennedy 
Ds HEJ Roberts 
Ds JPL van Straaten 
Ds CH van Heerden 
Ds WD Schoeman 
Ds M van Niekerk 
 
Ds HJ Meyer 
Ds AP Coetzee 
Ds E de Kock 
Ds MNPD Cruywagen 
Ds HM Strydom 
Dr JD Prinsloo 
Ds E Malan 
 
Sekundi: Kerkraadslede 
AE Büchner 
A Potgieter 
PG Marx 
SJ Smit 
DS Beukes 
S Francis* 
 
SF Prinsloo* 
PL Louw (ds) 
S Naudé 
FvZ Bakkes 
MM Vosloo* 
PW Kapp 
ME Honiball* 
EJ Langenhoven* 
LC Moolman 
GEG Louw (ds) 
 

 
SINODE VAN NOORD-KAAP 
Primarii: Predikante 
Ds FP Avenant   
Ds FD Hugo   
Ds JPL Mostert 
Dr JJ Knoetze 
Ds HW de Jager  
Ds EZ Anthonissen  
Ds JIF de Villiers  
Ds SG Rossouw  
Ds JA du Toit  

 

 
Sekundi: Predikante 
Ds RJ Holloway 
Ds GP Barnard 
Dr L Keller 
Ds CH Jacobs 
Dr HH Williams 
Ds VR Terblanche 
Ds CF van Schalkwyk 
Ds H Barnard 
Ds GJ Duursema 
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Ds PJL Blaauw  
Ds DJ Scheepers 
Ds JHdeB Barnard 
Ds BP Marais 
Ds DG Smit 
Dr JB Vos 
 
Primarii: Kerkraadslede 
Z Blömerus   
PA Pyper 
JM Dames  
FJ Augustyn  
DS Albertyn (prof)  
JS Funk  
A van Niekerk  
JC Brown  
AA Visser 
CJ Hayes 
WH van Aswegen 
JN Moolman 
MC Cronje 
GJ Esterhuizen 
ZJ Koekemoer 

 
 
 
 
 
 
 
Sekundi: Kerkraadslede 
DH Groenewald 
WHN Jordaan 
DR Janse van Vuuren 
JN Moolman 
JS Vollgraaff 
AY van den Berg* 
GA Moolman* 
PJ Wiid 
JP Smit 
CJ Engelbrecht 
 

 
SINODE VAN KWAZULU-NATAL 
Primarii: Predikante 
Ds LW Meyer 
Ds PJ Meyer   
Ds FJ van der Merwe  
Ds PJ Raath   
Dr H Theunissen 
Ds ML Human  
Ds L van der Walt 
Ds JG Schuler  
Ds FJ Janse van Rensburg  
Ds PA Swanepoel   
Ds DM Wagenaar    
Ds J Vosloo     
Dr LG Schoeman    
Ds FJ Klopper  
 
Primarii: Kerkraadslede 
CHJ van Dam   
CJC Bleeker   
MJ Swart   
AJ Human   
LC de Jager   
MMS van Schalkwyk 
JJG Wilken 
JZ Moolman  
LJ van der Walt  
GM de Lange  
DWS Botha  
SE Mann  
JC Duminy  
A Cloete  
 
 
 
 
 
Waarnemers 
Ds BJ van Dyk 
Dr RB van Aarde 

 

 
Sekundi: Predikante 
Ds SWP Scott 
Ds DJ Venter 
Ds MW Pienaar 
Ds JG de Wet 
Dr SH Rudolph 
Ds FW Neser 
Ds GJ van Jaarsveld 
Ds DSM Schoeman 
 
 
 
 
 
 
 
Sekundi: Kerkraadslede 
JM Esterhuizen 
A van Vuuren 
WGZM Pretorius 
GH Wolmarans 
JP Swart 
A Nel 
W Hatting 
M Esterhuizen 
LJ Boshoff (ds) 
D van der Schyff* 
VR Torlage 
FM Vorster 
CMJ Ter Haar* 
W Botha 
JA de Wet 
GH Wolmarans 
JP Swart 
CE le Roux 
AS Cloete 
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SINODE VAN ORANJE-VRYSTAAT 
Primarii: Predikante 
Ds A Barlow   
Ds JF Deacon 
Dr AS Erasmus 
Ds LM Foot   
Ds HM Janse van Rensburg  
Prof J Janse van Rensburg   
Dr BF Joubert   
Ds HJ Kleynhans 
Ds JJ Louw   
Ds JP Möller 
Dr A Oosthuizen  
Ds JL Reynders   
Dr JP Robb   
Ds AW Rothmann  
Ds AJ Scherrer   
Prof PJ Strauss 
Ds JH Taute   
Dr MD Terblanche    
Dr JD Theron   
Ds CF van den Berg  
Dr PJ van Jaarsveld 
Ds A van Staden 
Ds WH van Zyl   
Prof P Verster  
 
Primarii Kerkraadslede 
JM Aucamp 
JJ Botha (ds) 
JJ Brazelle 
N de Bruyn 
HM Freeman* 
CF Haefele 
LJ Rademeyer 
IWM Venter 
F de K Kotzé 
GPV le Roux (dr) 
AJ Maree 
PJ Potgieter 
AJ Pretorius 
C Schmidt 
JP la G Strümpfer (ds) 
A Styger 
GPD Terblanché 
JH van den Berg 
MWE van Dyk* 
CHJ van Schalkwyk* (dr) 
WH van Zyl 

 

 
Sekundi: Predikante 
Dr E Casaleggio 
 
 
Ds A Meiring 
Dr A Oosthuizen 
Ds JC Dippenaar 
Ds TJ Lessing 
 
Ds LvZ Pieters 
 
Ds GP Terblanche 
Ds CF de Kock 
Dr MP Gertenbach 
Ds GFM Oosthuizen 
Ds HM Janse van Rensburg 
 
Dr MD Terblanche 
 
Ds PJ Taljaard 
Dr JD Theron 
 
 
Ds LvZ Pieters 
Ds AMS Heymans 
 
Sekundi: Kerkraadslede 
JP Mattheus 
 
JB Mans 
LJ Rademeyer 
SJ Nel 
SJ Nel 
 
 
IJC Jacobs 
DJ Eichstäd 
PH Spies 
J Schmidt 
J Mattheus 
JA Dreyer 
JP Grobbelaar 
JB Mans 
IS Ferreira 
HM Freeman* 
JM Aucamp 
PCJ Lamprecht 
AF Ferreira 

 
SINODE VAN WES-TRANSVAAL 
Primarii: Predikante 
Ds CC Maritz 
Dr JA Kritzinger 
Ds AP Burger 
Ds FT Cooke 
Dr AP Cilliers 
Dr MJG du Plessis 
Dr NJG van der Westhuizen 
Ds MJ de Beer 
Ds A Cilliers 
Ds DW Krüger 
Ds H Fourie 
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Ds FJ Smith 
Ds BJ Louw 
Dr HJG Gous 
Ds AJ Mocke 
Ds JPA Brink 
Ds NWJ van Rensburg 
Dr JJC Schultz 
Ds JNJ van Rensburg 
Dr JA de Man 
Ds JD Scott 
Ds GS Cordier 
Ds JJ Wesels 
Ds CD Smit 
 
Primarii Kerkraadslede 
P Meyer 
M van der Westhuizen 
SG Kemp 
JP van Brakel 
M Janse van Rensburg* 
JM Strauss 
J v W du Plessis 
JGH Kriel 
PTE Nel 
PJ Nel 
AJ Cilliers 
B van den Berg 
E Scott 
AS le Roux 
MA de Jager 
RC Lindeque 
DM Kotzé 
HAD Blaauw 

 
NOORDELIKE SINODE 
Primarii: Predikante 
Dr JF Pienaar  
Dr L Ungerer  
Dr WA Pretorius 
Ds MJP Grobler  
Ds JH van Loggerenberg  
Dr JH Voges  
Dr HL Carelsen  
Dr GF Claassen  
Dr SI Cronje  
Ds GJ Hugo  
Ds DG Jordaan  
Ds WHO Jordt  
Dr JD Kirkpatrick 
Ds GJ Kok  
Dr MJ Lazenby  
Dr MJ Nel  
Ds L-L Schoeman*  
Ds CC Swart  
Dr MN van der Merwe  
Ds DAHJ van Rensburg  
Ds PFJ van Vuuren  
Dr JA Botha 
 
Primarii: Kerkraadslede 
M Nel 
GJ Cloete   
J Scholtz   
AJ du Preez   

 

 
Sekundi: Predikante 
Ds PJ Kriel 
Ds M Nel* 
Ds W Olivier 
Ds GG Haumann 
Ds AC Viljoen 
Ds A Vivier 
Dr WJ Schoeman 
Ds AC du Plessis 
Ds WS Boshoff 
Ds JH Haasbroek 
Ds C Schunke 
Dr G Bothma 
Ds JCF Harris 
Dr GHP Dreyer 
Ds JM de Beer 
Ds PW de Wet 
Ds JHP Serfontein 
Ds DB de Vos 
Ds IA van Tonder 
Dr J van den Heever 
Ds E Schmidt 
Dr R Opperman 
 
Sekundi: Kerkraadslede 
A van der Merwe 
W Roux 
A Baird* 
JJ van Eck 
JMW Nortje 
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NC Ackermann*   
SS Wolvaardt*   
EOM Hanisch   
JD Nel    
JP Kotzé   
C Gentle 
PMA Truter* 
RJ Engelbrecht  
WJ Botha  
FT Saaiman  
DS de Klerk  
F de Wet 
R Hugo* 
JP Smith 
GJ Oberholzer 
SA Visser 
RP de la Rey 
DJ de Vos 

JJ Joubert 
G van der Merwe 
DD du Plooy 
JF Pretorius 
JC Yssel 
GJ van Zyl 
N Ahlers* 
W Sutton 
JE Joubert* 
M le Roux* 
 

 
SINODE HOËVELD 
Primarii: Predikante 
Dr CJP Niemandt 
Dr PSJG du Plessis 
Dr GJ Kok 
Ds JHF Windell 
Dr CdeK du Randt 
Ds HS Klut 
Dr DJ Malan 
Ds HJ Jacobs 
Dr B van Zijl 
Ds DAR Venter 
Ds WP Strauss 
Ds C Oosthuizen 
Ds JS Botha 
Dr GMH Loubser 
Ds SH Pienaar 
Ds AC Vlok 
Ds MMD Britz 
Ds DP Enderstein 
Ds CJ Oberholzer 
Dr C Naude 
Ds AP van Zijl 
Dr AL Bartlett 
Ds S Weyers 
Ds M Oosthuizen 
Ds D le Roux 
 
Primarii: Kerkraadslede 
DJ Dippenaar 
JA Scheepers 
DJ Wolmarans 
E Arnott* 
I de Villiers 
P Klut 
JL Botha 
E Frost 
BJ Olivier 
P Crots 
NJ Beukes 
BH Bornman (ds) 
Z Nel* 
RJ de Beer (dr) 
CJD Brink 
P Marais 

 

 
Sekundi: Predikante  
Ds CP Steyn 
Dr DSM Bredenkamp 
Ds DJ le Roux 
Ds O Clasen 
Ds AG Scheepers 
Ds HA van Rooyen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sekundi: Kerkraadslede 
JWHJ van Rensburg 
NRP Scholtz 
L Moyse 
FJ van der Linde 
DS Brand 
HDC Cronjé 
MJ Hendricks 
JT Smith 
GN Pretorius 
Ds D Berner 
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F Pieterse 

 
SINODE OOS-TRANSVAAL 
Primarii: Predikante 
Dr JH Ernst   
Dr J van Schalkwyk  
Ds F Schoeman   
Dr LL Bosman  
Ds MC de Bruyn   
Dr LK Louw   
Dr FJ Clasen   
Ds EP Büchner*   
Ds JH Wandrag   
Ds HJ van der Schyff  
Dr H van Blerk 
Ds DS Botha 
Dr JH Bisschoff 
Ds FJ Retief 
Ds MF Prinsloo 
Ds E Meyer* 
Ds CS Schoeman 
Dr AR Fick 
Dr JC Marais 
Dr DJ Dreyer 
 
Primarii: Kerkraadslede 
PGJ Meiring (prof)   
L Jackson* 
B Koen*  
A König (prof)  
S Loots 
H Posthumus 
H Bezuidenhout* 
F Nel 
G Marais 
G Droste 
J de Villiers 
LM du Toit 
M Rossouw 
N Prinsloo 
J Pretorius 
F Steyn (ds) 
P Poley (ds) 
S van Rooyen 
S Loots 
C Marais* 
 

 

 
Sekundi: Predikante 
Dr E Naudé 
Ds PJG van Niekerk 
Dr AM Meiring 
Ds FC de Witt 
Ds LE Westhof 
Dr PJ Dorey 
Ds CJ Lindeque 
Ds JC van Rooyen 
Ds BD Blom 
Ds D Botha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sekundi: Kerkraadslede 
M Fourie* 
V Prinsloo 
J Klopper 
L de Jager 
B Boshoff 
D Sutherland* 
C Schmal 
H Stander (prof) 
T van Wyk (dr) 
G Maré 
D du Plooy 
L Kotze 
D Kruger 
K Cilliers 
L Engelbrecht 
F Conradie (ds) 
A Smuts* 
D Brink 

 
SINODE VAN NAMIBIË 
Primarii: Predikante 
Dr HS Grobler   
Ds SS Hansen   
Ds HM Koekemoer 
Ds DA Louw   
Ds C Marais 
Ds WJ Oosthuizen  
Ds JJ Pienaar   
Ds SW Pienaar  
Ds JP Rossouw   
Ds JF Serfontein 
Ds AJ van der Westhuizen   
Ds T Venter 
Dr J Woest 
 

 

 
Sekundi: Predikante 
Ds P Davids 
Ds E Evert 
Ds G Liebenberg 
Ds C Nel 
Ds J Ngambue 
Ds H Steyn 
Dr JJ de W Strauss 
Ds EJ Strydom 
Ds S van Schalkwyk 
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Primarii: Kerkraadslede 
JN de Klerk 
CJ Engelbrecht 
ME Grobler*(dr) 
CJ Hay 
J Kruger 
JG Maritz 
CL Mouton 
JH Nieuwoudt 
JA Ras 
M Steytler* 
SA van Zyl 
SE Venter* 
J von Wielligh 

Sekundi: Kerkraadslede 
JC Agenbag 
WJ Breytenbach 
CC Coetzee 
SF Coetzee 
G Cwi 
LP de Jager 
NJ Dreyer 
J Moyo 
ACJC van Greunen 
GJ Vermeulen 
JC Weyers* 
 

 
* Vroulik 
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BEREKENING VAN DIE PROPORSIONELE KOMPONENT VAN SINODES 
SE AFGEVAARDIGDES NA DIE EERSKOMENDE ALGEMENE SINODE 
ITV KERKORDE ARTIKEL 38.2.2. DIE BEREKENINGE IS GEDOEN 
VOLGENS DIE STATISTIEK IN DIE 2007-UITGAWE VAN DIE JAARBOEK 
 
 
 
 
Komponent gebaseer op die aantal gemeentes van sinodes

Sinode Getal %
Getal 

Afvaardiging

Wes-Kaapland 229              19.78% 19

Oos-Kaapland 106              9.15% 9

Noord-Kaapland 79               6.82% 7

Natal 60               5.18% 5

Vrystaat 162              13.99% 14

Wes-Transvaal 139              12.00% 12

Noord-Transvaal 124              10.71% 11

Suid-Transvaal 128              11.05% 11

Oos-Transvaal 87               7.51% 8

Namibië 44               3.80% 4

1,158           100.00% 100

Komponent gebaseer op die aantal lidmate van sinodes

Sinode Getal %
Getal 

Afvaardiging

Wes-Kaapland 299,192       25.74% 26

Oos-Kaapland 79,154         6.81% 7

Noord-Kaapland 47,945         4.13% 4

Natal 39,107         3.37% 3

Vrystaat 126,264       10.86% 11

Wes-Transvaal 127,408       10.96% 11

Noord-Transvaal 157,007       13.51% 13

Suid-Transvaal 126,998       10.93% 11

Oos-Transvaal 136,543       11.75% 12

Namibië 22,542         1.94% 2

1,162,160     100.00% 100

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AGENDA 
 

DEEL III: Aanvullende Verslae 
 

EN 
 

HANDELINGE 
 

13de vergadering van die 
 

ALGEMENE SINODE 
 

VAN DIE  
 

NEDERDUITSE GEREFORMEERDE 
KERK 

 
 BIRCHWOOD KONFERENSIESENTRUM, BOKSBURG 

Maandag 4 tot Vrydag 8 Junie 2007 
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ROEPINGSVERKLARING 

ALGEMENE SINODE 2007 
 
 
 
Ons besef opnuut God roep die NG Kerk deur sy Woord en Gees om aan Hom te behoort.  
Christus, die Hoof van die kerk, stuur ons om ons roeping te gehoorsaam en ons daaraan toe te 
wy: 
 

(a)  Om met ŉ leerbare gees die wil van God deur sy Woord te leer ken en uit te leef in die 
uitdagende en komplekse wêreld waarin ons lewe.  
Ons is daarvan oortuig dat slegs die evangelie van Jesus Christus mense op die pad van 
verlossing, versoening en lewende hoop plaas. Daarom wil ons die Woord van die Here tydig en 
ontydig verkondig, as profete optree en oral getuienis aflê van die hoop wat in ons leef.  

 

(b)  Om voortdurend in liefde na mekaar te luister en in ons vertroue van mekaar te groei. 
Bewus van ons diversiteit verbind ons ons aan groter eenheid tussen gemeentes, aan die 
hereniging van die kerkfamilie, asook aan die versterking van ons ekumeniese bande.  Ons wil 
graag met alle ander Christene saamwerk om veilige ruimtes te skep waarbinne ons eerlik met 
mekaar kan praat en bly praat. 

 

(c)  Om in deernis met ander saam te leef.   
Ons word deur God geroep as deel van sy liggaam in Afrika.  Ons is dankbaar vir alle positiewe 
ontwikkelinge op ons kontinent, waaronder die snelle groei van die Christelike geloof.  Daar is ook 
vele tragiese verhale van geweld, misdaad, armoede, hongersnood en die gevolge van MIV-Vigs.  
Ons betuig ons meegevoel aan die talle slagoffers hiervan en wil meewerk aan genesing vir mens, 
dier en omgewing.  God roep en stuur sy kerk om ŉ verskil te maak.  Ons verseker alle owerhede 
van ons voorbidding.  

 

(d)  Om met openheid onvoorwaardelik diensbaar te wees in die wêreld. 
Ons wil graag met alle ander Christene hande vat om ons samelewings op te bou en pynlike 
omstandighede te verlig.  Ons wil mekaar as gemeentes en leiers met liefde aanspoor, begelei en 
toerus om by die genesing van ons lande betrokke te raak.  Ons is beskikbaar en is verbind tot 
diens aan gemeenskappe.  Ons dank die Here vir die toewyding van lidmate en die talle positiewe 
aksies waarvan ons oral hoor.  As gestuurde gelowiges is ons sout van die aarde en lig vir die 
wêreld.  Ons staan in diens van die koms van God se koninkryk.  

 

Ons buig voor die Here. 

Ons is hier. 

Ons is sy kerk. 

Ons is gestuurdes. 

Aan God al die eer. 

 

 

Goedgekeur op Vrydagoggend 8 Junie 2007 
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VOORWOORD 
 
 
 

Die dertiende vergadering van die Algemene Sinode van die Nederduitse Gereformeerde Kerk was ‘n 
vergadering van ‘n kerk, van ‘n geloofsgemeenskap. Ons kon na God uit sy Woord en na mekaar luister. 
Ons kon mekaar in al die moeilike gesprekke vashou en konstruktief uitdrukking gee aan ons leerbaarheid, 
ons deernis vir mekaar en die wêreld en ons openheid…  Ons kon ervaar dat ons mekaar se integriteit en 
verbintenis aan ons belydenis en kerk vertrou. Ons kon lekker hard werk, en saampraat en –dink. Ons kon 
voor God verskyn, Hom aanbid en in die son van sy genade baai. 
 
Die evaluering deur die afgevaardigdes van alle aspekte van die vergadering was oorweldigend positief en 
opbouend. Dit was lekker om deurgaans te ervaar dat dit ‘n “ons”-vergadering is. Elke afgevaardigde het 
hiertoe bygedra. 
 
Die Ontwerpspan/ Agendakommissie se werk en die steun tov die administrasie en notulering asook 
logistieke reëlings van die Sinode Hoëveld verdien werklik groot dank van die hele kerkverband. Die 
afgevaardigdes het dit ook so evalueer. Weereens: baie dankie!! 
 
As gemeentes, ringe en sinodes wat met mekaar in ‘n kerkverband staan op grond van ons ooreengekome 
Belydenis en Kerkorde moet ons nou as ‘n kerkverband vorentoe beweeg met die besluite wat ons geneem 
het by ‘n kerkvergadering wat ons as kerkverband daartoe gemagtig het. Ons Roepingsverklaring stip vir ons 
die hoekpale uit waarbinne ons meen ons nou op die beste manier aan ons besluite gestalte gaan gee. 
 
Die Algemene Sinode 2007 het ‘n baie belangrike beleidstandpunt daargestel met die goedkeuring van die 
verslag oor ons Gereformeerde Identiteit. Dit gaan ons hele kerkverband help fokus in die woelige tye wat 
ons tans beleef, en wat waarskynlik ook vir ons voorlê. Neem asseblief op ‘n besondere manier van die 
standpunt kennis (vgl Agenda Deel I bl 11). 
 
Hierdie boek bevat die Agenda Deel III (die Aanvullende Verslae wat elektronies versend en ook as los stuk 
ter vergadering aan afgevaardigdes beskikbaar gestel is) asook die Handelinge van die vergadering (notule, 
verslae van tydelike kommissies, groeteboodskappe en ‘n besluiteregister). Hierdie boek bevat ook ‘n 
sakeregister wat help om alle dokumente en besluite te ontsluit. 
 
Baie dankie aan almal wat êrens ‘n rol vervul het om alles finaal agtermekaar te kry: my gesin wat die 
geboorte hiervan in die ure van die nag moes meemaak, skribas van Diensgroepe en Taakspanne wat hulle 
afdelings se besluite kontroleer het, asook die instansies wat die gedrukte en elektroniese kopie voorsien 
het. 
 
Aan ons Here, wat die NG Kerk liefhet, ‘n besondere plek en roeping gee, en wonderlik gebruik, kom 
uiteindelik al die lof en eer en dank toe!   
 
 
 

 
Dr JJ Gerber 
Algemene Sekretaris van die NG Kerk 
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AGENDA DEEL III 
 

 

AANVULLENDE VERSLAE 

 
Hierdie verslae is voor die vergadering van die Algemene Sinode elektronies aan 
afgevaardigdes via die sinodes versprei en ook ter vergadering in harde kopie beskikbaar 
gestel. Dit word nou ook ter wille van die rekord in hierdie formele publikasie opgeneem. 
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A.1.1 (AANVULLEND) VERSLAG VAN DIE MODERAMEN: 
ROEPING EN IDENTITEIT 
 
1. AARD EN SELFSTANDIGHEID VAN SINODES 
(vgl Agenda Deel I A.1.1 bl 9 pt 8 en Agenda Deel II bl 10) 
 
1.1 Na aanleiding van ‘n versoek van verteenwoordigers van die Sinode van Namibië aan die Moderamen 
het die Moderamen besluit om opnuut ondersoek in te stel na die verhouding tussen die Algemene Sinode 
en Sinodes. ‘n Werkswinkel waaraan die Assessor en Aktuarius van die Algemene Sinode, en vier lede van 
‘n taakspan soos aangewys deur die Moderamen van Namibië deelgeneem het, het op 11 en 12 April 2007 
in Windhoek plaasgevind. Namibië se posisie word in die lig hiervan oorweeg. 
1.2 Die vraag op die tafel was hoe Sinodes binne die raamwerk van hulle eie omskrewe take/moontlike take 
of hergedefinieerde of nuwe take en binne hulle eie omgewing asook hulle band met die Algemene Sinode 
maksimaal kan funksioneer. Nader gestel: moet hierdie verhouding met die oog op laasgenoemde 
geherdefinieer word of totaal omvorm word?  In die geval van Namibië is dit duidelik dat sy bestaan in ‘n 
ander onafhanklike staat eiesoortige eise aan sy verinheemsing stel wat verskil van die res van die Sinodes 
wat hulle in die Suid Afrikaanse samelewing bevind.  
1.3 Die werkswinkel het bevind dat die probleem vir die huidige hanteer kan word deur aan twee bestaande 
reëlings/sake skerper aandag te gee: (a) die band van Sinodes met die Algemene Sinode moet nader 
omskryf word; en (b) daar moet ‘n verdieping kom van die verstaan van die aard van kerkverband wat vanuit 
die hoek van die kerk gesien, nie staatkundig beperk of begrens kan word nie. 
1.4  Ten opsigte van (a) hierbo beteken dit die handhawing van die gereformeerde beginsel dat meerdere 
vergaderings nie sake hanteer wat deur mindere vergaderings afgehandel kan word nie, en daarby slegs 
sake waarby die samestellende kerke/vergaderings belang het (Kerkorde Art 22 & 43.1.1), en ten opsigte 
van (b) die toewysing van spesifieke take/terreine aan die Sinode van Namibië binne die raamwerk van die 
Kerkorde om aan die gestelde behoefte aandag te gee. 
1.5 AANBEVELINGS:  
1.5.1 Die Algemene Sinode wysig Kerkorde Artikel 43.1.1 om te lui: Die formulering van die roeping / 

leidende beginsels / standpunte in sake van gemeenskaplike belang soos gereformeerde teologiese 
oortuigings, Bybels-etiese uitgangspunte en ekklesiologiese verantwoordelikhede en praktyke wat 
deur alle kerkvergadering kragtens hulle deelname aan die verband gevolg moet word. 
1.5.2 Met betrekking tot Kerkorde Artikel 43.1.2 en 43.1.6 besluit die Algemene Sinode dat ‘n sinode 
wat in ‘n staat buite die Republiek van Suid-Afrika funksioneer (bv Namibië), die openbare getuienis 
en die verhouding en ooreenkomste met die staat en ander lewenskringe, namens die kerkverband 
(Algemene Sinode) in daardie gebied kan behartig. 
1.5.3 Die Algemene Sinode voeg ‘n nuwe Besluit 70b.6 EKUMENE IN ANDER STAATKUNDIGE 
BEDELINGS in: 
*1 Aan samestellende sinodes wat in state buite die Republiek van Suid-Afrika is, (bv Namibië) word 
die reg verleen om selfstandige ekumeniese verhoudinge aan te gaan en uit te bou binne die 
raamwerk van die besluite van die Algemene Sinode. 
*2 In die aanwysing van afgevaardigdes na ekumeniese liggame moet die Algemene Sinode rekening 
hou met die feit dat die algemene sinodale verband in verskillende state funksioneer. 
1.5.4 Die Algemene Sinode voeg die volgende byvoeging by Besluit 70b.6 (word nou 70b.7) in: 
By volle lidmaatskap voeg by: 
*10 Council of Churches in Namibia. 
1.5.5 Die Algemene Sinode dra dit aan die ATF op om in die begroting rekening te hou met die kostes 
van sinodes in state buite die Republiek van Suid-Afrika om die werk van die  algemene sinodale 
verband in stand te hou. 
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A.2.1 (AANVULLEND) VERSLAG VAN DIE MODERAMEN: 
OPENBARE GETUIENIS 
 
1. MISDAAD EN GEWELD 
(vgl Agenda Deel I A.2.1 bl 100, 104 pt 5.6.3 en Agenda Deel II bl 14) 
1.1 OPDRAG 
1.1.1  Die Moderamen het op 29/30 Januarie 2007 besluit om ‘n ad hoc-kommissie aan te wys om ‘n 
studiestuk met die oog op die komende Algemene Sinode voor te berei oor die gereformeerde teologiese 
beginsels betrokke by protes en verset teen geweld en misdaad, asook ten opsigte van selfbeskerming.  Die 
Noordelike Sinode en die Sinode van Oos-Transvaal, saam met die Teologiese Fakulteit UP, het 
verantwoordelikheid vir die studiestuk aanvaar. 
1.1.2  Die taakgroep, bestaande uit Gerrit Cloete, Fanie Cronje en Petrus Kriel (Noordelike Sinode), Johan 
Marais en Ettienne de Villiers (Oos-Transvaal) en Conrad Wethmar (UP), se eerste probleem was om die 
opdrag behoorlik te fokus.  Uiteindelik is geoordeel dat die opdrag nie ‘n studie na “gereformeerde protes” 
behels nie.  Hierdie term word tradisioneel gebruik waar ‘n politieke bestel onmoontlike eise aan sy burgers 
stel en waar die burgers metodes van verset teen die owerheid moet oorweeg.  Die taakgroep het gevolglik 
op die huidige situasie waar misdaad en geweld kommerwekkende afmetings aanneem, gefokus. 
1.1.3  Die vraag by die taakgroep was deurentyd of die Algemene Sinode hom hieroor moes uitspreek.  
Daaroor was daar volle konsensus:  die Algemene Sinode kan nie stilbly nie!  Die groep het gevolglik 
probeer om enkele lyne te trek wat tot sinvolle besluite kan lei. 
1.1.4  Die taakgroep sien hierdie verslag en aanbevelings beslis nie as die einde van die gesprek nie.  Ten 
eerste was die beskikbare tyd te min vir uitgebreide navorsing en konsultasie, en tweedens het die groep 
geoordeel dat die gesprek ‘n deurlopende een moet wees.  Vanuit die lywige dokumentasie wat reeds deur 
lede van die groep uitgewerk en deur die groep beoordeel is, is ‘n baie beknopte konsentraat gemaak.  Die 
gedagte is dat hierdie verslag as ‘n vertrekpunt vir verdere aksies kan dien.  ‘n Belangrike aanbeveling is dan 
ook dat die Algemene Sinode ‘n meganisme tot verdere gesprek moet skep. 
 
1.2  INLEIDENDE PERSPEKTIEF 
Binne die geografiese gebied van die NG Kerk, en by name in die Republiek van Suid-Afrika, neem misdaad 
en geweld sodanige afmetings aan dat dit die hele samelewingsfunksionering beïnvloed. Beskikbare 
statistiek toon dat die situasie baie ernstig is, maar statistiek alleen vertel nie die hele verhaal nie. Die 
samelewing se persepsies en emosies teken die situasie net so helder soos enige statistiek. Van die 
persepsies wat bestaan is dat misdaad van jaar tot jaar erger word; dat die polisie nie in staat is om die 
misdaadgolf te keer nie; dat die regte van misdadigers meer tel as dié van wetgehoorsames en dat daar 
geen realistiese politieke wil by die landsleiers is om misdaad en geweld te beperk nie.  Hierdie persepsies 
word dikwels geskep of versterk wanneer mense self slegte ervarings beleef of wanneer die negatiewe 
ervarings van ander letterlik deur elke tweede nuusberig of gesprek oorgedra word.  Die gevolg is dikwels 
dat emosies ontwikkel wat wissel van bekommernis tot vrees tot moedeloosheid tot depressie tot woede.  In 
hierdie situasie kan die kerk en sy lidmate ‘n wesenlike bydrae tot perspektief en hoop en positiewe aksies 
maak.  
 
1.3  DIE SITUASIE 
1.3.1  BESKIKBARE STATISTIEK 
1.3.1.1  Die volgende gegewens, hoofsaaklik verskaf deur die Instituut vir Strategiese Studies, gee ‘n beeld 
van die huidige misdaadsituasie in Suid-Afrika: 
*1 Die aantal moorde per 100,000 het van 66,9 in 1994/5 tot 39,5 in 2005/06 afgeneem. Die huidige syfer is 
steeds 20 keer hoër as die van Brittanje en 8 keer hoër is as die wêreldgemiddelde. 
*2 Motorkapings het in 2004/5 met 10.1% afgeneem, maar in die laaste jaar met 2.6% toegeneem. 
Transitorooftogte het met 74% toegeneem en roof by winkelsentrums met 32 %. 
*3 Verkragtingsyfers het sedert 1994 stabiel gebly teen die huidige vlakke.  Dit is ongeveer 55,000 vroue per 
jaar oftewel 150 per dag. 
*4 Gewone roof het sedert 1994 met 90% toegeneem selfs al het die voorvalle in die laaste jaar heelwat 
gedaal. 
*5 Roof met verswarende omstandighede het van 1994 tot 2005 met 17 % toegeneem. (SA Crime Quarterly 
19 March 2007). 
1.3.1.2 In ‘n studie oor georganiseerde misdaad op die Kaapse vlakte is bevind dat bendebedrywighede 
reeds in die vorige politieke bedeling bestaan het. Sedert 1994 het georganiseerde misdaadsindikate egter 
ontwikkel. Irvin Kinnes beskryf die verandering so: “Street gangs are no longer characterised by youngsters 
who hang around the  streets of local communities to ‘defend’ the community from rival gangsters. They 
have developed into organised criminal empires.” 
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1.3.1.3 By die Wêreld Ekonomiese Forum in 1997 is Suid-Afrika as ‘n land met ‘n endemiese en 
onomkeerbare misdaadprobleem beskryf (Andre Standing: Organised Crime:2006:36), onder meer omdat 
internasionale misdaadsindikate meer aktief in die land bedrywig is. Kommentators voer veral drie redes vir 
hierdie internasionale sindikate se belangstelling in Suid-Afrika aan:  (1) die gesofistikeerde ekonomie van 
Suid-Afrika wat met sy banke, kommunikasiestelsels en infrastruktuur alles bied wat die sindikate nodig het 
om hulle besigheid te bedryf; (2)  
oper grense met minder kontrole as tevore wat dit makliker maak om oor die grense te beweeg; en (3) 
polisiëring wat om verskeie redes minder effektief geword het. 
 
1.3.2  INVLOED OP DIE KERKLIKE GEMEENSKAP 
1.3.2.1 Hier word nie gepoog om al die invloede, of hoe die hele samelewing geraak word, te beskryf nie.  
Slegs enkele sake wat die kerklike bediening of funksionering raak, word genoem. 
1.3.2.2 Wanneer na gemeentes gekyk word, moet deeglik kennis geneem word van lidmate se belewenis 
van misdaad en geweld en hoe dit hulle liggaamlik, geestelik en psigies raak. Navorsing in ‘n spesifieke 
gemeente het reeds in 2005 getoon dat soveel as 67% van lidmate op ‘n baie persoonlike vlak deur misdaad 
en geweld geraak is. Verhale van getraumatiseerde persone is volop in elke gemeente. 
1.3.2.3 Die blootstelling aan misdaad en aan die verhale daaroor het dikwels die gevolg dat vertroue in 
staatsinstellings kwyn.  
1.3.2.4 Die persepsie dat misdaad tog maar algemene praktyk geword het, lei daartoe dat mense wat 
gewoonlik wetsgehoorsaam is, in die versoeking kom om ook maar wette te oortree. 
1.3.2.5 By baie is daar ‘n gevoel van magteloosheid en vrees. Dit is veral die moontlikheid om in jou eie huis 
slagoffer te word wat baie vrees veroorsaak. 
1.3.2.6 Kerklike aktiwiteite word beïnvloed, byvoorbeeld: Kerkpersele is minder toeganklik as voorheen.  
Wagte moet motors tydens eredienste oppas. Besoekwerk word moeiliker weens veiligheidsheinings.  Die 
veilgheid van ampsdraers in die uitvoering van hulle diens kan nie gewaarborg word nie. Bywoning van 
aandaktiwiteite word geraak. Baie lidmate beleef al meer dat hulle in ‘n kokon ingedruk word. Vir ander is die 
misdaadsituasie weer ‘n goeie verskoning om in hulle eie kokon te bly! 
 
1.4 ENKELE TEOLOGIESE OORWEGINGS 
Die vraag is nou of daar enige Bybelse perspektiewe is wat in die huidige situasie leiding kan gee.  Daar 
moet veral gevra word watter riglyne bestaan wat die kerk kan help om hoop te bring en ‘n verskil te maak. 
1.4.1 Die primêre perspektief is die belydenis dat hierdie wêreld God se wêreld is. Al lyk dit asof misdaad en 
misdadigers onbelemmerd voortgaan, beteken dit nog lank nie dat God bloot ‘n passiewe toeskouer is nie. 
1.4.2 God se aktiewe betrokkenheid word sigbaar daar waar die gelowiges as sy beelddraers lig vir die 
wêreld en sout vir die aarde is. 
1.4.3 ‘n Misdaadsituasie maak nie van betrokkenes blote slagoffers nie.  Selfs in ‘n situasie van trauma moet 
onthou word dat God steeds in beheer is en dat sy stem gesoek en herken moet word. 
1.4.4 Vanuit die Bybelse beginsel van eerbeid vir, en beskerming van lewe, moet elkeen keer dat hulle 
slagoffers word.  Toepaslike beveiliging van jouself (passief deur byvoorbeeld die vermyding van 
gevaarsituasies en aktief deur selfverdediging) is nie alleen aanvaarbaar nie maar ‘n verantwoordelikheid. 
1.4.5 Misdaad en geweld is in wese oortreding van God se wet.  Wanneer iemand hom aan ‘n ander se 
persoon of besittings vergryp, oortree hy die eise van sowel die Tien Gebooie as Jesus se samevatting van 
die Wet. 
1.4.6 Die misdadiger kan dus veroordeling en straf verwag.  Kerklike steun aan ‘n sisteem van 
wetstoepassing vloei voort uit die beskerming van die waardigheid van die lewe.  Straf moet egter met die 
oortreding verband hou en mag nie as ‘n aksie van wraak uitgevoer word nie. 
1.4.7 Die misdadiger staan egter nie sonder meer buite God se genade nie.  Ook ‘n misdadiger moet met 
God se boodskap van versoening en vergifnis gekonfronteer word. 
1.4.8 ‘n Laaste perspektief is dat ons nie die eerste geloofsgemeenskap is wat aan misdaad en geweld 
blootgestel word nie. Ook die mense wat ons in die Bybel ontmoet was aan geweld en misdaad blootgestel.  
Trouens, baie van die literatuur wat vandag deel van ons Bybel uitmaak het juis in of na aanleiding van ‘n 
krisis, wat dikwels met geweld gepaard gegaan het, ontstaan.  Dieselfde boodskap wat aan hulle leiding en 
hoop gegee het, geld vandag vir ons. 
 
1.5 DIE KERK SE BYDRAE 
Teen bogenoemde (kursoriese) agtergrond het die kerk die taak om leiding en hoop te gee.  In sy profetiese 
stem moet die kerk veral die volgende laat hoor: 
1.5.1 Misdaad en geweld moet nie in isolasie gesien word nie.  In wese is dit ‘n oortreding van God se wet 
wat soos enige wetteloosheid betreur en bestry moet word. 
1.5.2 Persepsies van magteloosheid, woede en wraak moet erken en begryp, maar doelbewus omgekeer 
word.  In die omkeringsproses is ‘n besef van afhanklikheid van God se genade en sy deurlopende en finale 
oordeel oor die sonde belangrik. 
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1.5.3 Die openbare mening mag nie die bepalende faktor in die kerk se besinning wees nie.  Die kerk moet 
steeds besef dat hy God se gemeenskap is wat vanuit God se Woord en Gees leef en deur Hom gebruik 
word om ‘n verskil in die wêreld te maak. 
1.5.4 Wanneer die kerk uitsprake oor misdaad en geweld maak, moet hy hom nie bloot deur persepsies laat 
lei nie.  Betroubare inligting en goeie navorsing is nodig om ‘n verantwoordbare ontleding te kan maak van 
die omvang, oorsake en effek van misdaad en geweld.  Hieraan sal die kerk nog baie aandag moet gee. 
1.5.5 Wanneer die kerk spesifieke oorsake van geweld identifiseer (byvoorbeeld armoede, ‘n gees van 
materialisme of ‘n algemene gebrek aan dissipline) moet hy aktief met alle betrokke partye saamwerk om ‘n 
gesonder samelewing te bou. 
1.5.6 Die kerk moet sy lidmate inspireer om waarlik sout van die aarde en lig vir die wêreld te wees.  
Teenoor ‘n wêreld met baie wetteloosheid moet die kerk se lidmate as bakens van liefde en integriteit 
uitstaan. 
1.5.7 Die kerk en sy lidmate mag nie die verantwoordelikheid om misdaad te bestry aan ander instansies, 
byvoorbeeld die staat, probeer oordra nie.  Die kerk moet in sy boodskap en in die optrede van sy lidmate ‘n 
samelewing help skep waarin hoë morele waardes die norm word. 
1.5.8 Die kerk moet die slagoffers van misdaad en trauma pastoral ondersteun.  Ondersteuning deur die 
ampte en deur lidmate onderling, asook die vorming van ondersteuningsgroepe behoort ‘n algemene praktyk 
in die kerk te wees. 
1.5.9 Die kerk moet ook die verantwoordelikheid vir gemeenskapsbeveiliging bevorder deur lidmate aan te 
moedig om na mekaar om te sien.  Betrokkenheid by gemeenskapstrukture kan onder meer hiertoe bydra. 
1.5.10 Die kerk moet ook die moeilike omstandighede van wetstoepassers raaksien.  Ondersteuning deur 
byvoorbeeld gebede en ondersteuningsgesprekke kan lede van die polisie, korrektiewe dienste en selfs 
private sekuriteitondernemings help om perspektief te behou en trauma te verwerk. 
1.5.11 Die kerk mag ook nooit die misdadigers se nood vergeet nie.  Misdadigers en hulle naasbestaandes 
moet ook as slagoffers gesien word wat ‘n behoefte aan God se genade het. 
 
1.6 AANBEVELINGS: GEWELD EN MISDAAD 
1.6.1 Die Algemene Sinode 
1.6.1.1 is saam met die res van die gemeenskap intens bekommerd oor die hoë vlakke van misdaad 
wat tans in Suid-Afrika voorkom en die geweld wat daarmee gepaard gaan; 
1.6.1.2  spreek sy diepe meelewing uit met die slagoffers van geweld; 
1.6.1.3  verbind hom daartoe om alles in sy vermoë te doen om by te dra tot genesing van die 
samelewing. 
1.6.2  Die Algemene Sinode 
1.6.2.1  erken dat insidente van misdaad baie emosies by lidmate, en veral by slagoffers van misdaad 
ontlok wat dit moeilik kan maak om gebalanseerde perspektief te behou, maar versoek hulle nietemin 
om in elke situasie steeds verantwoordelik op te tree; 
1.6.2.2  pleit by lidmate om as resultaat van hulle Christelike dankbaarheidslewe tot in die kleinste 
aan die Here se wil en wet getrou te bly; 
1.6.2.3  herinner lidmate daaraan dat niemand ‘n vinger na ander kan wys as sy/haar persoonlike 
integriteit en optrede nie onbesproke is nie; 
1.6.2.4  pleit by lidmate om moeite te doen om aan gesonde huweliks-, gesins- en ander 
samelewingsverhoudings te bou; 
1.6.2.5  pleit by lidmate om na mekaar se welstand om te sien, onder meer deur by 
gemeenskapsinisiatiewe betrokke te raak. 
1.6.3  Die Algemene Sinode 
1.6.3.1  bely dat dit binne die Here se wil is dat die wêreld deur middel van die wette en regerings 
geregeer moet word sodat die losbandigheid van die mense in bedwang gehou kan word en alles 
onder die mense ordelik kan verloop en dat Hy vir dié doel aan die owerheid die swaard in die hand 
gegee het om die kwaaddoeners te straf en die deugsames te beskerm; 
1.6.3.2  pleit gevolglik by die regering om die land en sy mense in hierdie opsig nie in die steek te laat 
nie; 
1.6.3.3  verseker die regering van sy samewerking, binne sy vermoë, by enige aksie wat tot genesing 
van die land kan lei. 
1.6.4  Die Algemene Sinode 
1.6.4.1  besluit om hierdie verslag as vertrekpunt vir verdere navorsing en besinning oor die 
onderwerp van misdaad en geweld te gebruik; 
1.6.4.2  gee opdrag aan die Moderamen om ‘n taakgroep vir dié doel aan te wys wat aan die 
Moderamen rapporteer.  Die taakgroep moet in noue oorleg met sinodes werk. 
1.6.4.3  Die taakgroep moet ter wille van die effektiewe uitvoering van sy opdrag ook die 
samewerking van relevante instansies in die gemeenskap soek. 
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2. GRONDHERVORMING 
(vgl Agenda Deel I A.2.1 bl 104 en 105, pt 6.4 en Agenda Deel II bl 14) 
 
2.1  SAMESTELLING VAN TAAKSPAN 
Dr Thys Smith (Wes-Kaap) (voorsitter) 
Ds Marais Kluge (Noord-Kaap) 
Dr Jan Viljoen (Oos-Kaap) 
Ds Lukas Meyer (Natal) 
Mnr Inus Aucamp (Vrystaat) 
Ds Petrus Kriel (Noordelike Sinode) 
Ds Daan Botha (Oos-Transvaal) 
Mnr Willie du Plessis (Wes-Transvaal) 
Ds Riaan Odendaal (Hoëveld) 
Namens Moderamen: Drr Kobus Gerber, Ben du Toit en me Hantie Bezuidenhout 
 
2.2  OPDRAG EN FUNKSIONERING VAN DIE TAAKSPAN 
2.2.1 Die taakspan het in Desember 2006 en in Maart 2007 vergader. Insette is verkry van senior 
verteenwoordigers van landbouorganisasies, asook van ander kundiges. 
 
2.2.2 Opdrag en doelstelling 
Die Taakspan se opdrag is om ten opsigte van grond- en landelike hervorming die NGKerk deurlopend toe te 
rus, te bemagtig, by te staan en te begelei om  
*  die aard, omvang en konteks van grond- en landelike hervorming te verstaan; en 
*  op kerklike wyse op alle vlakke doeltreffend  aan die prosesse van grond- en landelike hervorming deel te 
hê sodat Christelike geregtigheid, menswaardigheid en versoening tot uitdrukking kan kom. 
 
2.2.3 ’n Vraelys is opgestel en na sinodale gebiede uitgestuur met die doel om inligting te verkry oor die 
verloop en effek van grondhervorming in die onderskeie streke, asook oor die wyse waarop die 
kerk/gemeentes by die saak betrokke is. 
 
2.2.4 Sake waaraan die taakspan indringend aandag gegee het, is onder meer die praktiese verloop van die 
hele grondhervormingsproses, die sosio-ekonomiese effek daarvan op gemeenskappe (werkgeleenthede, 
armoede), die effek op verhoudinge binne en tussen gemeenskappe, asook die uitwerking wat dit het en 
mag hê op gemeentes in landelike gebiede. 
 
2.2.5 Riglyne is opgestel om aan gemeentes en predikante toeligting te gee oor die pastorale versorging van 
lidmate wat die trauma van grondverlies persoonlik beleef. 
 
2.2.6 Die riglyne wat die Algemene Sinode in 2002 as amptelike standpunt oor grondhervorming aanvaar 
het, dien as vertrekpunt en raamwerk vir die taakspan se funksionering. Dit geld ook die Skriftuurlike en 
teologiese onderbou in die verslag, wat vanweë ruimtebeperking nie hier herhaal word nie. 
 
2.3  ASPEKTE RAKENDE GRONDHERVORMING WAT DIE TAAKSPAN ONDER DIE 
AANDAG VAN DIE SINODE WIL BRING 
2.3.1  DIE REALISERING VAN DIE GRONDHERVORMINGS-DOELWITTE IS VIR DIE REGERING ’N 
PRIORITEIT 
Die regering het hom verbind tot die teiken dat 30% van die landbougrond teen 2014 na swart 
gemeenskappe verskuif moet wees. Die drieledige grondhervormingsprogram, naamlik restitusie, 
redistribusie en die sekerheid van verblyfreg, dien as meganisme om hierdie doelwit te verwenslik. 
Benewens oordragte deur middel van restitusie (keerdatum 2008), geskied herverdeling tans hoofsaaklik via 
die regering se LRAD-program, asook op die vryemark (gewillige koper-verkoper). 
 
Daar bestaan talle vrae oor die implementering en monitering van die 2014-teiken, asook oor watter grond 
by hierdie doelwit ingesluit is aldan nie. 
 
Dit is belangrik om te verstaan dat dit in die proses van grondhervorming nie net om twee partye, naamlik die 
regering en die landbou, gaan nie. Vakbonde en populistiese drukgroepe raak toenemend betrokke by die 
proses, asook by sake soos die verhouding tussen plaaseienaars en –werkers, wat meermale uitloop op 
onverkwiklike  konfliksituasies. 
 
Dit het duidelik geblyk uit die landwye grondberaad van Julie 2005 dat druk op die regering met die oog op 
versnelde grondhervorming besig is om toe te neem. By baie mense is die verwagting geskep dat hulle 



 

 7 

lewensomstandighede sal verbeter, onder meer deur grondbesit.  
 
2.3.2  DIE AKTUELE BESPREKINGSPUNT TANS IS NIE DIE VERDIENSTELIKHEID VAN 
GRONDHERVORMING NIE, MAAR DIE DOELTREFFENDHEID DAARVAN 
Daar bestaan breë konsensus dat grondverdeling in beginsel en praktyk nodig is, en dat kommersiële  
landbou meer verteenwoordigend gemaak moet word. Daar bestaan ook instemming dat waar mense in die 
verlede deur diskriminerende wetgewing verontreg is, dit op ’n manier reggestel behoort te word. 
 
Die kerk deel hierdie standpunt. Die eerste punt/riglyn van die Algemene Sinode (2002) se besluit hieroor lui 
soos volg: “Grondhervorming moet positief aangepak word as noodsaaklike en integrale deel van die 
nasionale versoeningsproses. Die situasie in die land vereis dat daar nie volstaan kan word met ’n blote 
erkenning dat daar in die verlede wat grondbesit betref teen anderskleuriges gediskrimineer is nie.   Die 
onreg van die verlede moet op ’n manier reggestel word.” 
 
By hierdie beginsel-stelling het die Sinode agt verdere riglyne gevoeg wat almal betrekking het op die 
meganisme of praktiese implimentering van grondhervorming, soos dat die proses ordelik en billik sal 
verloop, en dat dit op ’n gesonde landbou-ekonomiese grondslag sal berus.    
 
Die grootste knelpunt ten opsigte van grondhervorming lê by die praktiese implimentering van die beleid.  
Benewens probleme rakende ondeursigtigheid en administratiewe onbevoegdheid by spesifiek die proses 
van restitusie,  is daar in die algemeen besorgdheid oor die effek wat grondverdeling op  landbouproduksie 
het.   Die blote oordrag van grond lei nie tot volhoubare bemagtiging nie.   Bestaande produktiewe plase wat 
na nuwe eienaars oorgedra is, het almal een faktor gemeen:   die oordrag van grond  sonder die nodige 
landbou- en bestuurskundigheid lei tot boerdery-mislukkings.   Winsgewende boerdery vandag is ’n 
gespesialiseerde bedryf en ’n harde sake-onderneming. 
 
Dit is verblydend dat daar in die land talle voorbeelde is waar individuele boere asook die georganiseerde 
landbou daadwerklike pogings aanwend om opkomende swart boere in volhoubare bemagtigingsprojekte te 
help vestig.    ’n Vennootskaplike benadering en die vestiging van mentorskappe hou die sleutel tot 
suksesvolle grondhervorming.    
 
2.3.3  GRONDHERVORMING HET ’N EFFEK OP LANDELIKE GEMEENSKAPPE EN GEMEENTES 
Grondhervorming het nie net te doen met die oordrag van grond nie; dit het uiteraard ook ’n direkte 
uitwerking op die lewe van mense en gemeenskappe. 
 
Kommersiële landbou is ’n bedryf met sy wortels in die platteland, die deel van die land waar armoede wyd 
gevestig is. In hierdie gebiede vervul die landbou ’n belangrike rol as werk- en voedselverskaffer, en as 
stabiliseerder van gemeenskappe. Alhoewel landbou verantwoordelik is vir slegs 4,5% van die Bruto 
Binnelandse Produk van Suid-Afrika, het dit ongeveer 1 miljoen werkers in diens, wat om en by 11% van die 
totale formele werkverskaffing verteenwoordig. Kommersiële plase verskaf ’n heenkome en verblyf vir 
nagenoeg 6 miljoen gesinslede van werkers. As naas die primêre landbou ook nog verwante aktiwiteite 
bygevoeg word, is ongeveer 40% van die land se bevolking op die een of ander manier van die landbou 
afhanklik.   
 
Dit spreek daarom vanself dat die land  nie ’n kwynende landboubedryf kan bekostig nie.  Dit lê op die weg 
van die kerk om die effek van grondhervorming op landelike gemeenskappe, spesifiek ten opsigte van 
werkskepping en die armoede-situasie, deurgaans te monitor. 
 
Ook gemeentes word direk geraak deur grondhervorming.   Daar is gebiede in die land waar tot 80% en 
meer van die plase deur onafgehandelde grondeise geraak word.  Die aanduidings is dat ’n hele aantal 
gemeentes nie sal kan voortbestaan indien die eise sou slaag nie. 
 
2.3.4  GRONDEISE EN  DIE VEILIGHEIDSITUASIE OP PLASE HET ’N NEGATIEWE UITWERKING OP 
ONDERLINGE VERHOUDINGE  
Daar is voorbeelde waar die oordrag van produktiewe plase na voorheen benadeelde mense suksesvol 
verloop het, en waar goeie verhoudinge gevestig is binne hierdie gemeenskappe asook tussen hulle en die 
venote/ vorige eienaars.     In sommige gebiede is die nuwe boere opgeneem in landbou-organisasies, en 
bestaan daar wedersyds goeie gesindhede. 
 
In baie gevalle is die situasie ongelukkig nie so nie.  In die reël gaan grondeise gepaard met heelwat 
agterdog, wantroue en ’n verharding van gesindhede.   Die situasie word dikwels vererger deur ’n 
verskeidenheid  verwante sake soos ongegronde eise,  nie-deursigtige prosesse, duur en uitgerekte 
prosedures, die verval van voorheen-produktiewe plase, die veiligheidsituasie en spesifiek die omvang en 
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aard van plaasaanvalle en -moorde.    Van die kant van die owerheid en drukgroepe word boere weer 
beskuldig van ’n onwilligheid om saam te werk.    
 
Dit is begryplik maar jammer dat grondhervorming, wat bedoel is om ’n belangrike bydrae tot die nasionale 
versoeningsproses in die land te lewer, in sommige gebiede oënskynlik eerder aanleiding gee tot konflik en 
’n verharding van verhoudinge. 
 
2.3.5  LANDBOU-GEMEENSKAPPE GAAN DEUR MOEILIKE TYE 
Dit is ’n bekende feit dat die aantal kommersiële boere in die land van ongeveer 60 000 ’n dekade of twee 
gelede verminder het na ongeveer 40 000.   Verskeie faktore het daartoe gelei dat dit al moeiliker word om 
winsgewend te boer, met die gevolg dat die klem vandag toenemend val op groter landbou-eenhede.       
 
Anders as die persepsie wat by baie bestaan, is die meeste landbouers in Suid-Afrika nie ryk mense nie.  
Hoewel daar baie boere is met wie dit in die algemeen goed gaan, is daar talle ander wat sukkel om te 
oorleef.   Faktore wat hiertoe bydra is onder meer hoë insetkostes, die kummulatiewe effek van verskillende 
tipes belasting, skuld- en rentelaste, klimatologiese faktore en globalisasie. 
 
Die veiligheidsituasie plaas verdere druk op landbouers.   In baie gebiede moet boere hulle plase teen hoë 
koste beveilig, en bestaan daar lank nie meer vryheid van beweging nie.   Plaasaanvalle en – moorde, en 
die wreedheid wat dikwels daarmee gepaard gaan, het ’n  baie negatiewe uitwerking op talle landbou-
gemeenskappe. 
 
Die rol wat die landbou as ekonomiese stabiliseerder op die platteland speel, en die pogings van baie boere 
om die lewensgehalte van werkers in hulle diens te verbeter, word nie na behore erken nie.   Nogtans is dit 
steeds so dat die ergste vorms van armoede op die platteland voorkom, en dat ook plaaswerkers en hulle 
gesinne die moeilike tye waarna hierbo verwys word aan eie lyf ervaar.       
 
Dit is die taak van die kerk en spesifiek die plattelandse gemeentes om in voeling te bly met die nood van 
mense, hetsy plaaseienaars, -werkers of die bewoners van dikwels kwynende woonbuurtes rondom 
plattelandse dorpe.     
 
2.4  WAT KAN DIE KERK DOEN? 
Dit is belangrik dat die kerk duidelikheid sal hê oor sy eie rol en opdrag in terme van die Skrif en die 
kerk/staat-verhouding. 
 
Dit is nie die kerk se taak om ’n politieke program te ontwerp of deur te voer nie.   Eweneens wil en kan die 
kerk nie die taak van die georganiseerde landbou oorneem nie.   Die kerk het egter ’n profetiese 
verantwoordelikheid om sy stem te laat hoor oor sake van sosiale en ekonomiese geregtigheid.   Daarby is 
dit so dat die meerderheid van die mense wat op plase woon lidmate van kerke is. 
 
2.4.1  DIE KERK MOET HELP TOESIEN DAT REG EN GEREGTIGHEID TEENOOR ALLE PARTYE 
GESKIED 
Dit is dikwels baie moeilik om in ’n komplekse en veelkantige saak soos grondhervorming te onderskei 
tussen reg en onreg.   Daar bestaan uiteenlopende interpretasies van wat in die geskiedenis van ons land 
gebeur het, asook verskillende oortuigings en persepsies oor hoe dit reggestel moet word.   
 
Die kerk  kan nietemin nie anders as om die proses krities te beoordeel, en deurgaans te vra vir 
regverdigheid en billikheid na alle kante in die toepassing daarvan nie.   Dit vereis dat die kerk goed ingelig 
sal wees, en deurlopend in gesprek sal bly met die verskillende rolspelers en besluitnemers. 
 
2.4.2  DIE KERK KAN GOEIE KOMMUNIKASIE TUSSEN DIE VERSKILLENDE ROLSPELERS 
BEMIDDEL 
Grondhervorming is in die eerste plek die staat se verantwoordelikheid. Dit is egter duidelik dat die staat nie 
die vermoë het om alleen grondhervorming op ’n effektiewe wyse te laat slaag nie. Sy belangrikste vennoot 
in hierdie verband is die georganiseerde landbou. 
 
Dit is verblydend dat gereelde gesprekke op die hoogste vlak  tussen die regering, met insluiting van die 
president, en landbou-verteenwoordigers plaasvind. Dit is egter op provinsiale en streeksvlak waar die 
grootste probleme ten opsigte van  kommunikasie lê, en waar agterdog en wantroue gesprekke bemoeilik. 
 
Die kerk(e) sou veel kon doen om te help bou aan ’n gunstige klimaat waarbinne gesprek en onderhandeling 
kan plaasvind.  
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2.4.3  DIE KERK  BEHOORT TE BOU AAN GESINDHEDE EN VERHOUDINGE TUSSEN MENSE 
Die kerk, veral in plaaslike gemeenskappe, sal meer moet doen om negatiewe persepsies en vooroordele te 
help afbreek, en om die goedgesindheid en welwillendheid wat landswyd steeds bestaan verder uit te bou. 
Hiervoor is nodig dat mense mekaar wedersyds aanvaar en respekteer, en bereid is om na mekaar te luister. 
Dit is uiteraard nie ’n maklike taak nie. 
 
2.4.4  DIE KERK  MOET  LIDMATE PASTORAAL ONDERSTEUN 
Mense wat afstand moet doen van hulle plase as gevolg van grondeise, beleef dit nie op dieselfde manier 
nie. Vir sommige is dit meer traumaties as vir ander. Veral families wat geslagte lank op grond geboer het, 
ervaar die eis en moontlike verskuiwing as ’n bestaanskrisis. 
 
In sommige gebiede ly die hele gemeenskap aan ’n soort kollektiewe trauma as gevolg van die hoë vlakke 
van geweld en misdaad, en die uitwerking van plaasaanvalle en -moorde. Kinders word nie toegelaat om 
sonder toesig buite te speel nie, en geen byeenkomste word in die aand gereël nie. 
 
Daar is sinodale gebiede, soos Oos-Transvaal en die Noordelike Sinode,  wat al heelwat besin het oor die 
pastorale versorging van lidmate wat die verlies van grond as ’n bestaanskrisis ervaar, of wat die trauma van 
’n plaasmoord beleef het.  Riglyne is opgestel om predikante en gemeentes hiermee te help. 
(Kontakpersoon: ds Daan Botha  ngwolk@mweb.co.za) 
 
2.5 AANBEVELINGS: GRONDHERVORMING 
2.5.1  Die Algemene Sinode herbevestig sy beginsel-standpunt ten gunste van grondhervorming 
(2002), met as voorbehoud dat die praktiese toepassing van die proses billik en ordelik en in die 
beste belang van kommersiële landbou sal verloop. 
2.5.2  Die Algemene Sinode spreek sy dank uit teenoor die landbousektor en spesifiek die boere-
gemeenskap vir die belangrike bydrae as werk-, voedsel- en behuisingverskaffer, en as stabiliseerder 
van landelike gemeenskappe. 
2.5.3  Die Algeme Sinode neem met dank kennis van suksesvolle bemagtigingsprojekte in die 
landbou, maar spreek sy kommer uit oor talle voorbeelde waar die oordrag van produktiewe 
landbougrond tot boerdery-mislukkings en die verlies van werkgeleenthede lei. 
2.5.4  Die Algemene Sinode doen ’n beroep op die regering en die Departement Landbou en 
Grondsake dat die afhandeling van die uitstaande grondeise billik en deursigtig sal verloop, en dat 
die vestiging van landbou- en bestuursvaardighede ’n integrale deel van die oordrag van 
produktiewe landbougrond sal wees. Die sinode doen ook ’n beroep op alle rolspelers om by 
nuweboer-vestiging maksimaal gebruik te maak van vennoot- en mentorskappe met die oog op die 
oordrag van kundigheid. 
2.5.5  Die Algemene Sinode doen ’n beroep op die regering om alles moontlik te doen om die 
veiligheidsituasie in landelike gebiede te verbeter ten einde die omvang van misdaad, plaasaanvalle 
en -moorde te bekamp en ’n gunstige boerdery-omgewing te verseker. 
2.5.6  Die Algemene Sinode versoek gemeentes om vol te hou met die bediening van versoening, en 
om waar moontlik ’n bemiddelende rol te speel tussen mense en gemeenskappe met die oog op 
wedersydse aanvaarding, respek en goedgesindheid. 
2.5.7  Die Algemene Sinode besluit om spesifiek voorbidding te doen vir lidmate wat swaarkry as 
gevolg van die veiligheidsituasie op plase en die effek van grondeise, en doen ’n beroep op 
gemeentes om hierdie lidmate pastoraal te ondersteun. 
2.5.8  Die Algemene Sinode kontinueer die opdrag aan die Taakspan: Grond- en Landelike 
Hervorming, met die versoek dat hierin met ander kerke en ekumeniese liggame saamgewerk word. 
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A.3.1 (AANVULLEND) VERSLAG VAN DIE MODERAMEN: 
BEDIENING 
 
 
1. PREDIKANTE A-Z 
(vgl Agenda Deel I bl 132 pt 4, bl 232 en Agenda Deel II bl 21) 
  
1.1 Die Taakgroep het dit onder aandag gebring dat daar foute in hulle verslag soos voorsien vir Agenda 
Deel I is: (a) In Hoofstuk 6 is “proponent” per ongeluk op talle plekke deur ‘n verkeerde search and replace 
met “predikant” vervang. (b) In die res van die dokument is daar enkele errata wat aangebring moet word. 
1.2  Hoofstuk 6 in Agenda Deel I word vervang met Bylaag 1 wat direk hierna volg. 
1.3 Die volgende lys van errata word onder die Algemene Sinode se aandag gebring: 
 (1) Voorwoord (bl 232): “emiritaat” in diagram moet wees emeritaat 
 (2) Hoofstuk 4 (bl 242 pt 4.2.5.1): die verwysing “sien 1.4.6” moet wees sien 4.2.4.6 
 (3) Hoofstuk 5 (bl 250 pt 5.7.3.1 par 1 laaste reël): “’n predikantsjaar” moet wees ‘n proponentsjaar 

(4) Hoofstuk 5 (bl 251 pt 5.7.4.1 laaste par 2e laaste reël): “tydens predikantseksamen” moet wees 
tydens proponentseksamen 
(5) Hoofstuk 7 (bl 258 pt 7.3.2 ii) 2e reël): “Predikantseksamenkommissie” moet wees 
Proponentseksamenkommissie 
(6) Hoofstuk 8 (bl 262 pt 5): moet nie “bold” wees nie. Skrap laaste “word” in laaste paragraaf. 
Belangrik: skrap die aanbevelings Voortgesette Teologiese Opleiding op bl 22 van die 
Agenda Deel II 
(7) Hoofstuk 11 (bl 273 pt 11.3.2 2e reël): “predikantaal” moet wees pastoraal 
(8) Afdeling B (bl 275): “emiritaat” in diagram moet wees emeritaat 

1.4 Alle errata sal in die finale gedrukte kopie aangebring word. 
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BYLAAG 1 

 

HOOFSTUK 6 
 

6.  LEGITIMERING EN ORDENING 
 
6.1 ONDERSKEID LEGITIMASIE EN ORDENING 
6.1.1 Legitimasie 
Legitimasie is die verlening van bevoegdheid aan ’n persoon en die beskikbaarstelling van daardie persoon 
aan die kerkverband met die oog op beroeping.  Bepaling 2.1 van Reglement 3 omskryf dit as iemand wat: 
“2.1.1     die innerlike roeping van die Here ontvang het, 
2.1.2      die teologiese opleiding volgens die voorskrifte van die Algemene Sinode deurloop het, 
2.1.3      aan ’n ondersoek ten opsigte van leer en lewe en die geskiktheid vir die bediening  onderwerp is...” 
Die tradisionele onderskeid tussen legitimasie en ordening is dat ordening eers plaasvind na die uitwendige 
roeping deur ’n gemeente.  
6.1.2 Ordening 
Deur ordening (bevestiging) word die leraar wat deur ’n gemeente of ander kerklike instansie beroep is in die 
amp bevestig.  Ordening beteken die amptelike (ordelike) handeling van die kerk waardeur ’n opgeleide 
persoon in diens van die Evangelie gestel word.   Dit dui op die proses waardeur die kerk bevestig dat ’n 
persoon diensbaar aan die Evangelie is sowel as die liturgiese praktyk waardeur so ’n persoon toegelaat 
word tot die amp.  Die liturgiese praktyk geskied by wyse van ’n formulier, deur gebed en met 
handoplegging. 
 
Die huidige bepalings beteken dus dat ’n proponent deur bevestiging die bevoegdheid van predikant 
ontvang.  Bepaling 1.2 van reglement 3: “Die bevoegdheid vir die uitvoering van die werk van die bedienaar 
van die Woord is nie geleë in bepaalde vermoëns of besondere kwaliteite, of ’n aparte geestelike stand wat 
beklee is met ’n blywende eer of mag en wat deur die daad van ordening verkry word nie.  Daar bestaan nie 
so iets soos ’n ampstatus wat aan die persoon kleef en aan hom/haar sekere regte en bevoegdhede verleen 
sonder dat hy/sy hulle amp binne gemeentelike of kerkverband beklee nie.” 
 
6.2 ONDERSKEID: INWENDIGE EN UITWENDIGE ROEPING EN BEVOEGDHEID AS PROPONENT 

EN PREDIKANT 
6.2.1 Inwendige roeping 
Dit is wanneer iemand die innerlike roeping ontvang.  Legitimasie is die finale bevestiging van ’n persoon se 
inwendige roeping en die beskikbaarstelling van ’n opgeleide persoon aan die kerkverband in afwagting op 
die uitwendige roeping.  Op hierdie stadium word aan so ’n persoon die bevoegdheid van proponent verleen. 
(“’n Proponent is iemand wat die vereiste teologiese opleiding deurloop het, deur middel van legitimasie vir 
die bediening van die Woord bevoeg verklaar is en beskikbaar is om ’n beroep te ontvang.”  Bepaling 3.1 
van Reglement 3) 
6.2.2 Uitwendige roeping 
Dit is wanneer iemand wat innerlike geroep is, die nodige opleiding ondergaan het, goedgekeur is vir 
evangeliebediening en dan beroep (uitwendig geroep) en georden word om Evangeliedienaar te wees.  So 
’n persoon ontvang die bevoegdheid van predikant. (“’n Predikant is iemand wat ook deur ’n gemeente of 
ander kerklike instansie beroep is, en in die amp bevestig is”  Bepaling 2.1 van reglement 3).  
  
6.3 BEVOEGDHEID PROPONENT 
Die huidige bepalings verwoord ’n beskouing dat persone wat nie ’n uiterlike roeping ontvang het nie, se 
dienswerk net beperk is tot Woordverkondiging.  Proponente mag op uitnodiging van ’n kerkraad die Woord 
tydens eredienste en ander geleenthede verkondig (Bepaling 3.2 van Reglement 3).  Proponente mag nie 
sakramente bedien nie (Die Algemene Sinode van 2004 het juis hierdie aspek vir verdere studie verwys: “of 
daar sekere bedieningstake (bv sakramentsbediening) slegs aan die bevestigde leraar toevertrou kan word 
en of sodanige take ook deur nie-bevestigde leraars uitgevoer kan word.”  Besluiteregister Algemene Sinode 
2004 punt 5 p. 18).   
 
Proponente mag nie simboliese gebare wat gepaard gaan met die Woordbediening en liturgie uitvoer nie 
(die Algemene Sinode van 2004 het hierdie aspek vir verdere studie verwys: “Beskrywingspunt Noord-
Transvaal: Die Algemene Sinode word versoek om goed te keur dat proponente die simboliese gebare by 
seëngroet en seën, wat gepaard gaan met die Woordbediening in die liturgie en prediking, kan uitvoer.” 
Besluiteregister Algemene Sinode 2004 punt 5 p.18) 
 
Die betrokke reglement spreek hom nie uit oor ander aspekte van die dienswerk van predikante wat 
proponente nie beskore is nie.  Hier word byvoorbeeld gedink aan die diens van gebede; die kerklike 
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onderrig, in samewerking met die ander ampte en die gelowiges; die behartiging van die herderlike sorg, veral 
in die vorm van huisbesoek, saam met die kerkraadslede en die ywer vir die uitbreiding van die koninkryk van 
God.  Dit is gestaltes van dienswerk wat in praktyk gereeld deur predikante behartig word en wat nie op goeie 
teologiese gronde weerhou kan word nie. 
 
Predikante beklee die amp soos omskryf in Artikel 9 van Die Kerkorde. 
 
6.4 MOET ’N PREDIKANT AAN ’N  GEMEENTE GEKOPPEL WEES VIR BEVOEGDHEID? 
Reglement 3 bepaal in  1.3:  “Die amp funksioneer binne gemeentelike verband met dien verstande dat 
persone in 2.3 genoem, naamlik die wat deur die kerkverband beroep is as dosente aan die teologiese 
opleidingsentra van die NG Kerk of in diens van ringe, sinodes of die Algemene Sinode, per ooreenkoms 
met ’n gemeente in ’n gemeente beroep en bevestig kan word.  Predikante in diens van die Kerkverband en 
teologiese dosente het beperkte ampsbevoegdheid wat beperk is tot die bediening van Woord en 
sakramente tensy hulle, benewens hulle verbandswerk, ook per ooreenkoms met ’n gemeente na die 
gemeente beroep en bevestig is as predikant.  In laasgenoemde geval verkry hulle volle ampsbevoegdheid.” 
 
Dit is duidelik dat ampsbevoegdheid en ampsbegrip in die NG Kerk baie sterk aan ’n gemeente gebonde is.   
Dit bou voort op ’n bedieningverstaan wat baie sterk op die instandhouding van die  gemeente fokus.  Die 
byna eksklusiewe koppeling aan ’n gemeente het die NG Kerk reeds voor etlike praktiese probleme gestel.   
Daar bestaan al soveel uitsonderings op die sterk koppeling aan ’n gemeente dat dit alleen die kerkverband 
noop om opnuut na te dink oor die teologiese begronding van die koppeling van die predikant net aan ’n 
gemeente.  Van die uitsonderings is: 
(1) Dosente wat beroep word om studente aan teologiese opleidingsentra op te lei; 
(2) Kapelane word deur gemeentes beroep, maar waar ’n gemeente nie gevind kan word nie of waar 

praktiese omstandighede dit noodsaak, word kapelane deur die Algemene Sinode beroep; 
(3) Sekretarisse van die Bybelgenootskap word deur die Algemene Sinode beroep; 
(4) Hoofde van kinderhuise word deur die Algemene Sinode beroep;  
(5) Predikante in sinodale diens het die bevoegdheid van predikant, hoewel hulle nie binne 

gemeentelike verband funksioneer nie.   
 
Die saak word verder gekompliseer weens die groot aantal uitsonderings wat veroorsaak dat persone 
predikantsbevoegdheid ontvang hoewel hulle nie binne gemeentelike verband funksioneer nie, soos in 
gevalle waar: 
(6) Predikante ingevolge Kerkorde artikel 12.7.2 en 12.7.3 demissie ontvang het; 
(7) Emeriti ingevolge Kerkorde artikel 14 uit diens tree; 
(8) Predikante ingevolge bepaling 2.5.1.2 van die Reglement vir die Sending/Getuienis van die NG Kerk 

deur kerkvergaderings of hulle gemagtigdes uitgestuur word vir getuieniswerk.  (Predikante wat 
ingevolge bepaling 2.5.1.3 van die Reglement vir die Sending/Getuienis van die NG Kerk werk by 
ander kerke of sendingorganisasie aanvaar, kan egter net proponentsbevoegdheid behou). 

 
Die vraag ontstaan of die kerkverband nie alle proponente, wat reeds geskik bevind is om beroep te kan 
word, kan orden nie? 
 
Ons bestaande reglement bind die funksionering van die amp so sterk net aan ’n gemeente dat dit nie ruimte 
laat vir die missionêre aard van die kerk se werk, die kerk se roeping teenoor die wêreld en al hoe meer 
geleenthede wat daar vir die kerkverband oopgaan om die wêreld te bedien met die Evangelie en die praktyk 
van die Evangelie.   Die sterk binding van die amp aan ’n gemeente alleen, en slegs by uitsondering aan 
werk in diens van die kerkverband, verskraal die moontlikhede.  
Die waarskuwing van Guder, met verwysing na Dawid Bosch se werk, is hier toepaslik: “Across Christian 
history the challenge has been to form the church’s institution to serve its mission, and the problem has been 
that the ways in which the institution has taken over and shaped the mission.  That instutional takeover has 
invariably been reductionistic of the gospel and the church’s missional vocation.” (Guder, D.2000 The 
continuing conversion of the church. Grand Rapids Eerdmans:182)  
Die ondersoek na ’n Nuwe-Testamentiese basis vir die heraanpassing van die bedieningstruktuur in die NG 
Kerk (Agenda Algemene Sinode 1998. p. 217-221) het reeds aangedui dat die kerk in die lig van sy 
bedieningsopdragte soos in die Skrif gegee en die praktiese situasies waarbinne die onderskeie gemeentes 
hulle bevind, die spesifieke bedieningsvereistes kan bepaal.    
 
Erns met die Roepingsverklaring van die NG Kerk (Algemene Sinode 2002) sal noodwendig lei tot ’n ruimer 
verstaan van die amp en die oopmaak van geleenthede om juis uitvoering te gee aan die 
Roepingsverklaring.  Die Roepinsgverklaring lui onder meer:  
 
"verbind ons ons opnuut tot ons vasteland, in die besonder Suider Afrika.  Die tragiese verhale van die 
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allerverskriklike vorms van geweld, die geweldige omvang van armoede en gevolglike hongersnood, die 
gevolge van die vigspandemie, die gebrek aan respek vir mense, diere en die omgewing en ook ons aandeel 
daaraan, het ons ontstel.  Die Sinode betuig sy meegevoel aan die talle slagoffers.  Ons wil ook ’n verskil 
maak.  Daarom verbind ons ons om mee te werk aan oplossings vir ons samelewing.  Ons stel ons as kerk 
beskikbaar om op elke vlak waar ons kan help betrokke te raak.  Ons verseker die owerheid van ons 
voorbidding en ons verbintenis tot diens aan die gemeenskap; 
 
verbind ons ons tot groter eenheid met ander kerke.  Ons wil graag herenig met ons kerkfamilie, soos ons 
glo God dit wil hê.  Ons wil ook graag ons ekumeniese bande bevestig en uitbrei en saam met alle ander 
Christene hande vat om ons lande op te bou en pynlike omstandighede te verlig; 
 
roep ons gemeentes op om by die genesing van ons land betrokke te raak.  Ons dank die Here vir die 
toewyding van lidmate en die talle positiewe aksies waarvan ons orals hoor.  Kom ons wys die wêreld opnuut 
dat ons as “sout van die aarde” en “lig van die wêreld” God se Koninkryk wil laat kom. 
 
6.5 ’N NUWE BENADERING 
6.5.1 AANBEVELING 
Daar word in die lig van  bogenoemde voorgestel dat: 
(1) weggedoen word met die hele konsep van bevoegdheid as proponent; 
(2) besluit word dat persone wat gelegitimeer is en voldoen aan die vereistes gestel in Bepaling 2.1 

van Reglement 3, naamlik as iemand wat: “2.1.1 die innerlike roeping van die Here ontvang het,  
2.1.2  die teologiese opleiding volgens die voorskrifte van die Algemene Sinode deurloop het,  en 
2.1.3  aan ’n ondersoek ten opsigte van leer en lewe en die geskiktheid vir die bediening 
onderwerp is...”  bekend staan as ’n predikant; 

(3) besluit word dat aan so ’n persoon al die bevoegdhede verleen word wat in Artikel 9 beskryf 
word, met dien verstande dat sekere van die bevoegdhede net uitgeoefen kan word wanneer die 
uiterlike roeping gestalte vind in die beroeping na ’n gemeente.  Hier word verwys na die 
regering, organisasie, leiding en bestuur van die gemeente saam met die ouderlinge en diakens; 
die uitoefening, saam met die ouderlinge en diakens, van die opsig en tug oor die gemeente en die 
gee van leiding aan kerkraads- en ander kerkvergaderinge; 

(4) teologiese studente wat hulle studies voltooi en aan die vereistes voldoen, georden word as 
predikante en diensbaar gestel word aan die kerkverband, maar ook aan die sending van die kerk 
aan die wêreld. 

(5) ’n predikant telkens met die aanvaarding van ’n beroep in die nuwe werkkring, georden word as 
uitdrukking van die uitwendige roeping.    

6.5.2 Motivering 
1 Die wegdoening met die konsep van bevoegdheid as proponent verlos die kerkverband van uiters 

komplekse prosedures om die onderskeie bevoegdheidsregisters by te hou en telkens veranderings aan 
te bring na gelang van die situasie. 

2 Die wegdoening van die konsep van bevoegdheid as proponent los die onhoudbare situasie op dat 
proponente nie sakramente mag bedien nie en bied dus ’n antwoord vir die anomalie dat daar tans ’n 
onderskeid in die NG Kerk bestaan tussen Woord- en Sakramentsbediening.   Die belydenisskrifte 
handhaaf die gelykheid van Woordbediening en Sakramentsbediening en verskeie Gereformeerde kerke 
onderskei nie bevoegdheid om die Woord  te bedien van die bevoegdheid om sakramente te bedien nie.   

3 Die belangrike rol van uitwendige roeping hoef nie vertolk te word in ’n ander benaming nie. Daar is 
geen rede hoekom persone wat gelegitimeer is nie as predikante bekend kan staan nie. Die uitwendige 
roeping vind nie neerslag in ’n benaming nie, wel in bediening.   

4 Die  groeiende besef van die belang van missionêre kerkwees het ingrypende gevolge vir die verstaan 
en verruiming van die rol van ampte en in die besonder die rol van die predikant.  Predikante word nie 
net opgelei om bestaande gemeentes in stand te hou nie, maar ook om as gestuurdes deel te neem aan 
God se sending na die wêreld.  Die beroeping na ’n gemeente is nie die enigste vorm van uitwendige 
roeping nie.  Die taak teenoor die wêreld kan ook beteken dat die kerkverband al sy gelegitimeerdes 
beskikbaar stel om op verskillende wyses deel te neem aan God se sending na die wêreld.  

 
6.6   LEGITIMASIE/ORDENING 
6.6.1 Gemeente 
Getuienis oor geskiktheid vir legitimasie: Aangesien die opleiding voorsiening maak dat die student die 
laaste studiejaar ’n gemeentejaar doen, is dit die mees onlangse gemeente waarvandaan ’n getuienis 
ingewin kan word. 
 
Reglement 14 bepaal: 
“5.1.3.1  ’n Verklaring van die kerkraad waar die kandidaat sy/haar gemeentejaar doen aangaande kerklike 
meelewing, die suiwerheid van sy/haar leer, getrouheid, voorbeeldigheid van lewenswandel en die 
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onbesprokenheid van gedrag.” 
 
Die bepaling kan gehandhaaf word. 
6.6.2     Ring 
6.6.2.1 Finale  evaluering 
Die uitkoms van die begeleidingsproses is ’n finale verslag wat die begeleidingskommissie in gesprek met 
die teologiese student opstel. 
 
Die verslag gee aandag aan: 
(1) Die student se roeping 
(2) ’n Persoonlike getuienis oor geloofsekerheid en die ervaring van die genade van God 
(3) Die student se oortuiging oor wat dit beteken om teologiese opleiding in die Gereformeerde leer te 

ontvang 
(4) Die student se getuienis oor sy/haar lewensverhaal, wat insluit sy/haar  sorg vir geestelike, fisiese en 

emosionele gesondheid. 
(5) Die student se getuienis oor sy/haar verstaan van die inhoud van ’n predikant se dienswerk, wat insluit 

sy/haar  bewussyn van sy/haar gawes en groeigeleenthede. 
Die finale verslag word deur die Kuratorium ontvang met die oog op toestemming tot legitimasie.    
6.6.2.2 Verslag aan kuratorium 
Daar word aanbeveel dat die ring ’n verklaring oor die geskiktheid vir legitimasie uitreik na luid van die 
volgende: “’n Verklaring van die ring binne wie se resort die kandidaat sy/haar gemeentejaar doen 
aangaande kerklike meelewing, die suiwerheid van sy/haar leer, getrouheid, voorbeeldigheid van 
lewenswandel en die onbesprokenheid van gedrag”, en dat die betrokke Reglement dien ooreenkomstig 
gewysig word. 
6.6.3     Sinodale verband - Kuratorium  
6.6.3.1 Legitimasie 
Artikel 5 van Die Kerkorde bepaal: 
“5.1 Vir die toelating tot die bediening van die Woord word vereis: 
5.1.1 ’n geskiktheid vir die amp; 
5.1.2 ’n deeglike teologiese opleiding; en 
5.1.3 die ondertekening van die legitimasieverklaring waarin die ondertekening van die  Formuliere van 

Eenheid vervat is.” 
6.6.3.2 Aanmelding by AS (ATR) 
Die rol van die Algemene Sinode word verduidelik in Reglement 14. 
 
Die Eksamenkommissie ondersoek kandidate met die oog op toelating.  Die omvang word as volg vasgestel 
in bepaling 5.1.2 van Reglement 14: 
“5.1.2 Omvang van proponentseksamen 
5.1.2.1 Die proponentseksamen bestaan uit ’n ondersoek na die akademiese kennis en 

bedieningsvaardighede van die studente en word deur die eksamenkommissie van die kuratoria 
afgeneem. 

5.1.2.2 Die ondersoek na die bedieningsvaardigheid word deur die eksamenkommissie gedoen met die 
oog op die volgende: 

5.1.2.2.1 die geskiktheid van die kandidaat om die Kerk ooreenkomstig die Skrif en die Belydenis te dien 
en sy/haar innerlike gehegtheid aan die leer van die Kerk; 

5.1.2.2.2 sy/haar beweegredes om bedienaar van die Woord te word en sy/haar persoonlike godsvrug 
(soos onder meer verwoord in die Profiel van die Afgestudeerde student); 

5.1.2.2.3 sy/haar bekwaamheid in die beoefening van die predikkunde, ook deur mondelinge voordrag 
wat, indien moontlik, voor ’n lid van die eksamenkommissie gelewer is. Met die oog hierop moet 
’n voorgeskrewe proefpreek ’n maand voor die eksamen ingelewer word; 

5.1.2.2.4 sy/haar bekwaamheid in die beoefening van pastorale sorg, waarvoor die eksamenkommissie 
insae het in die vertroulike verslag van die leraar(s) onder wie die student sy/haar praktiese werk 
in ’n gemeente gedoen het. 

5.1.2.2.5 Verder word die geskiktheid van die kandidaat in ’n samespreking tussen die 
eksamenkommissie en die raad van NG Kerk-dosente bespreek.  Die raad van NG Kerk-
dosente bevestig skriftelik dat die kandidaat die voorgeskrewe kursusse met vrug gevolg het en 
die eksamen suksesvol afgelê het; dat onder toesig van ’n diensdoende leraar van die Kerk 
ondervinding opgedoen het van die vereiste praktiese aspekte van die gemeentelike bediening; 
dat onder die toesig van een van die dosente ’n proefpreek gelewer is en dat die kandidaat se 
gedrag onbesproke is. 

5.1.3 Bykomende vereistes 
5.1.3.1 ’n Verklaring van die kerkraad waar die kandidaat sy/haar gemeentejaar doen aangaande kerklike 

meelewing, die suiwerheid van sy/haar leer, getrouheid, voorbeeldigheid van lewenswandel en die 
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onbesprokenheid van gedrag. 
5.1.3.2 ’n Mediese sertifikaat op ’n voorgeskrewe vorm ten opsigte van goeie gesondheid. 
                 Bostaande stukke moet een maand voor die eksamen by die skriba van die Eksamenkommissie 

ingelewer wees.  Die skriba lê by die aanvang van die eksamen die stukke aan die 
eksamenkommissie voor. 

5.1.3.3 Bewys van deurlopende sielkundige evaluering soos deur die kuratorium bepaal.” 
6.6.3.3 Legitimasie 
Bepaling 5.3 van Reglement  14: 
“5.3 Legitimasie 
5.3.1 Die Algemene Regskommissie behartig die legitimasie van goedgekeurde kandidate (KO Artikel 6). 

Hierdie kommissie sien toe dat die legitimasieverklaring afgelê en onderteken word. 
5.3.2 Plegtige toelating 
Die geëksamineerde word met ’n gepaste woord deur die aktuarius van die Algemene Sinode of ’n lid van die 
Algemene Regskommissie tot die evangeliebediening toegelaat.  In die reël geskied dit by geleentheid van ’n 
openbare kerklike byeenkoms wat vir die doel as afsluiting van die jaar se werksaamhede in oorleg met die 
kuratorium gereël is.  ’n Akte van Legitimasie namens die Algemene Sinode, onderteken deur twee lede van 
die Regskommissie, word aan hom/haar uitgereik.   Die gelegitimeerde kry die bevoegdheid van proponent”. 
 
6.7 ORDENING EN BEROEPING  
Beroeping en Bevestiging geskied volgens die bepalings van die Kerkorde. 
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A.3.4.1 (AANVULLEND) VERSLAG VAN DIE ALGEMENE 
TAAKSPAN REGTE: BEDIENING 
 
1. KERKLIKE TRIBUNALE 

(vgl Agenda Deel I bl 325 pt 1.4 en Agenda Deel II bl 24) 

AANBEVELING: KERKLIKE TRIBUNALE 

Die ATR beveel by die Algemene Sinode aan dat die verslag oor Kerklike Tribunale vir bespreking na 
die sinodes (met die versoek dat hulle verder raadpleeg in die sinodale gebied) verwys word vir 
kommentaar aan die ATR, met verslag aan die volgende vergadering van die Algemene Sinode.   Die 
saak moet ook via die ASM met die NG kerkfamilie en die kerke binne die TKR bespreek word. 
 

2. BEVOEGDHEID VAN PROPONENTE TOV SAKRAMENTE 
Die ATR wag die verslag van ADGO in en sal na bevind van sake handel. 

AANBEVELING: BEVOEGDHEID VAN PROPONENTE TOV SAKRAMENTE 

Die Algemene Sinode neem kennis. 

 

3. KONTRAKPOSTE  

(vgl Agenda Deel I bl 338 pt 2) 

Die ATR hou die volgende studiestuk aan die Algemene Sinode voor: 

Iemand kan slegs predikant wees indien hy/sy behoorlik beroep is, die nodige approbasie verkry het en 
bevestig is (Art 7).  Die amp as predikant funksioneer binne gemeentelike verband  (Regl 3:1.3).  Die 
bevoegdheid vir die uitvoering van die werk van die bedienaar van die Woord is nie geleë in bepaalde 
vermoëns of besondere kwaliteite, of ’n aparte geestelike stand wat beklee is met ’n blywende eer of mag en 
wat deur die daad van ordening verkry word nie. Daar bestaan nie so iets soos ’n ampstatus wat aan die 
persoon kleef en aan hom/haar sekere regte en bevoegdhede verleen sonder dat hy/sy hulle amp binne 
gemeentelike of kerkverband beklee nie (Regl 3.1.2).  

Alle predikantsposte is kontrakposte, want vir elke moontlike predikantspos word ’n diensooreenkoms of 
dienskontrak, hetsy vir ’n onbepaalde periode of ’n vasgestelde termyn, opgestel. 

Die faktore wat in ag geneem moet word wanneer ’n predikantspos in die gemeente geskep of gevul word is: 

• Die konteks en bedieningsbehoeftes van die gemeente 

• Die omstandighede van die leraar/proponent 

• Die belang van die kerkverband 

Moontlike predikants- of leraarsposte 

1. Permanente leraarsposte 

1.1  ‘n Permanente leraarspos as ‘n “Volle pos” (KO Art 4, 6, 7, 8 en 11)  Dit beteken dat die 
predikant voltyds vir die gemeente beskikbaar is en volledig deur die gemeente onderhou word.  So ’n 
predikant word deur die gemeente beroep en in sy/haar amp as predikant van die gemeente bevestig.  Dit is 
’n permanente pos en diensbeëindiging geskied net by dood, aftrede (Art 14), tughandeling (Art 64), 
wangedrag (Art 12b2.1), onbekwaamheid of ongeskiktheid (Art 12b2.2) en finansiële onvermoë van die 
gemeente (Art 12b2.3).  Wanneer so ’n predikant bedank, is dit met verlies van bevoegdheid, behalwe in 
gevalle waar hierdie predikant ’n berekking aanvaar wat ’n geestelike karakter dra wat regstreeks verband 
hou met die verkondging van die Woord en ten bate van die NG Kerk geag word. Dan kan hy/sy by die ATR 
verof ontvang om proponentsbevoegdheid te behou – Art 11) .  So ’n predikant kan ook as afgevaardigde 
van die gemeente volledig deelneem aan die werksaamhede van meerdere vergaderings. 

1.2 ‘n Permanente predikantspos as Tentmaker (KO Regl 19 Algemene Sinode)  Indien ’n 
gemeente ’n behoefte het aan ’n (verdere) predikantspos in die gemeente, maar nie in staat is om ’n volle 
predikantspos te dra nie, mag daar tot die beroeping van ’n predikant vir tentmakerbediening oorgegaan 
word.  Reglement 19 (KO 2004) gee volledige riglyne vir die implementering van so ’n pos.  Soos met ’n volle 
pos word die leraar as tentmaker na die gemeente beroep en as predikant van die gemeente bevestig.  Daar 



 

 17 

is ook nie ’n termyn gekoppel aan so ’n pos nie.  Diensbeëindiging geskied soos by 1.1 hierbo (Regl 19:4.9).  
Wanneer die predikant bedank, is dit met verlies van bevoegdheid (met die uitsondering soos uiteengesit in 
Art 11).  Die predikant kan ook afgevaardig word en deelneem aan die werksaamhede van die kerkverband.  
Die probleem met so ’n pos is wel dat die voortbestaan van so ’n pos direk afhanklik is van die voortbestaan 
van die ander werkgewer en/of besigheid waaraan die predikant kontraktueel verbind is. 

2. ‘n Termyn- en taakbepaalde pos (KO Art 11b1-3) 

Hierdie tipe pos het die afgelope paar jaar sy verskyning op die kerklike toneel gemaak.  Die bedoeling van 
die pos is nie soseer om ‘n predikant vir ’n bepaalde termyn aan te stel nie, maar eerder vir ’n bepaalde taak 
wat binne ’n bepaalde termyn afgehandel kan word.  Die feit dat daar bitter min voorskrifte rakende die pos 
is, maak dat die betrokke pos soms tot misbruik lei.  Die aantreklikheid vir die pos is geleë in die feit dat die 
persoon predikantsbevoegdheid kry, beroep word en vrystelling kry van die gemeente se pensioenaandeel.  
Die bedoeling van die pos is dat ’n persoon vir ’n bepaalde tyd  (verkieslik nie meer as 1 jaar nie) en vir ’n 
bepaalde (gespesifiseerde) taak beroep word.  Die oomblik wanneer daar aan so ’n pos die moontlikheid van 
verlenging of permanensie gekoppel word, skep dit arbeidsregtelike probleme met gepaardgaande risiko's.  
Elke werknemer het die reg om billik ontslaan te word.  Volgens ART186(b) van die Wet op 
Arbeidsverhoudinge beteken ontslag dat ‘n werknemer redelikerwys van die werkgewer verwag het om n 
vaste termyndienskontrak op dieselfde of soortgelyke voorwaardes te hernieu, terwyl die werkgewer 
aangebied het om dit op minder gunstige voorwaardes te hernieu, of dit nie hernieu het nie.  Met ’n 
termynbepaalde pos verval die kontrak dus aan die einde van die termyn.  Die kerkraad kan wel aan die 
einde van die termyn met die betrokke leraar onderhandel om vir nog ’n termyn aan te bly of die pos weer 
bekend te stel en ’n nuwe ooreenkoms met ’n persoon vir ’n volgende termyn aangaan.  Hierdie 
termynbepaalde pos kan of ’n voltydse pos (soos 1.1 hierbo) of ’n tentmakerpos (soos 1.2 hierbo) wees.    
Hierdie is ’n pos wat tot groot misbruik kan lei, want as so ’n pos jaar na jaar hernu word, is dit nie meer ’n 
termynbepaalde pos nie, maar ’n permanente pos.   ’n Leraar wat in so ’n pos is, kan die gemeente as 
afgevaardigde op meerdere vergaderings verteenwoordig.  ’n Predikant in so ’n pos kan nie kwalifiseer as ’n 
lid van die pensioenfonds nie.  Om dus so ’n beroep aan te neem, moet hy/sy toestemming kry om nie deel 
van ’n pensioenfonds te wees nie. 

3. ’n Pastorale hulp  

Die bedoeling van ’n pastorale hulp is nie om ’n voltydse leraarspos te vervang nie, maar om ’n leraar van 
hulp te wees of ten tye van ’n vakature in die leraarspos die gemeente, met goedkeuring van die ring, 
behulpsaam te wees.  Daar is nie sprake van ’n beroep nie.  ’n Leraar wat vir die pos in aanmerking kom, is 
óf ’n afgetrede leraar, óf ’n leraar wat met behoud van bevoegdheid (vgl KO Art 12), of ’n leraar wat in ’n 
termynbepaalde pos was (vgl KO Art 11b3).  Hierdie pos is hoofsaaklik tydelik van aard en behels gewoonlik 
’n afgebakende posomskrywing.  Die persoon dien slegs op die kerkraad indien hy/sy as ouderling of diaken 
verkies word.  Indien daar slegs so ’n pos binne die gemeente is, is die predikantspos(te) binne die 
gemeente dus vakant en KO Art 26.2 bepaal dat ’n kerkraad bestaan uit die bedienaars van die Woord, 
asook ouderlinge en diakens wat as kerkraadslede verkies is.  Wanneer ’n leraarspos vakant is, benoem die 
ring ’n konsulent om die noodsaaklike ampspligte in oorleg met die kerkraad waar te neem.  Die kerkraad is 
dus kerkordelik verplig om, wanneer hulle ’n kerkraadsvergadering hou, dit in die teenwoordigheid van die 
konsulent sal wees (KO Art 28.4). 

4. Gekoppel aan die gemeente (KO Regl 3:1.3-1.4 Algemene Sinode) 

Predikante in diens van die kerkverband (PSD’s) en teologiese dosente het beperkte ampsbevoegdheid wat 
beperk is tot die bediening van Woord en sakramente tensy hulle, benewens hulle verbandswerk, ook per 
ooreenkoms met ’n gemeente na die gemeente beroep en bevestig is as predikant. In laasgenoemde geval 
verkry hulle volle ampsbevoegdheid.  Daar is ’n sekere voorwaardelikheid aan hierdie koppeling. Sodra die 
diens by die ander instansie beëindig word, eindig dit ook die koppeling aan die gemeente – of daar moet ’n 
nuwe dienskontrak opgestel word.  As die diens by die ander instansie eindig, eindig dit ook by die 
gemeente.  Leraars wat by Christelike organisasie werksaam is, kan nie aan die gemeente “gekoppel” word 
nie.  Hulle kan wel as tentmakers beroep word, mits hulle ook binne die gemeente werksaam is. 

5. Uitgestuur as sendeling deur die gemeente (KO Regl 18 Algemene Sinode) 

Daar is twee maniere waardeur ’n leraar as sendeling uitgestuur kan word en in  

Regl 18 word al die implikasies van beide maniere uitgespel: 

• Uitgestuur deur die kerkraad in oorleg met die ring/sinode.  

• Uitgestuur deur die kerkraad in samewerking met ander kerke en ander sendingorganisasies. 
 

AANBEVELING: KONTRAKPOSTE 

Die Algemene Sinode neem kennis van die stuk en versoek die ATR om ’n reglement vir termyn- en 
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taakbepaalde poste voor te berei. 

 

4. BEDANKING VAN ’N LERAAR – REGLEMENT 3 – 6.1.4 

Die ATR het die versoek van die Noordelike STR bespreek om ook weer te kyk na punt 6.1.4 van Reglement 
3 (Bevoegdheid van Predikante en Proponente) in die lig van die vraag: “Is dit te alle tye nodig dat 'n 
predikant, wat om een of ander geldige rede as predikant van 'n gemeente bedank, ook daarmee sy 
bevoegheid verloor?”, en het die STR van die Noordelike Sinode versoek om hierdie studie te doen saam 
met die ATPB.  Die volgende studiestuk is ontvang: 

Agtergrond 

Die navraag het gehandel oor ŉ leraar wat in ŉ gemeente werksaam is en met bona fide redes die bediening 
wil verlaat.  Geen tug of dissiplinêre optrede is hier ter sprake nie.  In die praktyk beteken dit dat ŉ leraar met 
ampsbevoegdheid net nie meer sy weg oopsien om in die bepaalde werkkring voort te gaan met sy 
bediening nie.  So ŉ leraar spreek hom dan ook uit dat hy/sy nie die behoefte het om die bediening 
permanent te verlaat nie, maar moontlik later weer tot die bediening sal terugkeer.  

In die praktyk beteken dit dat so leraar bedank en sy ampsbevoegdheid verloor. Om weer ampsbevoegdheid 
te verkry, moet ŉ hele proses deurloop word soos beskryf in Reglement 3 punt 7 omskryf word. 

Huidige proses 

Hierdie saak kan nie in isolasie hanteer word nie. Verslae wat voor die komende Algemene Sinode (Junie 
2007) gaan dien  wat ter sprake is , is die A-Z beleid en die verslag oor die tribunale.   

In die A-Z beleid asook die Kerkorde word verwys dat die predikant sy ampsbevoegdheid verloor deur 
bedanking.  Die behoefte/leemte is om die Kerkorde so te wysig dat daar ook gevalle kan wees waar ŉ leraar 
met bona fide redes uit die bediening kan tree  sonder dat die verlies van ampsbevoegdheid ter sprake is.  
 

AANBEVELING: BEDANKING VAN ‘N LERAAR 

Wysig artikel 11 om te lui: 

11.1 Predikante kan die kerkdiens slegs om ernstige en gewigtige redes verlaat. Hulle hou op om predikant te wees indien 

hulle hulle gemeente of werkkring in die kerkverband verlaat om ’n ander betrekking te aanvaar. Hulle kan egter 
vooraf van die ATR verlof ontvang om hulle bevoegdheid as proponent te behou.  

11.2 Sodanige behoud van die bevoegdheid kan alleen verleen word indien die betrekking wat hulle aanvaar, ’n geestelike 

karakter dra wat regstreeks met die verkondiging van die Woord in verband staan en ten bate van die Nederduitse 
Gereformeerde Kerk geag word.  

11.3 Indien daar ander gewigtige redes is, kan sodanige behoud van die bevoegdheid alleen verleen word indien die ATR, op 

grond van aanbevelings van die kerkraad en die ring, oordeel dat daar genoegsame bona fide1 redes is om ŉ ander 
betrekking2 te aanvaar. 

Besluit by Artikel 11 

11b1 Dit staan kerkrade vry om predikante vir ’n bepaalde termyn en vir ’n bepaalde taak te beroep in gevalle waar dit nie 

gaan om ’n permanente pos nie.  

11b2 ’n Emeritus, ouer as 65 jaar maar jonger as 70 jaar, kan vir ’n bepaalde taak en termyn van hoogstens twee jaar beroep 

word. 

11b3 Die termynbepaalde pos word geskep met approbasie/goedkeuring van die Ring/Ringskommissie wat die meriete 

daarvan moet oorweeg. 

11b4 Aan die einde van die termyn behou so ’n persoon die bevoegdheid wat hy/sy gehad het voor hy/sy in die pos bevestig is. 

 

5. ARTIKEL 48.2 
5.1 Die ATR het die versoek van Natal bespreek dat ondersoek gedoen word dat Kerkorde Art 48.2 so 
gewysig word dat ’n oper liturgie moontlik kan wees om ook die gebruik van ander liedere as die Liedboek 
moontlik te maak.   

Die ATR het die ASM dringend versoek om ’n proses voor te stel oor hoe die Kerkorde Teologies-
ekklesiologies verantwoord herskryf kan word.  Gedagtes wat oorweeg kan word, is onder meer die 
volgende: 

1. Die bydrae wat Teologiese opleiding in hierdie verband kan lewer. 

2. Die fasilitering van ’n gesprek tussen die ATR en ander Taakgroepe. 
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3. Die rol van die Roepingsverklaring in die Kerkorde. 

4. Vergelyking met ander hedendaagse Kerkordes. 

5. Assosiasie met die NG Kerkverband. 

6. Eietydse interpretasie van die Belydenisskrifte en Formuliere. 

7. Besondere aandag aan Art 48.2 

8. Die implementering van godsdiensvryheid in die kerkverband. 

Die ADGO het intussen ’n studiestuk opgestel oor Ekklesiologie.  Die ATR beveel aan dat die nuwe ATR in 
die lig van die besluit van die Algemene Sinode na aanleiding van die studiestuk handel. 

5.2 AANBEVELING: ARTIKEL 48.2 

Die Algemene Sinode versoek die ATR om met Kerkorde Art. 48.2 te handel in die lig van die besluit 
van die Algemene Sinode by die studiestuk van ADGO oor Ekklesiologie. 

 

6. BEROEPING VAN EMERITI 
6.1 Na aanleiding van die navraag rondom die moontlikheid van beroeping van ’n afgetredene, het die ATR 
geantwoord dat Emeriti tans nie na die bereiking van die ouderdom van 65 jaar weer beroep mag word nie. 
Vir die huidige kan sy dienste as pastorale hulp gebruik word.  Daar word egter aanbevelings gedoen oor 
wysigings by die besluite by Kerkorde Art.11. 

6.2 AANBEVELING: BEROEPING VAN EMERITI 

Sien die aanbevelings by punt 3 en 4 van hierdie verslag. 

 

7. TOELATING VAN DOWE TOT DIE AMP  

’n Volgende studiestuk wat vra om besinning oor die moontlike toelating van dowes tot die amp, is deur die 
ATR ontvang: 

Ons is dankbaar vir die aandag wat van AKTO en die ATR se kant aan hierdie “nuwe” saak gegee word.  
Ons weet  dat ‘n aangeleentheid soos hierdie by die eerste aanhoor dikwels vreemd klink.  Daarom versoek 
ons u vriendelik om die kort uiteensetting hieronder te lees, en ons te help om hierdie belangrike saak ten 
beste te dien. 

1. Dit is vir ons jammer dat die versoek tot toelating van Dowe studente saam met ander versoeke tot 
toelating (soos geestelike werkers en jeugwerkers in die horende kerk) hanteer word, dat daar verskillende 
aspekte is wat nog ondersoek moet word, en dat die saak nie nou afgehandel kan word nie. 

U moet daarop let dat die bediening aan Dowes nie op dieselfde vlak lê  as die bediening deur ander 
geestelike werkers nie. Geestelike werkers wat nie sakramente mag bedien nie, kan ten minste in dieselfde 
dorp 'n ander gemeente (selfs van buite die NG kerk) of 'n geordende predikant kry om vir hul lidmate 
sakramente te bedien. Dowe afgestudeerdes wat nie georden is om sakramente te bedien nie kan sodanige 
hulp slegs van ander gemeentes vir Dowes ontvang, en die Dowes sal tussen 300 en 800 km. moet reis na 
die naaste gemeente vir Dowes om in die sakramente te deel.  
Neem ook in ag dat daar tans in ons land tussen 600 000 en 800 000 Dowes is vir elke geordende leraar vir 
Dowes, en dat afgestudeerde Dowe studente, selfs as vervoer beskikbaar is, nie sal kan reken op hulp van 
ander leraars vir Dowes wat so 'n groot werklading het nie. 

� Kan die kerk asseblief vir ons help om 'n antwoord te kry: Wat moet ons doen met Dowes wat tot geloof 
kom indien daar niemand is wat naby genoeg is om aan hulle sakramente te bedien nie?  

2. Die grootste rede hoekom ons glo dat ons studente georden moet word, en nie slegs as geestelike 
werkers kan gaan werk nie, is die Dowes se siening van 'n geordende predikant of pastoor. 

By Dowes beteken die amp van predikant veel meer as wat die geval is by horendes. Die amp is vir hulle 
meer as 'n gevolmagtigde van die betrokke kerkgenootskap, dit funksioneer vir hulle baie soos 'n gesalfde, 'n 
God-gestuurde persoon wat die reg het om met jou te praat oor die Here, terwyl ander mense vir hulle nie 
daardie reg of toegang het nie. 

-  Daar is Dowes wat lidmate was in ons Gemeente, maar wat afgesny is,  
en wat nog altyd gehoor gee wanneer die predikant hulle besoek, terwyl hulle die  
   ouderling (wat ook 'n geestelike werker is)  totaal ignoreer. 

-  Nie-lidmate, selfs Dowes van ander kerke, neem die predikantsamp so ernstig  
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op, dat hulle die predikant inroep as finale gesaghebbende vredemaker in  
persoonlike of kerklike geskille. 

-  Selfs Moslem-Dowes aanvaar die predikantsamp so ernstig dat hulle bo-oor die  
godsdiensverskil spring vir berading by die predikant van die NG kerk omdat hulle  
nie so 'n amptelike geestelike leier vir Moslem Dowes het nie. 

Daar is geestelike werkers (selfs gegradueerdes) wat Dowes bedien wat self bely dat hulle nie werklik by die 
Dowes ingang sal kry totdat hulle georden is en as gevolmagtigde van die Here kan werk nie.  

3. Die meeste van ons afgestudeerde studente sal moet gaan werk in  areas waar daar tans geen kerk 
vir Dowes is nie, en hulle sal gemeentes vir Dowes moet gaan stig. Hulle sal nuwe lidmate moet gaan soek, 
ook Dowes wat uit families kom wat aan ander denominasies behoort.  Hulle sal strukture moet aanlê en 
ondersteuning moet kry vir hul bediening en vir hul nuwe gemeente, sodat hulle vanuit daardie basis kan 
begin met hul groot werk om die ander onbereikte en weggesteekte Dowes op te spoor en te bearbei. Die 
eerste vraag wat Dowes en baie horendes vra wanneer strukture in die gemeenskap geskep en 
ondersteuning gevra word, is of hy of sy 'n predikant of pastoor is. Sonder hierdie amptelike erkenning van 
die kerk is bereidwillige medewerkers nie maklik bekombaar nie. Veral in 'n arm area waar Dowes die 
grootste las sal moet dra van die nuwe gemeente, is ordening van uiterste belang vir hierdie werk, en sal dit 
in party gevalle die verskil maak of die betrokke bediening of sending sal slaag of nie. 

4. Dit is aan ons gesê dat 'n presedent geskep sal word indien Dowe afgestudeerdes georden sal 
word, en dat van die horende geestelike werkers ook dan sal versoek om georden te word. 

� Ons versoek is dat ons afgestudeerde studente nie toegelaat word tot 'n algemene ordening wat vir hulle 
magtig om by enige kerk te bedien nie (beperkte bevoegdheid). Ons Dowes kan nie goed genoeg 
kommunikeer met horendes in gewone gemeentes nie, daarom is hulle ingeskakel by 'n kerk vir Dowes. Die 
afgestudeerdes sal nie kan preek vir horendes nie, bloot omdat die horendes hulle Gebaretaal nie sal 
verstaan nie. Daar is dus geen grond vir die vrees dat hierdie studente later kan versoek dat hulle ordening 
ook vir horende lidmate en gemeentes geldig is nie: die kultuurkloof tussen dowe en horende is 'n natuurlike 
grens en beskerming hierteen.  
Dowes is in die verlede totaal afgeskeep deur die kerk (die oudste gereformeerde gemeente vir Dowes in 
Afrika is nou eers 33 jaar oud). Dit sal hartseer wees as ons nie hierdie geleentheid benut wat ons nou het 
om hulle te help nie. 

�Ons vra daarom dat die kerk nie hierdie versoek saam met die versoek van horende geestelike werkers 
sal hanteer nie, maar as 'n spesiale versoek. 

5. Die nood by Dowes is so groot dat minder as 0,5% van die Dowes in ons land bereik word deur 'n 
kerk (enige denominasie). Ons glo nie daar is enige groep waar daar so baie onbereiktes en so 'n groot 
behoefte is nie. Ons glo ook nie daar is enige groep wat so moeilik bereikbaar is nie. En hier is vir die eerste 
maal nou Dowe studente wat hulleself aanbied om predikante en pastore vir Dowes te word wat gemeentes 
gaan stig en onbereikte Dowes gaan bearbei, iets wat die kerk lank gelede reeds moes begin het.  

6. Ons gebruik die leerstof van Veritas Internasionaal.  Dit is leerstof waarmee baie van ons kerk se 
predikante (ook van die lede van die kuratorium en regskommissie) vertroud is en wat deur sommige in hul 
eie gemeentes aangebied word.  Ons is baie dankbaar dat die interkerklike beheerraad van DCMA 
eenstemmigheid bereik het in hierdie keuse van lesmateriaal. Elke kerk het egter die geleentheid om 
gedurende die vierde jaar ekstra stof aan te bied indien hulle voel dat hulle studente meer moet weet of 
verder moet studeer. Die kerk het die geleentheid om binne die vermoëns van Dowes, die kursus soos wat 
hulle goeddink aan te vul.   

7. Daar is afgevaardigdes van 12 kerke wat op ons komitee dien of ons ondersteun en met hulle 
onderskeie kerkgenootskappe skakel. Maar al die werk by DCMA word tans gedoen vanuit die strukture en 
geledere van die NG kerk. Die lesings word aangebied deur twee voltydse predikante van die NG kerk, die 
kampus, koshuise, hulpdosent, die administrasie, die voorsitter van die beheerraad en die ander tydelike 
dosente is almal van die NG kerk. Ons kerk kan met reg trots wees op dit wat tot stand gekom het en ons is 
dankbaar dat mense so positief reageer het op die roeping van die Here, selfs sonder waarborge vir hul 
toekoms.  
Omdat ordening vir ons so belangrik is en ons eerste groep studente reeds in hulle tweede jaar is, sal daar 
waarskynlik nie weer 'n geleentheid vir die Algemene Sinode wees om oor hierdie saak te besin voordat die 
eerste studente aan die einde van 2009 afstudeer nie. Die vraag is: Wat moet hulle doen wanneer hulle klaar 
is en ons kerk hulle nie wil toelaat nie?  Daar word reeds gesê dat indien hulle nie binne ons kerk georden 
kan word nie, hulle dalk onder die vaandel van ander kerke sal moet werk.  Van die ander kerke wat 
betrokke is, is nie ongeneë om die studente as volwaardige bedienaars te aanvaar nie. Maar ons sal dit as 'n 
groot verlies ervaar vir ons kerk indien dit sou moet gebeur.  
Ons bid dat ons kerk ons noodroep sal hoor. 
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�Ons vra dat ons kerk asseblief 'n geleentheid aan ons moet bied om ons saak te stel. 
 

7. AANBEVELING: TOELATING VAN DOWE TOT DIE AMP 

. Die Algemene Sinode neem kennis dat AKTO aandag aan die saak gegee en na die kuratorium van 
Stellenbosch verwys het. Die ATR wys die skrywers daarop dat die moontlikheid van legitimasie met 
beperkings bestaan en dat die ATR elke aansoek op meriete oorweeg 

 

8. KERKORDE ARTIKEL 63.3 

(vgl Agenda Deel 1 bl 339 pt 5) 

Die ATR het besluit: indien ’n ampsdraer in die loop van die ondersoek bedank, gaan die ondersoek volgens 
’n vorige besluit van die Algemene Sinode voort. 

AANBEVELING: KERKORDE ART 63.3 

Die Algemene Sinode keur die volgende byvoeging by Art.63 goed: 

63.3.1.7  Indien ’n  ampsdraer voor of tydens ‘n ondersoek na aanleiding van ‘n tugklag of gerug teen hom/haar bedank, die 

bevoegde kerkvergadering voortgaan om die ondersoek te hanteer en die nodige besluit(e) te neem. 

 

9. INSKAKELING OOR GEMEENTEGRENSE  

(vgl Agenda Deel I bl 288 pt 9.2 (ook ADGO Bylaag 9 bl 318) en Agenda Deel II bl 18) 

9.1 Tans bestaan gemeentegrense om die verantwoordelikheids- en invloedsfeer van die betrokke 
gemeente aan te dui.  Dit maak dit gerieflik om te bepaal waar ‘n betrokke gemeente aandag moet gee aan 
pastorale en selfs sosiale aangeleenthede; waar die ampte pastoraal betrokke behoort te wees by die 
lidmate wat binne daardie grense daar inskakel en diegene wat nie elders inskakel nie. Gemeentegrense is 
egter nie beperkend ten opsigte van die keuse van lidmaatskap-betrokkenheid nie. Die feit dat daar 
onderlinge kennisgewing is tussen die ontvangende gemeente en die “geografies-bepaalde” gemeente oor 
die inskakeling lei tans nie tot enige wrywing nie.  

Daar word voorgestel dat met die huidige reëlings volstaan word. 
 

9.2 AANBEVELING: INSKAKELING OOR GEMEENTEGRENSE 

Die Algemene Sinode neem kennis. 

 
10. PREDIKANTE A-Z 
(vgl Agenda Deel I bl 132 pt 4, bl 232 asook Agenda Deel II bl 21) 

AANBEVELING: PREDIKANTE A-Z 

10.1  Die ATR wys die Algemene Sinode daarop dat in die bespreking van hoofstuk 6 van die Predikante A-Z 
Agtergrond, die verslag oor Ekklesiologie (Agenda 44-56) in berekening gebring moet word. 

10.2  Die ATR wys die Algemene Sinode daarop dat in die bespreking van hoofstuk 6, die sake ter sprake 
omvattende ekklesiologiese en daarom ook diep grypende kerkordelike implikasies het. 

10.3  Die ATR stel voor dat hoofstuk 6 van die Predikante A-Z Agtergrond saam met die verslag oor 
Ekklesiologie vir verdere studie na ADGO en die ATR verwys kan word.  

10.4  Die saak moet ook via die ASM met die NG kerkfamilie en die kerke binne die TKR bespreek word. 
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A.4.1 (AANVULLEND) VERSLAG VAN DIE MODERAMEN: 
NOOD EN GENESING 
 
1. ZIMBABWE 
(vgl Agenda Deel I A.4.1 bl 359 en Agenda Deel II bl 14) 
 
1.1 AANBEVELINGS: ZIMBABWE 
1.1.1 Die Algemene Sinode verklaar dat hy op grond van die Roepingsverklaring 2002 ‘n profetiese 
stem moet laat hoor oor die miskenning van menseregte, lyding, ineenstorting van die ekonomie 
asook verwoesting van die ekologie in Zimbabwe. 
1.1.2 Die Algemene Sinode wil saam met die kerke in Zimbabwe en Suider-Afrika aan die kant van die 
onderdruktes en lydendes in Zimbabwe staan, en saam met ons ekumeniese vennote alles moontlik 
doen om die mense van die land by te staan. ‘n Besondere fokus is die honderde duisende 
vlugtelinge uit Zimbabwe in die lande in Suider-Afrika. 
1.1.3 Die Algemene Sinode betreur die skynbare onwilligheid van Suider-Afrikaanse regerings om 
daadwerklik betrokke te raak by die krisis in Zimbabwe. 
1.1.4 Die Algemene Sinode versoek die Sinode van Namibië om met die Namibiese regering hieroor 
in gesprek te tree, en dra dit aan die verteenwoordigers van die Moderamen in die National Religious 
Leaders Forum op om via die NRLF met die Suid-Afrikaanse regering hieroor in gesprek te tree.  
1.1.5 Die Algemene Sinode versoek die ekumeniese liggame WRK, WARC, GER, AACC, 
SAARC/ARCA, NCC, SARK en TEASA om alle kontakte en middele te gebruik om ‘n verandering in 
Zimbabwe te weeg te bring. 
1.1.6 Die Algemene Sinode versoek sinodes om steeds betrokke te wees by gemeentes in Zimbabwe: 
gemeentes van die NG Kerk via die Noordelike Sinode, gemeentes van die RCZ en CCAP (Harare) via 
die Sinode van Wes-en Suid-Kaapland. 
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A.5.1 (AANVULLEND) VERSLAG VAN DIE MODERAMEN: 
VERHOUDINGS 
 
1. KERKHERENIGING 
(Hierdie aanvullende verslag sluit aan by Agenda Deel I, A.5.1 Verslag van die Moderamen bl 382 pt 2 
asook Agenda Deel II bl 15) 
 
1.1 GESAMENTLIKE GESPREK TUSSEN DIE VIER KERKE 
(vgl Agenda Deel I, A.5.1, bl 394 pt 2.6) 
1.1.1 ACHTERBERGH II 
1.1.1.1 Na die gereedmaak van die Agenda Deel I het die Achterbergh II byeenkoms vanaf 23-25 April 2007 
plaasgevind. 115 Verteenwoordigers van die vier kerke van die NG Kerk-familie het aandag gegee aan die 
werk van die vier Taakspanne (vgl Agenda Deel I bl 395 pt 2.6.4). 
1.1.1.2 Die dokumente waaroor daar konsensus of ’n ooreengekome manier van hantering bereik is, is as 
Bylaag 1 direk hierna aangeheg. Die ooreenkoms tussen die vier kerke is dat die dokumente na die 
onderskeie kerke deurgegee word sodat al die gemeentes van al vier kerke dit as deel van die 
konsultasieproses kan bespreek. Die bedoeling is om nou ’n oop gesprek op gemeentevlak aan die gang te 
kry en die insette van gemeentes te verkry met die oog op die verdere onderhandelingsproses tussen die 
vier kerke. Die bedoeling is nie dat daar nou besluite geneem word of dat gemeentes nou moet stem oor die 
voorstelle nie- dit volg later in die proses (vgl vorige besluite van die Algemene Sinode in die verband). 
Gemeentes word nou gevra om dit deeglik te bespreek en hulle mening en insette oor die voorstelle te gee. 
1.1.2 TRUSTFONDS KERKHERENIGING 
1.1.2.1 ’n Taakgroep van die Moderamen het met sakeleiers onderhandel ten einde fondse te bekom om die 
proses moontlik te maak. 
1.1.2.2 ’n Groot deel van die koste is tot op hede deur die NG Kerk gedra- ons het alle koste van die NG 
Kerk en Afrika en die Reformed Church in Africa gedra. Die fondse wat hiervoor opsy gesit is, is uitgeput. 
Daar moes ook al uit ander fondse in die verband geleen word. 
1.1.2.3 Bepaalde positiewe aanduidings is ontvang dat ’n Trustfonds gestig sal word wat deur Trustees buite 
die leierskappe van die vier kerke bestuur sal word. 
1.1.3 GESPREK OP GEMEENTEVLAK 
1.1.3.1 Een van die leemtes in die huidige momentum is dat nie dieselfde energie en tyd op plaaslike vlak 
aan die gesprek en prosesse bestee word nie. Dit moet elke sinode se erns wees om dit te fasiliteer. 
1.1.3.2 Kontinue kommunikasie oor die proses is soms ook op sommige vlakke/ plekke gebrekkig en verdien 
die aandag van alle rolspelers. 
1.1.4 AANBEVELINGS: GESAMENTLIKE GESPREK TUSSEN DIE VIER KERKE 
1.1.4.1 Die Algemene Sinode ondersteun die inisiatiewe wat die Moderamen sedert Junie 2006 in 
oorleg met die Moderamens/Sinodale Kommissies/Sinodale Diensrade van al die sinodes asook die 
Moderamens/ Sinodale Kommissies van die VGKSA, NGKA en die RCA geneem het tot hereniging 
van die vier kerke in die NG Kerk-familie. 
1.1.4.2 Die Algemene Sinode is dankbaar teenoor die Here vir die nuwe gesindheid wat die Here 
sedert Junie 2006 tussen die vier kerke gegee het in hierdie eenheidstrewe en die vordering wat 
gemaak kon word ten opsigte van die bou van verhoudinge en die vind van konsensus. 
1.1.4.3 Die Algemene Sinode neem kennis van die Achterbergh II-dokumente en aanvaar die 
volgende as die hooflyne van konsensus daarin: 
1. Belydenisgrondslag 
1.1 Die Belydenis van Belhar is nie ‘n voorwaarde vir kerkhereniging nie. 
1.2 In die vorming van ‘n nuwe kerkverband moet die belydenisgrondslag al vier kerke, sinodes en 
gemeentes akkommodeer sonder om enigiemand te forseer om Belhar te aanvaar of daarvan afstand 
te doen. In ‘n nuwe kerkverband word Belhar as vierde belydenisskrif in die belydenisgrondslag 
ingesluit, maar dit sal nie van leraars of lidmate wat nie gereed of gewillig is verwag word om dit te 
onderskryf (aanvaar) as ‘n belydenisskrif nie. 
1.3 Die waarde wat Belhar as ‘n belydenis vir die VGKSA het, word respekteer. 
 
2. Model 
2.1  Gemeentes is regspersone in sigself en behou hulle verantwoordelikheid mbt besluitneming en 
bediening. ‘n Algemene Sinode skryf nie aan gemeentes voor hoe hulle hul bediening uitvoer nie. 
2.2 Een nuwe Algemene Sinode (kerkverband) word gevorm deur die bestaande Algemene Sinodes. 
2.3 ‘n Organiese en vrywillige proses, as noodsaaklike deel van die proses, volg op die 
totstandkoming van die Algemene Sinode waarin streeksinodes en ringe nuwe streekstrukture vorm 
op ‘n manier soos voorgestel deur die nuwe Kerkorde van die nuwe Algemene Sinode. Streeksinodes 
en ringe word aangemoedig om, selfs voor die nuwe Algemene Sinode konstitueer, gesprek en 
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onderhandeling te begin oor hoe nuwe streekstrukture gevorm sou kon word. Dit staan 
streeksinodes en ringe wat gereed en bereid is, egter vry om nou reeds een sinode of ring te vorm 
alhoewel hulle voor die konstituering van ‘n nuwe kerkverband elkeen steeds aan hulle eie 
kerkverbande behoort. Die bestaande Bepalings en Reglemente in die onderskeie Kerkordes word 
gebruik vir die vorming van hierdie eenheidstrukture. 
2.4 Gemeentes sal aangemoedig word en gehelp word om op plaaslike vlak in eenheid na mekaar te 
groei, en waar hulle dit so verkies selfs een struktuur te vorm. Hulle sal nie in een struktuur forseer 
word nie. Daar sal ‘n spesifieke en voortgaande program in die nuwe kerkverband wees om 
gemeentes in die verband by te staan.  
2.5 Die moontlikheid van assosiasie-lidmaatskap van die nuwe kerkverband word verder ondersoek. 
Hierdie kategorie wil ruimte skep vir kerke wat wil deel word van die herenigde kerk maar om 
verskeie redes nie gereed is om ten volle deel te wees van die nuwe kerkverband nie. Indien ons so 
‘n kategorie skep, is dit vanselfsprekend met die hoop dat assosiasie-lede met verloop van tyd sal 
groei tot volle eenheid. 
 
3. Gesamentlike projekte 
3.1 Die vier kerke doen soveel as moontlik goed op alle vlakke saam met mekaar. 
3.2 Die volgende waardes behoort ernstig geneem te word in gesamentlike projekte tussen die vier 
kerke: 
3.2.1 Kerkeenheid is `n proses 
3.2.2 Dit sal tyd neem. Ons moet geduld met mekaar ontwikkel. 
3.2.3 Dit is `n proses wat van “bo” en “onder” moet geskied. 
3.2.4 Gebed is onverhandelbaar in die proses. 
3.2.5 Wat ookal gedoen word, moet tot voordeel van die plaaslike gemeentes wees. 
 
3.3 Die Interimkomitee stel `n sentrale kantoor/sekretariaat daar wat die hele proses kan 
administreer, befonds en begelei. 
3.3 Gesamentlike projekte moet in die nouste samewerking met streeksinodes geskied en 
desentralisasie van werksaamhede moet waar moontlik plaasvind. 
3.4 Die sekretariaat moet so gou as moontlik vertalingstoerusting bekom wat vertaling tydens 
gesamentlike vergaderings moontlik sal maak en elke lid die ruimte sal laat om in sy of haar 
moedertaal te kommunikeer. 
3.5 Hierdie kantoor moet so spoedig moontlik een kommunikasienetwerk/-stelsel daar stel wat sal 
seker maak dat almal (tot die kleinste gemeente in die mees afgeleë konteks) op die hoogte met 
verwikkelinge bly. 
3.6 Daar moet so spoedig moontlik ten minste tien klein nuwe loodsgemeentes oor die hele land 
gevestig word wat die hele droom van `n versoenende geloofsgemeenskap, wat hoop vir Suid-Afrika 
kan bring, sal modelleer. 
3.7 Daar moet gewerk word aan die totstandkoming van gespreksgroepe, bestaande uit lede van die 
verskillende kerke, waar lidmate mekaar beter sal leer ken. 
3.8 Die relevante diensgroepe begin werk aan gesamentlike liturgiese materiaal (byvoorbeeld 
liederebundels) en kategesemateriaal. 
3.9 `n Gesamentlike teologiese werkgroep word in die lewe geroep wat gesamentlik oor die 
teologiese beginsels van eenheid, versoening en geregtigheid besin en die kerk daarin begelei. 
3.10 `n Gesamentlike werkgroep word in die lewe geroep wat besin oor ekonomiese en sosiale sake 
wat die verskillende kerke raak. 
3.11 `n Gesamentlike en onafhanklike trustfonds word geskep wat die hele proses kan befonds en 
nie verdere druk op die sinodale sisteme plaas nie. 
3.12 Lede van die teologiese fakulteite word so ver as moontlik by bogenoemde prosesse betrek. 
 
4. Versoening 
4.1 'n Proses word van stapel te stuur wat gerig is op die versoening tussen vervreemde lidmate, 
gemeentes of ander liggame van die NG Kerk-familie. Die beoogde uitkomste is om 'n 
versoeningsproses in alle areas binne die  NG Kerk-familie te koester. 'n Spesifieke fokus is al die 
dispute wat ontstaan het tussen die NGKA en VGKSA primêr in die Vrystaat en Phororo en die 
persepsies van moontlike NG Kerk-betrokkenheid. 
4.2 ‘n Kommissie word benoem om die proses te bestuur (vgl volledige dokument vir samestelling). 
4.3 Die beoogde proses verloop soos volg: 
4.3.1 Die proses sal afskop met 'n korttermyn-loodsprojek om die geloofwaardigheid van die 
versoeningskommissie te bepaal en die formaat van die kommissie se handelinge te verfyn.  
4.3.2 Die kommissie sal prioriteit verleen aan plekke waar hofgedinge oor eiendom ingestel is. 
4.3.3 Die kommissie kan 'n navorser (of 'n span) kontrakteer om 'n gesamentlike geskiedenis oor die 
vervreemding tussen die kerke te skryf (die groter prentjie).  



 

 25 

4.3.4 Die kommissie kan ook 'n konsultant(e) kontrakteer om met die proses behulpsaam te wees. 
4.3.5 Al vier kerke van die NG Kerk-familie sal by die versoeningsproses betrokke wees, maar primêr 
die NGK, NGKA en VGKSA. 
4.3.6 Al drie kerkrade op ‘n plek waar daar spanning of ‘n geding aan die gang is, sal voorleggings 
maak aan die versoeningskommissie wat hulle in staat sal stel om na maniere vir versoening in 
daardie plaaslike konteks te soek.  
4.3.7 Die doel van die kommissie is om 'n mediërende rol te speel, magstryde te ontlont en om te 
poog om 'n verdere spanningsopbou te voorkom.  
5. Die doelwitte van die proses is: 
5.1 Korttermyndoelwitte: a) om 'n responsspan daar te stel (moderators van al vier kerke, met 
secundi) om brandpunte te besoek indien nodig;    b) om goedkeuring vir die proses van al vier kerke 
te verkry. 
5.2 Mediumtermyndoelwit: om die loodsprojek teen September 2007 te voltooi. 
5.3 Langtermyndoelwitte: a) om sittings op alle plekke te voltooi waar daar spanning is tussen die 
VGKSA, NGK en die NGKA; b) om 'n omvattende verslag oor die proses teen die einde van 2008 (met 
'n verlengingstydperk indien nodig) te produseer.  
6. Die Gesamentlike Herenigingskommissie (Achterbergh) sal verantwoordelikheid neem vir die werk 
van die kommissie en sy Interimkomitee sal gereelde verslae van die kommissie ontvang.  
7. Die voortgaande versoeningsproses moet breed genoeg wees om 'n gesamentlike benadering tot 
kwessies soos grondhervorming, misdaad, armoede en sosio-ekonomiese geregtigheid te bevorder.  
8. Met spesiale verwysing na die kwessie wat met die eiendomme in die Vrystaat en Phororo verband 
hou, word die volgende reëling getref: 
8.1 Die NG Kerk in Afrika sal 'n dokument opstel gerig aan die VGKSA oor die kwessie van waarheid 
en geregtigheid. Dit sal ook aan die ander twee kerke beskikbaar gestel word.  
8.2 'n Respons uit hierdie dokument sal tot mediasie aanleiding gee sodat die huidige konflik oor 
eiendomme op ‘n regverdige manier bygelê kan word.   
8.3 Die proses van eenheid en versoening, asook waarheid en geregtigheid, moet gelyklopend met 
die oorhoofse herenigingsproses wees.  
 
 
1.1.4.4 Aangesien die proses tussen die vier kerke sodanig gevorder het dat daar iets konkreet op die 
tafel is, versoek die Algemene Sinode sinodes om die Achterbergh II-dokumente aan die hand van 
bogenoemde hooflyne, saam met die besluite van die Algemene Sinode 2004,  aan gemeentes deur te 
gee vir bespreking en kommentaar aan die hand van die volgende proses: 
 * die Moderamen voorsien teen einde Julie 2007 ‘n dokument met riglyne vir gemeentes oor hoe om 
sulke gesprekke op die mees konstruktiewe manier te voer; 
* die Moderamen stel ’n pro-forma verslagwyse op, wat ook in die riglyne aan gemeentes opgeneem 
word, aan die hand waarvan kerkvergaderings hulle mening en insette kan gee; 
* die sinodes versamel alle kommentaar en insette van gemeentes nie later nie as 1 Desember 2007 
en gee dit deur aan die kantoor van die Algemene Sekretaris vir verwerking; 
* hierdie fase is slegs vir konsultasie, bespreking en insette/ kommentaar. 
1.1.4.5 Die Algemene Sinode dra dit verder aan die Moderamen op om, in die lig van die kommentaar 
en insette van gemeentes asook die besluite van die Algemene Sinode 2004, verder met die ander 
drie kerke te onderhandel oor konkrete voorstelle aan kerkrade/ gemeentes van al vier die kerke. 
Hierdie konkrete voorstelle word, indien moontlik, gedurende die tweede helfte van 2008 deur elke 
kerk aan kerkrade/gemeentes voorgelê met die oog op hulle goedkeuring.  Dit word deur elke kerk 
gedoen in ooreenstemming met die prosedures wat tans in daardie kerk se Kerkorde/ besluite 
daarvoor voorgeskryf word (Die NG Kerk se proses word uitgespel in Agenda Deel I A.5.1 bl 384 pt 
14). 
 1.1.4.6 Die Algemene Sinode dra dit aan die Moderamen op om in hierdie proses verder leiding te 
neem en om, soos die afgelope maande sedert Junie 2006, telkens die moderature van al die sinodes 
te betrek in konsensus-soekende onderhandelinge met die ander kerke. Die onderhandelinge 
geskied aan die hand van die besluite van 2004 asook die uitkoms van die proses in pt 1.1.4.4 hierbo. 
 
1.2 GESPREK BINNE DIE NG KERK SELF 
(vgl Agenda Deel I, A.5.1, bl 396, pt 2.7) 
1.2.1 KONSULTASIEPROSES 
1.2.1.1 Die Algemene Sinode 2004 se besluit pte 12-14 hieroor is baie duidelik, asook die advies wat die 
Moderamen in 2005 aan die kerkverband hieroor gegee het. 
1.2.1.2 Terugvoering oor konsultasie is gegee in Agenda Deel I bl 397. 
1.2.1.3 Die aanbevelings in pt 1.1.4 hierbo plaas die konsultasieproses in ’n volgende rat. Die sukses van die 
proses is die verantwoordelikheid van die hele kerkverband. 
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1.2.1.4 Dit is belangrik dat die kerkverband kennis neem dat die proses op die oomblik by konsultasie is en 
dat die kerkverband nog nie by ’n punt is waar daar oor sake besluite geneem en gestem kan word nie. 
Sedert 1994 is by baie algemene sinodes besluit dat lidmate en kerkrade se mening (dit waaraan nou 
aandag gegee word) en uiteindelik goedkeuring vir voorstelle ten opsigte van kerkhereniging (’n 
approbasieproses op die pad vorentoe) verkry sal word en dit sal volkome eerbiedig word. 
1.2.1.5 AANBEVELING: KONSULTASIEPROSES 
Die Algemene Sinode versoek sinodes om verantwoordelikheid te aanvaar vir die hantering van die 
konsultasieproses binne die kerkverband. 
 
1.2.2 POSISIE TOV KERKEENHEID/ KERKHERENIGING 
1.2.2.1 In die terugvoering van konsultasieprosesse kom dit telkens na vore dat daar nog steeds gevra word 
vir gesprek oor die “of” van kerkhereniging. Die Moderamen oordeel dat die gesprek reeds lank terug en ook 
deeglik gevoer is. Die Moderamen konstateer net weer die volgende in hierdie verband: 
1. Reeds in 1994 is die ernstige begeerte uitgespreek om “saam te werk met die ander lede van die Familie 
van Ned Geref Kerke aan die daarstelling van een kerkverband op die grondslag van ’n goedgekeurde 
kerkorde.” Verder word gesê dat in hierdie konsepkerkorde aandag gegee moet word aan onder andere die 
volgende sake: “ belydenisskrifte, die naam van die voorgestelde nuwe kerkverband, liturgiese formuliere en 
gebruike ....bedieningsbehoeftes... oorgangsreëlings, grense, ...administratiewe, finansiële en 
verbandhoudende aangeleenthede, samestelling van die stigting/verenigingsinode en ander sake” 
(Handelinge 1994 bl 569 (Besluiteregister)).  
 
2. Hierdie besluite ten gunste van hereniging en die vorming van een kerkverband asook oor daadwerklike 
inisiatiewe om dit te bereik, is by die Algemene Sinodes van 1998, 2002 en 2004 herhaal. In 2002 spreek die 
AS “die oortuiging uit dat daar so spoedig moontlik oorgegaan moet word tot die stigting van hereniging tot 
een kerkverband vir die Familie en verklaar die Algemene Sinode hom bereid en gereed vir so ’n proses.” 
Daar word ook besluit dat “die vorming van een kerkverband in die NG Kerkfamilie eers kan plaasvind na ’n 
proses van behoorlike oorleg- en raadpleging met kerkrade, wat daarop gemik is om die grootste moontlike 
konsensus in die NG Kerk te bevorder” (Handelinge 2002 bl 602 (Besluiteregister)) 
 
3. Na ‘n soortgelyke besluit in 2004 was daar ’n wye proses van konsultasie in al die sinodale streke. Uit die 
terugvoer wat ontvang is, blyk dat kerkrade oorweldigend ten gunste is van die vorming van een kerkverband 
met die presbiteriaal-sinodale kerkregeringstelsel as model. Uit dieselfde opname blyk dit dat daar oor die 
Belydenis van Belhar egter nog baie vrae en weerstand by lidmate was. 
 
4. Alle (streek)sinodes van die NG Kerk het sedert 1990 ook duidelike besluite ten gunste van kerkeenheid 
geneem. 
 
5. As motivering vir hierdie duidelike besluite oor hereniging is daar oor die jare onder andere op die 
volgende gewys: 
5.1 Die baie duidelike Bybelse oproep en beklemtoning van hoe belangrik die eenheid onder die volgelinge 
van Jesus Christus vir die geloofwaardige getuienis van Christelike geloof is, kom duidelik uit verskeie plekke 
in die Nuwe Testament na vore. Joh 17 leer ons ook dat hierdie eenheid in die eenheid van God self 
gewortel is (... Ek bid dat hulle een sal wees, sodat die wêreld kan glo...(Joh 17). Christene moet daarom 
altyd hierdie eenheid soek en handhaaf  – soveel te meer wanneer hulle dieselfde konteksuele geskiedenis 
deel en dieselfde belydenis het. So iets kan nie sonder strukture gereël en gehandhaaf word nie en daarom 
beteken dit dat ook sigbare en strukturele eenheid, waar dit enigsins moontlik is, altyd ‘n prioriteit behoort te 
wees. 
5.2 Reeds in 1990 word in Kerk en Samelewing die volgende motivering vir die soeke na groter sigbare 
eenheid gegee: “ Die kerke van hierdie Familie is kragtens hulle historiese verbondenheid in ’n 
gemeenskaplike oorsprong, hulle gemeenskaplike geloof in en verbondenheid aan dieselfde Here en sy 
Woord, en kragtens die erkenning van dieselfde gereformeerde belydenis en kerkregering, wesenlik een. 
Hoewel hierdie kerke institutêr onderskeie is, roep die belydenis van die eenheid van die kerk hulle daartoe 
op om, as saak van die grootste erns en in ooreenstemming met die gereformeerde sindodaal-presbiteriale 
opvatting van kerkverband, aan hulle wesenlike eenheid ’n vollediger sigbare uitdrukking te gee (Par 234 en 
235). 
5.3 Die herstel van een kerkverband as getuienis van die versoenende krag van die Evangelie, word ook 
telkens as motivering genoem. Vir die eerste twee eeue van haar bestaan was die NG Kerk een: in die NG 
Kerk-familie kan minstens die ontstaan van die ou NGSK as aparte kerk herlei word na faktore (oa 
kultuurverskille, ras en rassevooroordele) waarvan die Bybel duidelik sê dat sulke faktore nie die eenheid 
mag ondermyn nie – en daarom vanselfsprekend ook nie tot aparte kerkformasie mag lei nie. Die duidelike 
Bybelse uitsprake oor die konflik tussen Christene uit die heidendom en die Jodendom en hoedat hulle die 
eenheid binne die een gemeente (dus tog vanselfsprekend ook in die meervoud daarvan: die kerk) moet 
handhaaf, is in hierdie opsig glashelder. Die boodskap van eenheid te midde van verskeidenheid is feitlik ’n 
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sentrale, deurlopende tema van al die briewe aan gemeentes in die Nuwe Testament (Galasiërs, Kolosense, 
Korintiërs en Efesiërs). Hierdie eenheid vorm ook die onderbou van die besluite wat deur die eerste 
gemeentes en kerkvergaderings van die vroeë kerk in Hand 6 en Hand 15 geneem is. 
5.4 Van die ander lede van die kerkfamilie het oor die jare ook die duidelike begeerte tot hereniging 
uitgespreek. Hierdie begeerte het oa gelei tot die stigting van die VGKSA in 1994 deur die ou NGSK en 
NGKA. Daar moet baie fundamentele Bybelse of geloofsredes wees wanneer ’n kerk hierdie soort versoeke 
sou weier. 
5.5 Telkens in die motivering vir besluite tot hereniging, word naas die belangrike getuienis en 
versoeningsrol daarvan, ook klem gelê op die die roeping en taak van die kerk in die Suider-Afrikaanse 
samelewing en wêreld. Kerkhereniging moet ons juis in staat stel om ons roeping en taak as Christelike en 
gereformeerde kerk geloofwaardig en meer effektief uit te voer.   
 
1.2.2.2 AANBEVELING: POSISIE TOV KERKEENHEID/ KERKHERENIGING 
Die Algemene Sinode bevestig weereens dat ten opsigte van die saak van kerkhereniging dit by 
vergaderings van Algemene Sinodes nie meer oor die “of ” (maw die wenslikheid) van 
kerkhereniging gaan nie, maar oor die “hoe” daarvan (maw die beste manier waarop dit bereik kan 
word) aangesien uitvoerige besluite waardeur die NG Kerk haarself verbind het tot hereniging met 
die ander drie kerke van die NG Kerk-familie reeds sedert 1990 by verskillende Algemene Sinodes 
geneem is, en al die (streek)sinodes ook duidelike besluite ten gunste van kerkeenheid geneem het.  
 
1.3 MODERAMEN 
AANBEVELING: OPDRAG AAN MODERAMEN 
Die Algemene Sinode bekragtig dat die Moderamen sy mandaat uitgevoer het aangesien by die 
Algemene Sinode van 2002 opdrag aan die Moderamen gegee is om “ die proses van kerkereniging 
verder te begelei”. Die Algemene Sinode herhaal die opdrag aan die Moderamen. 
 

2. HEIDELBERGSE KATEGISMUS VR EN ANTW 80 
(vgl Agenda Deel I bl 402 pt 3.3.1.3 asook Agenda Deel II bl 16) 
 
2.1 Hierdie saak kon as gevolg van die omvang daarvan nie sinvol afgehandel word nie. 
2.2 AANBEVELING HK 80 
Die Algemene Sinode dra die studie oor die saak aan die Taakspan Leer en Aktuele Sake op met 
verslag aan die Moderamen en die volgende Algemene Sinode.  
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MODERAMEN BYLAAG 1 
 

KERKHERENIGINGSPROSES NG KERK-FAMILIE 
 
Die vier sake in hierdie dokument is tydens die Achterbergh II-byeenkoms, 23-25 April 2007, hanteer deur 
die verteenwoordigers van die VGKSA, NG Kerk, NGKA en die RCA. Vier taakspanne, bestaande uit twee 
lede van elke kerk per taakspan, het 31 Januarie tot 1 Februarie 2007 vergader om die eerste 
voorbereidingwerk te doen. Die Taakspanne het daarna ook telefonies vergader met die oog op die 
afronding van hulle werk vir die Achterbergh II-byeenkoms. Tydens die Achterbergh II-byeenkoms is die 
sake verder bespreek in uitgebreide taakspanne waarin al vier die kerke verteenwoordig was. Die 
vergadering het konsensus oor die eerste drie sake bereik. Die verslag oor versoening is na die 
Interimkomitee vir Kerkhereniging verwys.  
 

1. KONFESSIONELE BASIS 
 
Die volgende is aanvaar as die eerste punte van konsensus tussen die vier kerke: 
 
1. Belhar moet nie ‘n voorwaarde vir kerkeenheid wees nie. 
2. Gesprek tussen die vier kerke word voortgesit met die oog daarop om ooreenkoms te bereik oor die 
Bybelse inhoud van Belhar en om ‘n gesamentlike kommentaar daarop te skryf. Dit sal dit moontlik maak dat 
die Bybelse inhoud van Belhar in ‘n nuwe kerkverband gepreek, onderrig en in die bediening gebruik kan 
word.  
3. In die vorming van ‘n nuwe kerkverband moet die belydenisgrondslag al vier kerke, sinodes en gemeentes 
akkommodeer sonder om enigiemand te forseer om Belhar te aanvaar of daarvan afstand te doen.  
4. Die waarde wat Belhar as ‘n belydenis vir die VGKSA het, word respekteer.  
 
Die volgende punte gee konsensus tussen die VGKSA en die NG Kerk weer. Die RCA en die NGKA is 
gewillig om dit te oorweeg nadat deelgeneem is aan die proses in pt 2 hierbo ooreengekom:  
 
5. In ‘n nuwe kerkverband word Belhar as vierde belydenisskrif in die belydenisgrondslag ingesluit, maar dit 
sal nie van leraars of lidmate wat nie gereed of gewillig is verwag word om dit te onderskryf (aanvaar) as ‘n 
belydenisskrif nie. 
6. Die groei na ‘n volle aanvaarding van Belhar is ‘n integrale deel van die prosesse van die nuwe 
kerkverband.  
 

2. MODEL 
 
Konsensus is bereik tov die volgende voorlegging: 
 
1. As ‘n Bybelse kerk van Jesus Christus verstaan ons dat die plaaslike kerk ten volle kerk van God is 
maar dat dit nooit as kerk in isolasie bestaan nie. In ons gereformeerde tradisie word hierdie beginsel 
uitgedruk in die eenheid en gemeenskap (kerkverband) met mekaar. Dit is iets wat altyd ‘n prioriteit vir 
plaaslike gemeentes moet wees. Ons bely dat ons mekaar nodig het om ook op plaaslike vlak ten volle kerk 
van God te wees, en dat dit gereflekteer moet word in die model van ‘n nuwe kerkverband. 
 
2. Soos dit ‘n  gereformeerde kerk hoort, is gemeentes regspersone in sigself en behou hulle 
verantwoordelikheid mbt besluitneming en bediening. ‘n Algemene Sinode skryf nie aan gemeentes voor 
hoe hulle hul bediening uitvoer nie. 
 
3. Gemeentes sal aangemoedig word en gehelp word om op plaaslike vlak in eenheid na mekaar te 
groei, en waar hulle dit so verkies selfs een struktuur te vorm. Hulle sal nie in een struktuur forseer word nie. 
Daar sal ‘n spesifieke en voortgaande program in die nuwe kerkverand wees om gemeentes in die verband 
by te staan.  
 
4. Ons is dit met mekaar eens dat ons een nuwe Algemene Sinode  moet vorm. Die bevoegdhede van die 
Algemene Sinode sal onder andere wees om besluite te neem oor moontlik die volgende sake:   
* Leerstellige sake (Dit vewys na belydenismatige en etiese sake. Die wyse waarop die Algemene Sinode 
met hierdie sake handel, moet deur die Algemene Sinode self besluit word)  
* Teologiese opleiding  
* Bybelvertaling 
* Liedboeke 
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* Beleid aangaande .... (bv MIV/Vigs, ens) 
* Kerkorde 
* Ekumeniese verhoudings 
* Kerk en Staat 
* Kommunikasie en Media 
(Die spesifieke lys moet gefinaliseer word voordat na gemeentes gegaan word soos voorgestel word in pt 7) 
   
5. Hierdie een Algemene Sinode moet deel wees van ‘n organiese model van eenheid waar werklike 
eenheid reflekteer word in alle strukture, dus ook op die vlak van streeksinodes, ringe en uiteraard ook 
gemeentes op die basis van pte 2 en 3 hierbo. Ons verstaan dat die beste regsgeldige manier om een 
kerkverband te vorm, is dat as ‘n begin een nuwe Algemene Sinode deur die bestaande Algemene Sinodes 
gevorm word. Wat dan moet volg, as ‘n noodsaaklike deel van die proses, is ‘n organiese en vrywillige 
proses waarin streeksinodes en ringe nuwe streekstrukture vorm op ‘n manier soos voorgestel deur die 
nuwe Kerkorde van die nuwe Algemene Sinode. Streeksinodes en ringe word aangemoedig om, selfs voor 
die nuwe Algemene Sinode konstitueer, gesprek en onderhandeling te begin oor hoe nuwe streekstrukture 
gevorm kan word.  
 
6. Dit staan streeksinodes en ringe wat gereed en bereid is vry om nou reeds een sinode of ring te vorm 
alhoewel hulle voor die konstituering van ‘n nuwe kerkverband elkeen ook steeds aan hulle eie kerkverbande 
behoort. Die bestaande Bepalings in die onderskeie Kerkordes word gebruik vir die vorming van hierdie 
eenheidstrukture. 
 
7. Al vier die kerke begin ‘n proses om die toestemming van al die gemeentes van die kerk te verkry (op die 
presiese manier soos voorgeskryf in die Kerkorde van die spesifieke kerk) vir die volgende: 
7.1 die vorming van ‘n nuwe Algemene Sinode as uitdrukking van ‘n nuwe kerkverband 
7.2 die formulering van die belydenisgrondslag vir die nuwe kerkverband (omdat die nuwe Algemene Sinode 
‘n belydenisgrondslag moet hê) 
7.3 om wysiginge aan die bestaande Kerkordes goed te keur wat benodig word vir die vorming van ‘n nuwe 
kerkverband   
7.4 om goed te keur dat, na die vorming van ‘n nuwe Algemene Sinode, daar ‘n proses volg waarin die 
streeksinodes en ringe betrokke raak in vrywillige prosesse wat uitdrukking gee aan die die een kerkverband 
op hulle onderskeie terreine. 
7.5 die naam van die nuwe kerkverband  
7.6 die posisie van gemeentes mbt die bediening, eiendom, ens (vgl pte 1-3 hierbo) 
7.7 dat daar ruimte behoort te wees vir assosiaat-lidmaatskap (Moet nog verder bespreek word) 
 
8. Die vier aktuarii van die vier Algemene Sinodes vorm ‘n Taakspan om die bestaande Kerkordes te 
evalueer en ‘n proses te begin om hulle op die korrekte wyse te wysig ten einde so ‘n proses moontlik te 
maak.  
 
9. Ons is dit eens dat ons die moontlikheid van assosiasie-lidmaatskap verder moet bespreek. Die rede 
hiervoor is dat ons glo eenheid moet nie eksklusief wees nie maar so inklusief as moontlik. Hierdie is ‘n 
praktyk wat ook in ander gereformeerde kerke gevolg is, bv onlangs in die Protestantse Kerk in Nederland. 
Ons moet nog die detail en praktiese implikasie hiervan navors. Hierdie kategorie wil ruimte skep vir kerke 
wat wil deel word van die herenigde kerk maar om verskeie redes nie gereed is om ten volle deel te wees 
van die nuwe kerkverband nie. Indien ons so ‘n kategorie skep, is dit vanselfsprekend met die hoop dat 
assosiasie-lede met verloop van tyd sal groei tot volle eenheid. 
 
10. Daar is ander kerke wat aangedui het dat hulle geïnteresseerd is in ons eenwordingsproses. Ons 
beveel aan dat die Interimkomitee hulle ontmoet en hulle inlig oor waar ons op die oomblik in ons proses is.  
 
Vir verdere bespreking 
 
11. Daar is lede wat aangedui het dat dit hulle sou help indien daar in die model van die herenigde kerk 
ruimte gemaak sou kon word dat hulle sommige van hulle huidige strukture kan behou terwyl hulle ook ten 
volle deel is van alle nuwe strukture. Ons wil verdere gesprek met kerke of sinodes hê wat baie sterk voel tov 
hierdie behoefte. Soos hierbo gestel, wil ons hê dat eenheid so inklusief as moontlik sal wees. Ons wil 
daarom werklike behoeftes tegemoet kom maar vanselfsprekend nie op so ‘n manier dat dit die eenheid in 
gevaar stel of verdelings van die verlede voortsit nie.  
 
12. Duidelikheid moet verkry word oor hoe die sake wat in pte 5, 6 en 7.4 behandel is in die praktyk sal werk. 
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3. GESAMENTLIKE PROJEKTE 
 
Konsensus is bereik ten opsigte van die volgende: 
 
Eerste Verslag: 
 
1. Die volgende beginsels/waardes wat moontlike gesamentlike projekte rig, is deur die werkgroep 
aanvaar en dien as aanbevelings : 
1.1 Kerkhereniging is ‘n PROSES! 
1.2 Dit neem tyd – laat ons geduldig wees. 
1.3 Ons werk beide van “onder na bo ” en “bo na onder”. 
1.4 Gebed is die bousteen regdeur die proses. 
1.5 Alle take moet ook die plaaslike gemeentes bevoordeel. 
 
2. Die volgende konkrete aksiestappe dien as aanbevelings 

 
2.1 Die totstandkoming van ‘n Sekretariaat wat vanaf ‘n sentrale kantoor funksioneer en die vier 
kerke verteenwoordig 
Om enigsins iets substansieel van die grond te kry, word kapasiteit benodig.  Die oprigting van die 
bogenoemde kantoor is dus van die uiterste belang.  Agv groot verskille in ekonomiese kapasiteit kan 
sommige vennote dalk nie in staat wees om finansieel by te dra soos ander nie.  Ons erken dat die 
verskillende vennote verskillende bydraes tot die proses lewer. Die werksgroep voel baie sterk oor dié punt 
en moedig die Interimkomitee aan om voort te gaan met die implementering van hierdie voorstel as ‘n saak 
van groot dringendheid. 
 
Dit moet duidelik verstaan word dat ons nie vir ‘n aparte kantoor vra nie, maar vir ‘n enkele kantoor wat die 
verskillende aktiwiteite van die kerk se herenigingsproses kan hanteer, insluitende dié van die 
Interimkomitee. 
 
2.2 Oprigting van gesentraliseerde, effektiewe kommunikasiekanale 
Daar is ‘n behoefte aan ‘n massiewe befondsde kommunikasiestrategie wat op kreatiewe wyse die 
herenigingsproses aan die wyer kerk en selfs die publiek sal verduidelik.  Een van die belangrikste take van 
so ‘n sekretariaat sal wees om gesinkroniseerde en duidelike kommunikasie rakende elke aspek van die 
kerkherenigingsproses van ‘n sentrale kantoor te laat vloei tot by die kleinste gemeente op die mees 
landelike gedeelte van die platteland en na elke elke gemeente van die vier verskillende kerke. 
 
2.3 Die totstandkoming van nuwe loodsgemeentes wat ons diversiteit reflekteer 
Dit is die droom van die werkgroep dat ten minste tien klein loodsgemeentes (geloofsgemeenskappe) 
gevestig word in tien verskillende streke van die land.  Hierdie geloofsgemeenskappe moet ons intensies 
modelleer vir ‘n werklik nie-rassige kerk van die toekoms. 
 
2.4 Die totstandkoming van gespreksgroepe waar lede van die kerke kan ontmoet en mekaar leer ken 
Die werksgroep verstaan ten volle dat nie al die lidmate van die verskillende kerke gereed is vir so ‘n 
uitdaging nie en stel dus voor dat ‘n aantal gespreksgroepe tot stand kom, ook in die tien verskillende streke 
van die land. Die idee is dat gespreksgroepe ‘n veilige ruimte skep waar lidmate van die kerke kan ontmoet 
en mekaar leer ken, en ook geleenthede kan skep waar ons ander se geskiedenis en agtergrond kan 
aanhoor. 
 
2.5 Die publikasie van gemeenskaplike liturgiese materiaal, insluitende ‘n gemeenskaplike 
liederebundel 
Ons glo opreg dat baie mure afgebreek word as ons saam sing en saam bid.  Ons versoek dus die 
verskillende kommissies van die verskillende kerke om by die vroegste moontlike geleentheid bymekaar te 
kom om aan hierdie materiaal te werk. 
 
2.6 Die totstandkoming van ‘n gesamentlike werkgroep wat kan nadink oor sosiale en ekonomiese 
sake (bv die Accra-Verklaring) 

 
2.7 Die totstandkoming van ‘n werkgroep wat besin oor die teologiese begronding vir kerkhereniging, 
insluitend fundamentele gesprekke oor geregtigheid en versoening 

 
2.8 Die totstandkoming van gesamentlike streeksinodes 
Die werkgroep verstaan ten volle dat die proses van kerkhereniging op verskillende vlakke en verskillende 
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stadiums van vordering in die verskillende streke van die land is.  Die vraag ontstaan hoe ons die momentum 
behou in gedeeltes waar streeksinodes gereed is vir kerkhereniging sonder om die proses in die res van die 
land te benadeel. Die werkgroep vra dus die werkgroep wat nadink oor modelle om riglyne te formuleer oor 
hoe sulke sinodes in die interimperiode kan herenig.  Dit is belangrik om dit so te doen om te verseker dat 
moontlike samesmeltings in goeie orde en op gekoördineerde wyse plaasvind. 
 
In die tussentyd vra ons ook sinodes om die opsies te ondersoek om werkgroepe te herenig en kommissies 
(bv Diens en Getuienis, Teologiese Opleiding, KGA) waar moontlik gesamentlike sinodale werk te laat doen. 
 
Finale Verslag: 
 
1. Die groep herbevestig die eerste verslag (soos genotuleer op 24.4.2007) maar voeg onderstaande by tot 
die verslag. 
 
2. Die groep bevestig die noodsaaklikheid vir kapasiteit op algemene sinodale vlak om aktiwiteite te 
sinkroniseer en te fasiliteer, maar is ook oortuig dat daar ‘n aantal aksies is wat op ‘n gedesentraliseerde 
wyse deur die streeksinodes hanteer moet word. Dit moet so ver as moontlik gedoen word.  Streke, agv 
kontekstuele verskille, sal sommige praktiese sake verskillend hanteer.  Dit is ook belangrik om voortdurend 
in gedagte te hou dat hierdie proses ‘n internasionale proses is wat ander buurstate betrek. 
 
3. Ons vra die Interimkomitee om so gou moontlik ondersoek in te stel na die verkryging van 
vertalingstoerusting. 
 
4. Die groep bevestig die geleentheid wat die totstandkoming van loodsgemeentes kan bied, maar vra dat : 
4.1 Dit gedoen word in oorleg met die model-werkgroep. 
4.2 Die verskillende streeksinodes ook gekonsulteer moet word in die proses. 
 
5. Die verskillende sinodes moet so spoedig moontlik gekonsulteer word rakende die moontlike hereniging 
van sommige streeksinodes  aangesien alle streke nie by dieselfde vorderingspunt in die proses is nie. 
 
6. Die totstandkoming van ‘n werksgroep om te werk aan ‘n teologiese basis vir die hele voortgaande 
proses.  Dit sal ‘n studie van Bybelse metafore vir hereniging insluit. Ook belangrik is dat daar duidelikheid 
verkry word oor ‘n holistiese (praktiese) ekklesiologie vir ‘n nuwe kerk. Dit moet leerstellig suiwer en 
kontekstueel relevant wees. Deel van die visie en missie van ‘n nuwe verenigde kerk moet wees om, as ‘n 
verenigde geloofsgemeenskap, ‘n positiewe impak op die samelewing as ‘n geheel te maak. 
 
7. Al die bogenoemde het implikasies vir kerkleierskap en bedieninge.  Ons voel dus dat dit belangrik is om 
lede van ons teologiese fakulteite in die proses te betrek om te verseker dat hulle in die opleiding van 
nuwe leiers sensitief sal wees vir bogenoemde uitdagings en behoeftes. 
 
8. Die totstandkoming van ‘n onafhanklike trustfonds om bogenoemde te finansier moet daargestel  word 
deur die Interimkomitee en die sekretariaat. 
 
9. Laastens stel ons voor dat al die deelnemende sinodes verseker dat hul Kerkorde aangepas word om die 
bogenoemde voorstelle te fasiliteer. 
 
In ‘n ideëberaad het die volgende gedagtes na vore gekom: 
* Jeug: informele byeenkomste van verskillende kerke, oorslaap, ens. 
* Preekwerkgroepe op ringsvlak 
* Saam gee ons om  en forums (Noordelike Konvent) 
* Gekombineerde aanddienste 
* Gesamentlike bedieninge: weeskinders, MIV/Vigs 
* Multikulturele gemeentes 
* Gesamentlike projekte: optogte, geweld 
* Forum vir werkloosheid 
* Vaardigheidsontwikkeling 
* Bemagtig vroue om vorentoe te beweeg 
* Ons benodig natuurlike, spontane prosesse – doen praktiese dinge saam: kampe met die jeug, vroue-
aksies 
* Uitreikforums 
* Gebedsbyeenkomste 
* Waarheid en liefde moet seëvier in gesamentlike projekte 
* Naburige gemeentes kan mekaar help – deelname kan ongelyk wees; versteekte griewe kan na oppervlak 
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gebring word; werk aan ons gesindhede 
* Gesamentlike kerkraadsvergaderings 
* Wonderlike dinge gebeur op grondvlak – vragmotorbediening in Harrismith, ook aan prostitute 
* Leer mekaar ken – begin met een projek en kyk wat gebeur! 
* Leef ons eenheid – dit is ‘n voertuig tot groter eenheid! 
* Gesamentlike fondsinsamelings (basaar)  
 
 

4. VERSOENING 
 
Die volgende verslag is voorgelê en na die Interimkomitee verwys: 
 
1. Die aangehegte dokument oor 'n voorgestelde versoeningsproses is hersien om onlangse ontwikkelings in 
die herenigingsproses en nuwe insigte oor hoe om die sittings te verbeter en die koste te verminder te 
weerspieël. Die nuwe weergawe word aangeheg vir goedkeuring deur die vergadering. 
2. Die proses sal afskop met 'n korttermyn-loodsprojek om die geloofwaardigheid van die 
versoeningskommissie te bepaal en die formaat van die kommissie se handelinge te verfyn.  
3. Die kommissie sal prioriteit verleen aan plekke waar hofgedinge oor eiendom ingestel is. 
4. Die kommissie kan 'n navorser (of 'n span) kontrakteer om 'n gesamentlike geskiedenis oor die 
vervreemding tussen die kerke te skryf (die groter prentjie).  
5. Die kommissie kan ook 'n konsultant(e) kontrakteer om met die proses behulpsaam te wees. 
6. Al vier kerke van die NG Kerk-familie sal by die versoeningsproses betrokke wees, maar primêr die NGK, 
NGKA en VGKSA. 
7. Al drie kerkrade op ‘n plek sal voorleggings maak aan die versoeningskommissie wat hulle in staat sal stel 
om na maniere vir versoening in daardie plaaslike konteks te soek.  
8. Die doel van die kommissie is om 'n mediërende rol te speel, magstryde te ontlont en om te poog om 'n 
verdere spanningsopbou te voorkom.  
9. Korttermyndoelwitte: a) om 'n responsspan daar te stel (moderators van al vier kerke, met secundi) om 
brandpunte te besoek indien nodig;    b) om goedkeuring vir die proses van al vier kerke te verkry. 
10. Mediumtermyndoelwit: om die loodsprojek teen September 2007 te voltooi. 
11. Langtermyndoelwitte: a) om sittings op alle plekke te voltooi waar daar spanning is tussen die VGKSA, 
NGK en die NGKA; b) om 'n omvattende verslag oor die proses teen die einde van 2008 (met 'n 
verlengingstydperk indien nodig) te produseer.  
12. Die Gesamentlike Herenigingskommissie (Achterberg) sal verantwoordelikheid neem vir die werk van die 
kommissie en sy uitvoerende komitee sal gereelde verslae van die kommissie ontvang.  
13. Die voortgaande versoeningsproses moet breed genoeg wees om 'n gesamentlike benadering tot 
kwessies soos grondhervorming, misdaad, armoede en sosio-ekonomiese geregtigheid te bevorder.  
14. Met spesiale verwysing na die kwessie wat met die eiendomme in die Vrystaat en Phororo verband hou: 
14.1 Die NG Kerk in Afrika sal 'n dokument opstel gerig aan die VGKSA oor die kwessie van waarheid en 
geregtigheid. Dit sal ook aan die ander twee kerke beskikbaar gestel word.  
14.2 'n Respons uit hierdie dokument sal tot mediasie aanleiding gee sodat die huidige konflik oor 
eiendomme bygelê kan word op 'n regverdige manier.   
14.3 Die proses van eenheid en versoening, asook waarheid en geregtigheid moet gelyklopend wees met 
die oorhoofse herenigingsproses.  
15. 'n Beroep word op elke lid van die familie gedoen om 'n vennoot te word op die pad van hereniging. 
 

 

VOORGESTELDE VERSOENINGSPROSES VIR DIE NG KERK-FAMILIE  
  
Status: Dit is 'n konsensusdokument waarop op 1 Februarie 2007 by 'n vergadering op Achterberg 
ooreengekom is deur die versoeningstaakspan van die NG Kerk-familie. 'n Vroeëre weergawe van hierdie 
dokument is in Junie 2006 deur die Algemene Sinodale Komissie van die VGKSA goedgekeur in uitvoering 
van 'n besluit van die Algemene Sinode van die VGKSA in September 2005. Dit word nou aan die 
gesamentlike sessie van die herenigingsproses van die NG Kerk-familie voorgelê vir goedkeuring en 
implementering.  
 
1. INLEIDING 
 
Die bedoeling van hierdie voorstel is om deur 'n narratiewe proses 'n proses van stapel te stuur wat gerig is 
op die versoening tussen vervreemde lidmate, gemeentes of ander liggame van die NG Kerk-familie. 
Wanneer mense wat vervreem geraak het hulle stories vir mekaar vertel, word ruimte geskep vir versoening 
om plaas te vind, met as voorwaarde dat hulle mekaar nader:  
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· met wedersydse respek  
· in eerlikheid en weerloosheid  
· as gelykes, gelyk gemaak deur die genade van God  
· met 'n gedeelde Christelike verbondenheid tot eenheid  
· met die ferm begeerte om versoening te bereik, nie om punte te verdien of argumente te wen nie  
 
2. BEGINPUNTE VAN DIE PROSES  
 
2.1 Doel 
Die beoogde uitkomste is om 'n versoeningsproses in alle areas binne die  NG Kerk-familie te koester. 'n 
Spesifieke fokus is al die dispute wat ontstaan het tussen die NGKA en VGKSA primêr in die Vrystaat en 
Phororo, en die persepsies van moontlike NG Kerk-betrokkenheid.   Aangesien die vervreemding in die 
Vrystaat en Phororo so kompleks is, is dit belangrik om nie onrealistiese verwagtinge van hierdie 
versoeningsproses te koester nie. Daar is egter 'n vaste geloof dat die versoenende krag van die verrese 
Christus aan die werk is onder ons en dat konflik opgelos kan word deur eerlike en nederige ontmoeting 
onder leiding van die Heilige Gees. Indien die NG Kerk-familie dit nie glo nie, verloor ons – en die evangelie 
self – geloofwaardigheid. Ons skuld aan Suider-Afrika 'n voorbeeld van die krag van die evangelie in die vind 
van 'n weg om versoen en verenig te raak. 
    
2.2 Bybelse basis  
Hierdie proses gaan uit van die teologiese verstaan van die kerk as een Liggaam van Christus, wat bestaan 
uit verskillende lede maar verenig is in 'n gemeenskaplike doel en 'n etos van respekvolle samewerking, 
waarin die swakker dele van die liggaam groter eer en aandag ontvang (1 Kor 12:24). Houdings van 
minderwaardigheid en onttrekking (1 Kor 12:14ff) of meerderwaardigheid en disrespek (1 Kor 12:21ff) 
verloën die ware aard van die Liggaam. Hierdie kern Bybelse beeld vir die lewe van die kerk, waarin die 
dimensies van eenheid, gelykheid, diversiteit en geregtigheid geïntegreer is, verskaf die basis vir die proses 
wat hier voorgestel word.  
 Die apostel Paulus het die lidmate van die gemeente van Korinte berispe wat mekaar na die 
openbare howe geneem het deur daarop te wys dat God aan Christene ("die heiliges") die gesag en 
verantwoordelikheid gegee het om die wêreld (1 Kor 6:2) en selfs die engele (1 Kor 6:3) te oordeel, maar 
hulle was oënskynlik nie in staat om die (redelike klein) konflikte in eie geledere op te los nie. Deur ons 
dispute oor te gee aan regsprosesse waarin die logika van die evangelie dikwels nie geld nie, erken ons dat 
ons misluk het (kyk 1 Kor 6:7) en maak ons die evangelie kragteloos. 
 In Johannes 17 het Jesus gebid vir die eenheid van sy dissipels. In vv. 9-19 het Jesus gebid dat die 
Vader hulle moet beskerm van die Bose (v.11, 12, 15), aan hulle moet blydskap gee (v.13), dat hulle aan 
Hom toegewy moet wees deur die waarheid (v.17), hulle een moet maak (v.11, 21, 22), hulle met Hom moet 
wees in heerlikheid (v.24), en die liefde wat aan Hom bewys is ook in hulle kan wees (v.26). Wanneer hierdie 
seëninge 'n werklikheid word in die lewens van die dissipels, sal hulle 'n invloed hê op die gemeenskap 
waarin hulle leef omdat God 'n God is wat mense uitstuur (v.8, 18, 23, 25), wat graag wil hê dat mense tot 
geloof sal kom deur die getuienis (in woord en daad) van Jesus se dissipels (v.20, 21, 23). Die verkryging 
van eenheid en versoening onder Christene is daarom 'n onontbeerlike dimensie van die kerk se getuienis in 
die gemeenskap. Voortdurende verdeeldheid is dus afbrekend vir die getuienis van die kerk. Ons in die NG 
Kerk-familie moet onsself verbind tot aanhoudende gebed vir eenheid en versoening om hierdie visie te laat 
realiseer. Ps 127:1-2 herinner ons daaraan dat dit God is wat die kerk bou en dat ons mees intense 
boupogings tevergeefs is tensy hulle deel vorm van God se werk op aarde en in ooreenstemming is met God 
se agenda van genade (v.2).  
 In die Bybel word versoening primêr gesien as God se werk wat voortvloei uit God se liefde vir die 
wêreld. In Christus het God die inisiatief geneem en aan ons gewys hoe vervreemding oorkom kan word 
deur lyding en opofferende liefde (2 Kor 5:16-21). God betrek ons en sluit ons in in die missie van 
versoening, en maak 'n appèl deur ons op almal wat wil luister. Versoening beteken daarom dat ons 
verantwoordelikheid neem deur gewilliglik deel te word van God se versoenende werk op aarde. Dit behels 
die herstel van verhoudings en om ander nie langer te bejeën "volgens 'n menslike maatstaf" nie (2 Kor 
5:16), maar om hulle te aanvaar as broeders en susters, as volwaardige lede van die huisgesin van God en 
mede-erfgename van die belofte van redding, nie langer as vreemdelinge of bywoners (Ef 2:19) nie. Sulke 
herstelde verhoudings word in die Ou Testament shalom genoem wat harmonie, heelheid en geregtigheid vir 
almal beteken. Versoening sluit daarom die herstel van die verhouding tussen mense en God, tussen elke 
mens en hom/haar self, tussen mense en tussen mense en die natuur in.  
 Sonder die waarheid en geregtigheid is versoening nie moontlik nie. Dit kan slegs in 'n gees van 
nederigheid bereik word wanneer ons nie ander blameer nie, maar die waarheid aan hulle in liefde bring (Ef 
4:15). Tensy ons mekaar nader as "bedelaars", met leë hande, sal ons nie uit God se genade optree nie, 
maar bloot kom om met almal af te reken en 'n argument (of 'n hofsaak) te wen. Indien ons na mekaar toe 
kom uit 'n magsposisie en op ander neersien, vernietig ons die moontlikheid van versoening. God se genade 
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stel ons almal gelyk aan die voet van die kruis om saam deur die Gees van Gof verhoog te word tot 'n lewe 
van gedeelde gehoorsaamheid en vreugde.  
 Ons kry in die Bybel ten minste drie direkte versoeningsrolle wat ons van tyd tot tyd moet vervul, 
afhangende van die situasie waarin ons onsself bevind.  Daar is eerstens die Saggeus-opsie, wat verwys na 
die rol van 'n bewerker van ongeregtigheid of onregverdigheid wat sy of haar oortredings bely, daarvoor 
verskoning aanteken en konkrete stappe neem om restitusie uit te oefen teenoor dié wat hy of sy benadeel 
het (Lk 19:1-10). Daar is ook die Ananias-opsie, die pynlike reis van die (potensiële) slagoffer om vergiffenis 
en heling te bied  aan 'n oortreder wat haar/hom of sy/haar geliefdes te na gekom het (Hand 9:10-19). 
Derdens is daar die Barnabas-opsie, waar 'n derde persoon wat nie betrokke is in die vervreemding tussen 
twee ander mense nie, die inisiatief neem en hulle saam bring (Hand 9:26-30).  
 Dit is duidelik dat versoening geensins eenvoudig is of ‘n kitsoplossing het nie. Soos ons uit Matt 
18:15-20 sien, kan dit lank neem om harmonie in 'n gemeenskap te herstel. Versoening is 'n lang reis (Luk 
24:13-35) waarin dit vir ons belangrik is om: a) ons verhale van teleurstelling en verlies, woede en frustrasie 
te deel; b) ons aan die lewende Christus en sy woord bloot te stel; c) saam te eet (of ander rituele te 
beoefen) voor die aangesig van die Here.  
 Hierdie poging om versoening tussen ons drie kerke te bewerkstellig is gebaseer op 'n gesamentlike 
aanvaarding dat dit 'n skande is, en 'n verloëning van Christus, om voort te gaan met ons kerke wat verdeel 
is, veral wanneer ons mekaar begin hof toe neem oor eiendomme.  Dit is 'n simptoom van hoe wêrelds ons 
is (Grieks: sarkikos) (1 Kor 3:3): betrokke by “jaloesie en twis”; en hoe ons aan hierdie sondige wêreld (Rom 
12:1-2) met sy besitlike verstaan van eiendomeienaarskap gelyk geword het.  Ons bly in gebreke om op te 
tree as getroue rentmeesters  (oikonomoi: opsieners en bestuurders) van God se eiendom wat God bloot 
aan ons toevertrou het. Ons loop die risiko om beheer te word deur gierigheid en selfsugtigheid sodat ons 
God nie verheerlik of goeie nuus bring aan die samelewing rondom ons nie. Ons sout het sy smaak verloor 
(Matt 5:13) omdat ons nie in staat is om ons verskille by te lê in die naam van Jesus nie en God se 
hulpbronne (soos grond en geboue) met medelidmate van die een Liggaam van Christus te deel nie.  
 
2.3 Historiese faktore 
Die proses van versoening binne die Nederduitse Gereformeerde Kerk-familie het te kampe met die gevolge 
van ons Suider-Afrikaanse ekonomiese en politieke geskiedenis. Niemand kan ontken dat die veranderende 
politieke omstandighede oor die afgelope 150 – 350 jaar die NG Kerk-familie op 'n fundamentele wyse 
beïnvloed het nie.  In werklikheid was die NG Kerk-familie sleutelrolspelers in daardie geskiedenis, soms aan 
teenoorgestelde kante van die poltitieke skeidslyn. Dit het natuurlik groot skade veroorsaak aan verhoudings 
en magsverskille ingebed regoor die NG Kerk-familie. Verdeling, wantroue en manipulasie het wyd 
voorgekom. In die onlangse verlede het baie ten goede verander, maar daar bestaan steeds spanning, veral 
rakende kwessies van armoede, gemeenskapsfasiliteite, misdaad, plekname en taal. 
 Die totstandkoming van die VGKSA in 1994 het daartoe gelei dat die verdeling in die NG Kerk-
familie gedeeltelik oorkom kon word, maar het ook die onbedoelde gevolg gehad dat 'n nuwe verdeling 
veroorsaak is. Die aanvaarding van die Belhar Belydenis en die prosedures wat gevolg is in die vereniging 
van die NGKA en NGSK het veroorsaak dat sommige gemeentes in die Vrystaat en Phororo onttrek het van 
die VGKSA ten einde die NGKA te laat voortbestaan. Dit het wydverspreide spanning oor kerkeiendom 
veroorsaak en aanleiding gegee tot verskeie hofsake.  Die periode 1994-2006 kan beskou word as een van 
groter-wordende vervreemding, met opvolgende golwe van pyn, woede en gekrenktheid wat oor die NG 
Kerk-familie gespoel het. Die Konvent-vergaderings van die streeksinodes in die Kaap en Suid-/Noord-
Transvaal het tydelik positiewe momentum vir eenheid in daardie streke teweeg gebring, maar die skadu van 
die spanning in Vrystaat en Phororo het voortdurend oor hierdie prosesse bly val. Dit is nou vir almal wat 
betrokke is duidelik dat 'n bevredigende oplossing van hierdie eiendomsdispute en 'n versagtende houding 
van alle kante wat by die konflik betrokke is, 'n voorvereiste is vir die hereniging van die NG Kerk-familie. 
Versoening is 'n voorvereiste vir – en 'n essensiële dimensie van – hereniging.  
 Mense in arm en landelike gemeenskappe heg dikwels groot waarde aan grond as gevolg van die 
feit dat hulle mank gaan aan so baie ander vorme van sekuriteit in die lewe. Dit is verstaanbaar dat die 
kerkgebou en pastorie van 'n arm gemeente sleutelsimbole is van sy identiteit, wat vir mense pynlik is om te 
verloor, en waarvoor hulle bykans enigiets sal doen om te behou indien hulle gevaar loop om dit te verloor.  
Hierdie verknogtheid aan kerkeiendom is dus nie in wese sleg nie, maar dit kan te ver gevoer word.   
 Ons neem dit verseker te ver wanneer ons groot bedrae van die swaarverdiende tiendes en offers 
van God se mense neem om prokureurs en advokate te betaal en in die proses die kosbare hulpbronne 
vermors wat mense van ons kerk gegee het om God se koninkrykswerk te laat voortgaan in die 
gemeenskappe. Dit kan as "steel" beskou word om fondse weg te neem van die dringende projekte van 
evangelisasie, MIV/vigs-voorkoming, armoedeverligting, werkskepping, ensovoorts wat ons aan ons lydende 
gemeenskappe skuld.  Dit is nie net 'n fout nie - dit is 'n totale ongehoorsame en onverantwoordelike gebruik 
van God se hulpbronne. Paulus se streng woorde in Gal 5:15 is op ons van toepassing: "Maar julle byt en 
verskeur mekaar; pas op dat julle mekaar nie later heeltemaal verslind nie."    
 
2.4 Slot 
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Hierdie proses het dus die volgende vertrekpunte:  
a) Ons doen die naam van God oneer aan deur ons verdeeldheid en ons geveg oor eiendomme, veral as 

ons hierdie geveg na die howe toe neem.  
b) Ons misluk as God se beelddraers – toesighouers, opsieners en bestuurders van God se eiendom – as 

ons nie daarin slaag om ons konflik in terme van die evangelie op te los nie.  
c) Elk van ons drie kerke het op die een of ander wyse bygedra tot die verdeling en die hofsake. Hierdie 

proses gaan nie daaroor dat een of twee onskuldige kerk(e) die ander kerk(e) skuldig bewys nie. Ons 
kom almal in nederigheid en berou om saam na 'n nuwe begin te soek voor die aangesig van God.   

d) Daar is 'n beter manier om konflik onder Christene op te los en dit is die weg van die liefde (1 Kor 12:31). 
Liefde laat ons die waarheid praat met mekaar (Ef 4:15), versoening najaag as 'n essensiële deel van 
ons aanbidding van God (Matt 5:23-24), en opreg vir mekaar in woord en daad om te gee (1 Joh 3:18).  

e) Hierdie proses is 'n oproep tot die bekering van ons drie kerke: weg van die pad van konfrontasie en 
negatiwiteit wat ons begin loop het; terug na die pad van liefde en eenheid, vergiffenis en versoening, 
medelye en geregtigheid, wat die Here van die kerk vir ons in die Bybel uiteengesit het:  

* dat God aan sy kerk die boodskap van versoening in en deur Jesus Christus toevertrou het; dat die kerk 
geroep is om die sout van die aarde en die lig van die wêreld te wees; dat die kerk salig genoem word omdat 
hulle vredemakers is; dat die kerk deur woord en daad getuies is van die nuwe hemel en die nuwe aarde 
waarop geregtigheid woon; 
* dat God deur sy leweskeppende Woord en Gees die magte van sonde en dood, en daarom ook van 
onversoendheid en haat, bitterheid en vyandskap, oorwin het; dat God deur sy leweskeppende Woord en 
Gees sy volk in staat stel om te leef in ‘n nuwe gehoorsaamheid wat ook in die samelewing en wêreld nuwe 
lewensmoontlikhede kan bring. 
(Soos in die Belhar Belydenis geformuleer). 
 
3. DIE VERSOENINGSPROSES 
 
3.1  “Neem eienaarskap” van die proses 
Dit is van kardinale belang dat die hele NG Kerk-familie gesamentlike verantwoordelikheid neem vir hierdie 
versoeningsproses. Vir die proses om te slaag, moet die Algemene Sinodale Kommissies van al vier kerke, 
asook die streeksinodes van  Vrystaat en Phororo/Noord-Kaap van die NGK, NGKA en VGKSA hierdie 
dokument onderskryf. Die direkte toesig oor en verantwoordelikheid vir die proses sal in die hande wees van 
die “Achterberg”–Gesamentlike Herenigingskommissie (GHK). 
 Die vier deelnemende kerke sal 'n ooreenkoms onderteken (op elke nuwe stadium of "vlak" van die 
proses), deur hulself plegtig te verbind tot die proses as 'n geloofshandeling, in gehoorsaamheid aan die 
God van die kerk.  Die bewoording van hierdie verbintenis  (gesamentlike verbondsverbintenis) moet die 
teologiese insigte wat in hierdie dokument ontwikkel is, weerspieël (2.1 hierbo).  Hierdie verbintenis sal 
gemaak word deur elke Algemene Sinode, streeksinode en deelnemende plaaslike gemeente. Dit sal 'n 
onderneming deur elke kerk bevat om alle hofsake op te skort, ten minste vir die duur van die kommissie se 
werksaamhede, sodat die drie partye werklik "aan vrede 'n kans kan gee".   
 
3.2 Geskiedenis van die vervreemding 
Die gebeure rondom die vervreemding wat in elke plaaslike situasie ontvou het, is grondiglik beïnvloed deur 
die grotere gebeure rondom die totstandkoming van die VGKSA in 1994. Die taakspan beskou dit as 
essensieel dat die hele storie van die verenigingsproses tussen die  NGSK en NGKA, gevolg deur die latere 
onttrekking van sommige gemeentes om die NGKA weer te herstel, neergeskryf moet word as een van die 
eerste stappe in die versoeningsproses. Hierdie verslag sal elke plaaslike proses help deur vooraf die "groter 
prentjie" te skilder sodat al daardie detail nie in elke gebied herhaal hoef te word nie, maar aanvaar kan word 
as bekend aan almal.   
 Ten einde aanvaarbaar te wees vir alle partye, moet so 'n historiese relaas waarskynlik geskryf word 
deur 'n span outeurs wat verteenwoordigend is van alle standpunte oor die gebeure. Indien dit deur een 
persoon geskryf word, sal dit bespreek en geredigeer moet word deur 'n span wat die NGK, NGKA en 
VGKSA verteenwoordig sodat almal van hulle daarmee kan identifiseer. Die GHK sal die persoon/persone 
wat hiervoor verantwoordelikheid neem, aanstel of kontrakteer.  
  
4. DIE PROSEDURES BY DIE SITTINGS 
 
4.1  Samestelling van die kommissie 
Die taakspan stel voor dat die kommissie moet bestaan uit sewe (7) persone: a) 'n voorsitter wat 'n 
gerespekteerde versoenende figuur van 'n ander kerk is; b) twee lede wat deur elk van die deelnemende 
kerke genomineer is (moontlik afgetrede leraars) en wat gerespekteer word as versoenende figure. Geen 
kerklidmaat wat 'n voorlegging aan die kommissie wil maak mag op die kommissie dien nie. Die voorsitter 
moet vir al drie kerke aanvaarbaar wees.  
 Dit kan nuttig wees om 'n groep waarnemers te betrek wat genooi word uit die ekumeniese vennote van 
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die drie kerke, om die proses mee te maak in 'n adviserende en ondersteunende hoedanigheid. Hulle moet 
ook vir al drie kerke aanvaarbaar wees ten einde hulle geloofwaardigheid te verseker en hulle bydrae tot die 
proses uit te bou.    
  
4.2 Loodsprojek  
Om die geloofwaardigheid van die kommissie te toets en die formaat van die sittings en verslagdoening te 
bepaal, sal die kommissie eers 'n "loodsprojek" vir 'n maand lank bedryf.   Dit sal 'n eerste groep van vier of 
vyf dorpe omvat waar die narratiewe versoeningsproses getoets en verfyn word. Na hierdie loodsprojek sal 
die kommissie 'n interimverslag aan die GHK voorlê vir evaluasie en ‘n daaropvolgende verslag aan die 
uitvoerende komitees van die vier Algemene Sinodes. Die verslag sal aanbevelings oor die weg vorentoe 
bevat. Indien die evaluasie positief is, sal die proses na ander gebiede uitgebrei word.  Indien die kommissie 
enige veranderinge tot sy samestelling of funksionering voorstel, sal dit deur die GHK bespreek en aanvaar 
word.  Indien die kommissie van mening is dat die proses nie werk nie, moet dit aan die GHK voorstel dat die 
projek beëindig word.   
 
4.3 Die voortgaande projek 
Indien die loodsprojek suksesvol is, sal die kommissie met sy werk voortgaan deur een gebied op 'n slag te 
besoek en, ideaal geproke, die "sitting" in daardie area binne twee of drie dae ('n maksimum van een week) 
te voltooi. Die plaaslike kerkrade van die NGK, NGKA en VGKSA sal twee weke voor die sitting elk 'n 
geskrewe voorlegging maak aan die kommissie (met al die nodige dokumentasie soos briewe en 
kerkraadsnotules om hulle siening te motiveer)  waarin elke kerk "sy kant van die storie" verduidelik: wat 
gebeur het, wanneer dit gebeur het, waarom dit gebeur het, in wie se naam die kerkeiendomme geregistreer 
is, hoe die partye op die optrede van die ander partye  gereageer het, ensovoorts. Gevoelens van woede, 
pyn en teleurstelling sal almal in hierdie voorleggings uitgedruk word, maar van kerkrade word ook verwag 
om konstruktiewe voorstelle te maak oor hoe versoening bereik kan word. 
 Nadat al die voorleggings aangehoor is,  sal daar 'n geleentheid wees vir die kommissielede (en 
deelnemers) om vrae te vra aan die ander deelnemers ten einde duidelikheid te kry indien enige 
onduidelikheid nog bestaan. Die kommissie behoort ook verskille van opinie of interpretasie te identifiseer.  
Die kommissie sal geen spreker toelaat om 'n ander deelnemer aan te val of te beledig nie (duidelike 
"grondreëls" vir interaksie sal deur die kommissie opgestel word), maar dit sal aan die deelnemers die 
geleentheid gee om in interaksie met ander deelnemers te gaan deur vrae te vra of standpunte te 
bevraagteken ten einde die kommissie te help om die ware "feite" van die situasie te bepaal.   
 Die kommissie sal die reg hê om spesifieke persone uit te nooi om hulle stories te vertel indien die 
kommissie van mening is dat die bydrae van hierdie persone meer lig op sekere vrae kan werp.  Mense wat 
hulle stories vertel sal nie onder eed "getuig" nie aangesien die kommissie geen statutêre of regsfunksie het 
nie, maar elke deelnemer sal gevra word om 'n plegtige verklaring in die naam van die Drie-enige God af te 
lê om die waarheid in liefde te praat.  
 
4.4 Komissieverslae 
Na elke sitting sal die kommissie uit die openbaar onttrek om 'n interimverslag te skryf. In hierdie verslag sal 
die kommissie drie dinge doen: a) 'n gedetailleerde storie vertel van wat gebeur het en wat saamgestel is uit 
die drie geskrewe voorleggings en die interaksies gedurende die sitting; b) die faktore identifiseer en 
analiseer wat die verdeling en konflik veroorsaak het; c) konkrete voorstelle maak oor die pad na versoening 
in daardie spesifieke stad/dorp.    
 Een keer per maand sal die kommissie 'n gekonsolideerde verslag aan die Interimkomitee van die GHK 
bied oor die sittings in die gebiede wat dit besoek het. Indien enige dringende optrede in 'n plaaslike situasie 
deur die kommissie voorgestel word, word dit aan die plaaslike kerkrade deur die Interimkomitee van die 
GHK oorgedra. Alle ander aanbevelings van die kommissie word in volle sessies van die GHK bespreek. 
  
5. KORT-, MEDIUM- EN LANGTERMYNBEPLANNING 
 
Die taakspan het die volgende tydraamwerk vir die versoeningsproses wat hierbo uiteengesit is, 
geïdentifiseer: Die loodsprojek is 'n mediumtermyndoelwit wat teen Desember 2007 voltooi behoort te wees.  
Die volle uitvoering van die versoeningsproses is die langtermyndoelwit wat teen die einde van 2008 voltooi 
moet wees.  
 Die taakspan het gevoel dat voorsiening op die kort termyn gemaak moet word vir dringende situasies 
wat kan opduik. Wanneer spanning in 'n spesifieke gebied tussen gemeentes van die drie kerke ontwikkel, 
moet 'n nood-versoeningspan beskikbaar wees om die gebied op kort kennisgewing te besoek. Die taakspan 
stel voor dat die noodspan moet bestaan uit die moderators van die Algemene Sinodes van die vier NGK-
kerke, wat elk 'n lys van sekundi het om in sy/haar plek te gaan indien hy/sy nie beskikbaar is nie. As 
"sigbare kerkleierskap" stem dit ooreen met die idee van "sigbare polisiëring" in misdaadvoorkoming met die 
doel om dringende situasies te ontlont en verdere vervreeming tussen ons kerke, indien moontlik, te 
voorkom.  
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6. FINANSIËLE OORWEGINGS 
 
Die kommissie sal geld kos aangesien 'n aantal mense hulle ander verantwoordelikhede eenkant moet skuif 
en tyd aan die sittings moet toewy. 'n Aantal sleutelbesluite sal die begroting beïnvloed: Neem al die sittings 
op 'n sentrale plek plaas (bv Bloemfontein), of beweeg die kommissie fisies van dorp na dorp?  Miskien kan 
die loodsprojek in Bloemfontein gedoen word om die veranderlikes in die vroeë stadiums van die kommissie 
se werk te beperk.   
 Die volgende items behoort op die begroting vir die loodsprojek te verskyn:  
 
Reiskoste van kommissielede na en van 'n sentrale plek   2 X 7 X R1 000      R14 000 
Huur van vervoer (kombi?) in Bloemfontein gedurende sittings R10 000 
Verblyfkoste 7 X 30 X R300  R63 000 
Vergoeding vir voorsitter (@ R500 per dag) 1 X 30 X R500  R15 000 
Administrasie (fotokopiëring, ens.) R5 000 
Die skryf van die geskiedenis van die groter proses – kontraknavorser(s) (?) R10 000 
Onvoorsiene uitgawes R10 000 
 
Sub-totaal R127 000 
 
Kompensasie aan kerkrade vir leraars op kommissie (?) 6 X 30 X R250  R45 000 
 
TOTAAL R172 000 
 
'n Benaderde bedrag van R130 000 behoort toereikend te wees om 'n maandlange loodsprojek van die 
kommissie te befonds. 
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A.5.4.1 (AANVULLEND) VERSLAG VAN DIE ALGEMENE 
TAAKSPAN REGTE: VERHOUDINGS 
 

1.   APPROBASIE BY KERKEENHEID 
(Vgl Agenda Deel I bl 384 pt 14 en bl 398 pt 2.8) 

1. Approbasie is ‘n baie ou gebruik in kerklike reg.en beteken dat ‘n betrokke kerklike liggaam/groep mense, 
bv die lidmate van ‘n gemeente hulle goedkeuring/instemming verleen aan die besluit of optrede van ‘n 
ander kerklike liggaam.  Die gemeente keur die verkose kerkraadslede se name goed en verleen sodoende 
hulle instemming dat die name wat aan hulle voorgehou is in die amp bevestig mag word.  In die vroeër jare 
van Gereformeerde kerkregering het dit ook gebeur dat die owerheid bv die kerkorde van ‘n kerk moes 
goedkeur/approbeer.  So was daar ook die approbasie van kandidate vir die bediening asook van beroepe 
predikante.  In lg twee gevalle sou die approbasie ook instemming met die leer en lewe van die betrokkene 
behels anders sou approbasie geweier kon word.  (Jansen,Korte verklaring van de Kerkenordening,1937, p 
96-97). 

2. Soortgelyke vorme van approbasie as wat in die geskiedenis van gereformeerde kerkregering voor kom, 
vind ons ook in die orde van die die NG Kerk. 

3. Die kerklike orde van die NG Kerk (2004) maak in Reglement 6 voorsiening vir approbasie by die 
vermeerdering, kombinering, eenwording,en samesmelting van gemeentes (Kerkorde, 2004,Regl 6, pp 
45 – 51.  Die volgende reëlings geld in elke betrokke geval 

3.1 Vermeerdering van gemeentes:  “Slegs indien ‘n meerderheid van die betrokke ongesensureerde 
belydende lidmate die versoekskrif ten gunste van afstigting onderteken het en die waarborglys in orde is , 
stuur die kerkraad die versoekskrif en die waarborglys kragtens art 31.4saam met aanbevelings oor die 
volgende sake aan die skriba van die ringskommissie: ------.” (Kerkorde,2004, Regl 6:1.1.3.2) 

3.2 Kombinering van gemeentes 

3.2.1 “In alle gevalle van kombinasie word ‘n geskrewe ooreenkoms opgestel en aan die betrokke kerkrade 
vir goedkeuring voorgelê.  Indien van toepassing moet Artikel 13 van Die Kerkorde in ag geneem word.  Ten 
minste 66% van die kerkraadslede van elke betrokke kerkraad moet die ooreenkoms goedkeur.” 
(Kerkorde, 2004, Regl 6:2.1.2). 

3.2.2 “Nadat die kerkrade die kombinasie-ooreenkoms goedgekeur het, word die ooreenkoms op twee 
agtereenvolgende Sondae tydens die erediens aan elkeen van die betrokke gemeentes vir 
approbasie bekend gemaak, met vermelding dat besware daarteen binne sewe dae na die laaste 
bekendmaking skriftelik by die skriba ingedien moet word.” (Kerkorde,2004,Regl 6:2.1.3) 

3.2.3 Nadat die gemeente approbasie verleen het, word die kombinasie –ooreenkoms aan die betrokke 
Ring/Ringskommissie vir goedkeuring en bekragtiging voorgelê.”  Nadat die Ring die ooreenkoms bekragtig 
het, word dié ooreenkoms van krag of op ‘n datum wat in die ooreenkoms bepaal word.” (Kerkorde,2004, 
Regl 6:2.1.4). 

3.3 Eenwording van gemeentes 

3.3.1 Die kerkraad van die gemeente wat wil ontbind, moet ‘n besluit tot ontbinding neem en die kerkraad(e) van die 

gemeente(s) waarby die betrokke lidmate ingelyf word, moet toestemming tot inlywing gee.  Ten minste 66% van die 

dienende kerkraadslede van elke betrokke kerkraad moet ten gunste van eenwording besluit.”  (Kerkorde 2004,Regl 

6:3.1.1). 

3.3.2 Die ooreenkoms waartoe die kerkrade gekom het, moet vir approbasie op twee agtereenvolgende Sondae by al die 

openbare eredienste van die betrokke gemeentes bekend gemaak word, met vermelding dat besware daarteen binne 

sewe dae na die laaste bekendmaking skriftelik by die skriba ingedien moet word.” (Kerkorde 2004, Regl 6:3.1.3). 

3.4 Samesmelting van gemeentes  

3.4.1 “Samesmelting beteken dat twee of meer gemeentes, wat nie langer selfstandig wil of kan voorbetsaan 
nie, afsonderlik ontbind om saam een totaal nuwe gemeente te stig binne dieselfde geografiese gebied as 
waarbinne die onderskeie samestellende gemeentes aanvanklik voor ontbinding bestaan het” (Kerkorde 
200, Regl 6:4). 

3.4.2 “Die kerkrade van die onderskeie samesmeltende gemeentes neem afsonderlik ‘n besluit tot 
samesmelting” Kerkorde 2004, Regl 6:4.1.1) 

3.4.3 “Aan alle ongesensureerde belydende lidmate van die onderskeie samesmeltende gemeentes 
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word aan die hand van ‘n vraelys-stembrief geleentheid gebied om skriftelik aan te dui of hulle ten 
gunste van die samesmelting is al dan nie.” (Kerkorde 2004, Regl 6:4.1.2.) 

3.4.4 “Die genoemde vraelys stembrief word persoonlik en sonder enige stemwerwing deur die onderskeie 
kerkrade van die samesmeltende gemeentes aan elke ongesensureerde belydende lidmaat binne die 
bepaalde gemeente beskikbaar gestel.” (Kerkorde, 2004, Regl, 6:4.1.2.1) 

3.4.5 “Dit is elke lidmaat se eie verantwoordelikheid om toe te sien dat sy/haar voltooide vraelys-stembrief 
die kerkkantoor van sy/haar gemeente bereik voor/op die sperdatum wat deur die kerkraad bepaal is” 
(Kerkorde 2004, Regl 6:4.1.2.2). 

3.4.6 Goedkeuring moet van ‘n meerderheid van die lidmate wat vraelys-stembriewe ingehandig het, 
verkry word alvorens met die proses van samesmelting voortgegaan kan word.” (Kerkorde 2004, Regl 
6:4.1.2.3). 

4. By die vereniging van kerkverbande met mekaar is die betrokke Kerkorde artikels vir die verandering van 
die belydenis-identiteit van ‘n kerk ook baie belangrik.  In die geval van die NG Kerk is KO (2004) arts 44.1, 
die nuwe 44.1 en 44.2 ter sprake:  die betrokke artikels lees: 

4.1 “KO (2004)  art 44.1 “Die wysiging van die Belydenis kan alleen geskied nadat elke sinode afsonderlik 
met ‘n tweederdemeerderheid ten gunste daarvan besluit het” 

4.2 “KO (2004) Nuwe 44.1 “Die wysiging van die Belydenis kan alleen geskied nadat elke sinode afsonderlik 
met ‘n tweederdemeerderheid én twee derdes van alle kerkrade elk met ‘n twee tweederdemeerderheid ten 
gunste daarvan besluit het.  (Die nuwe 44.1 word van krag nadat al die sinodes hierdie wysiging met ‘n 
tweederdemeerderheid goedgekeur het en die Algemene Sinode daarna met ‘n tweederdemeerderheidstem 
ten gunste daarvan besluit het).” 

4.3 “KO (2004) Art 44.2  Artkel 44.1 en 44.2 word gewysig nadat elke sinode afsonderlik met ‘n 
tweederdemeerderheidstem ten gunste daarvan besluit het en die Algemene Sinode daarna met ‘n 
tweederdemeerderheidstem ten gunste daarvan besluit.” 

5. In die verlede, ook die jongste verlede, het die howe van die land kerke se interne reëlings mbt die 
wysiging van belydenis ernstig geneem en toegesien dat daar nougeset aan die reëls vir wysiging van 
belydenis uitvoering gegee word. 

6. Dit is egter ook waar dat in gevalle van kerkskeuring of wanneer lidmate daarop aanspraak gemaak het 
dat hulle die wettige voortsetting van ‘n kerverband is, die howe nog altyd die lidmate wat bv as NG Kerk bly 
voortbestaan het, die reg op die eiendomme van die oorspronklike gegee het – selfs al was dit ‘n minderheid 
lidmate wat agter gebly het.  Hierdie beregtiging is nog deurgaans gedoen met verwysing na die 
verenigingsreg.  Die kerk is dus as ‘n vrywillige vereniging gesien en ook in dié sin bereg.   

7. Dit laat uiteraard die vraag onstaan wat sal gebeur indien bv dié limate wat beswaar gemaak het teen die 
samesmelting van hulle gemeente met ‘n ander NG gemeente verklaar dat hulle die wettige voortsetting is 
van die oorspronklike NG Gemeente.  Daar sou heelwaarskynlik geargumenteer kon word dat die howe sal 
aanvaar dat daar besluite is wat tans vervat is in Reglement 6 van die Algemene Sinode - maw as 66 
persent van die lidmate wat stembriewe ingelewer het ten gunste van die samesmelting is, kan dit deurgaan 
en moet die lidmate wat beswaar het die besluit aanvaar of ander reëlings tref maar hulle sal nie aanspraak 
hê op enige bates van die gemeente nie..   

8. ‘n Volgende vraag is egter wat die houding van die howe sal wees indien dit gaan om gemeentes uit 
verskillende kerkverbande wat saamsmelt en wat gebeur wanneer die verenigings gesprekke tussen die 
Familie van NG Kerke sou deurgaan en ‘n nuwe kerverband gevorm word.  Tot dusver was die houding van 
die howe dat die kerke aan die vereistes van hulle .eie Kerkordes moet voldoen (KO 2004, art 44).  Op die 
oomblik sou beteken dat daar letterlik aan die vereistes van art 44 voldoen moet word.  Daar is tans geen 
voorsiening in die Kerkorde (2004) van die NG Kerk vir die approbasie deur lidmate vir ‘n 
kerkeenheidsproses tussen kerkverbande nie.  Daar is wel voorsiening vir die situasies in 3 hierbo genoem.  

9. Verder egter is daar besluite, deur die Algemene Sinode van 2004 geneem, wat dit het oor ”raadpleging” 
en “toetsing” van gemeentes in die proses van kerkeenhied tussen kerke van verskillende verbande.  Die 
besluite lui ondermeer soos volg: 

9.1 “Raadpleging van gemeentes:  Hoewel die Algemene Sinode en sy kommissies ‘n taak het om leiding 
teneem, onderhandelings te voer en voorstelle te maak ten opsigte van hierdie proses, bevestig ons weer 
eens dat ons verbind is om ons gemeentes te raadpleeg en te toets sodat ons saam hierdie pad kan loop.” 
(Besluiteregister, Algemene Sinode 2004, Handelinge 2004, bl 428, pt12.” 

9.2 “Hierdie aanbevelings word in ‘n konsultasieproses deurgegee na die sinodes, kerkrade en gemeentes 
vir kommentaar en verdere aanbevelings.”  (Besluiteregister, Algemene Sinode 2004, Handelinge 2004, bl 
429, pt 13.2).  Opmerking:  Die verwysing na gemeentes in hierdie konteks kan nie iets anders beteken as 
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die lidmate nie.  Dit moet dus myns insiens deeglik in ag geneem word dat dit die lidmate is wat ook 
gekonsulteer moet word en nie net die kerkvergaderinge nie. 

9.3 “Die toetsing van kerkrade en sinodes oor “finale” of eindvoorstelle vir die herstel van hierdie verband 
word gelaat tot ‘n behoorlike proses van konsultasie en saampraat met sinodes en gemeentes na die 
oordeel van die Algemene Sinode of die ADL plaasgevind het.”  (Besluiteregister AS 2004, Handelinge AS 
2004, bl 429, pt 13.4). 

9.4 “Die kerkrade maak hulle konsensus-mening, of hulle gedebateerde besluit met tweederdemeerderheid 
aan die gemeente op twee Sondae bekend vir approbasie.  Indien die besware uitloop op ‘n besluit tot 
toetsing van die gemeente, word dit gedoen.  Uiteindelik maak die kerkraad hulle geapprobeerde besluit aan 
die sinode bekend.” (Besluiteregister AS 2004, Handelinge AS 2004, p 429, 14.4).  

10. Persoonlik dink ek dat die nuwe Grondwetlike bedeling met die gewaarborgde godsdiensvryheid dit vir 
kerke moontlik maak: 

10.1 om hulle eie interne orde te reël en dat dit nie meer so hoef te wees dat kerke bereg word in terme van 
die verenigingsreg nie – wat tot gevolg het dat ‘n minderheid lidmate met al die bates kan agterbly nie.  Ek 
dink kerke kan met vrymoedigheid eie reëlings tref wat bepaal dat nie net in die geval van die samesmelting 
van NG gemeentes ‘n meerderheid van die belydende lidmate wat die vraelys–stembriewe ingehandig het 
die samesmelting van NG gemeentes moet goedkeur nie maar dat bv. 66% (of watter persentasie ookal) van 
belydende NG Kerk lidmate wat “vrae-lys” stembriewe ingehandig het die voorstelle tot kerkeenheid kan 
approbeer met dien verstande dat die huidige voorgestelde reëlings van KO art 44 ook nagekom moet word. 

10.2 Ten einde sodanige reëling te kan tref, sal dit egter vir die NG Kerk, en ook ander kerke wat aan die 
proses deelneem, nodig wees om dusdanige reëlings in hulle Kerkorde (dit sou seker ook in ‘n reglement 
kon wees) in te skryf sodat alle lidmate kan weet dit is die kerkregtelike reëling wat getref word en sodat daar 
geleentheid vir appèl kan wees.  Dit sal heelwaarskynlik baie wys wees om ‘n reëling soos hierdie in die 
Kerkorde in te skryf wat sal beteken dat dit deur ‘n tweederdemeerderheid van die Algemene Sinode 
goedgekeur moet word. 

11. Om saam te vat. 

11.1 Die NG Kerk het tans reëlings wat die eenwording, samesmelting ens van NG gemeentes reël.  In 
hierdie reëlings word sekere regte aan lidmate gegee en dit moet eerbiedig word. 

11.2 Die NG Kerk het tans géén Kerkordelike reëlings wat die eenwording of samesmelting van 
kerkverbande reël nie behalwe dit wat in art 44 staan. 

11.3 Die besluite van die AS 2004 bepaal duidelik dat lidmate geraadpleeg en getoets sal word – hierdie 
ondernemings moet twv goeie trou nagekom word. 

11.4 Dit sal m.i. wys wees om, volgens die neergelegde reëlings, ‘n artikel in die Kerkorde te plaas wat dit 
duidelik sal stel hoeveel lidmate ‘n eenheidproses tussen kerkverbande moet goedkeur voordat dit kan 
deurgaan. 

11.5 Ek dink kerke het die volste reg hiertoe in terme van die Grondwet art 15.  Dit sal verhoed dat 
kerkverbande wat een wil word in terme van die verenigingsreg bereg word en dit sal kerke se reg om hulle 
eie orde te reël bevestig. 

P Coertzen 
Stellenbosch 
Januarie 2007 
 

AANBEVELING: APPROBASIE BY KERKEENHEID 

1.  Die Algemene Sinode neem kennis van die verslag oor approbasie by kerkeenheid. 

2. Die Algemene Sinode wysig Reglement 6 soos volg: 

2.1  Voeg in by die opskrif van Reglement 6 na “samesmelting van gemeentes” die woorde 
“uitbreiding van die kerkverband”. 

2.2  Voeg die volgende nuwe punt 6 in by Reglement 6 : 

“6.1  Uitbreiding van die kerkverband beteken dat die NG Kerk met ander kerkverband(e) 
saamgevoeg word.” 

“6.2  Hierdie uitbreiding van die kerkverband is afhanklik van die goedkeuring deur ten minste ’n 
twee-derde meerderheid van twee-derdes van die kerkrade, van elke sinode en die Algemene 
Sinode.” 

“6.3  Die goedkeuring deur die kerkraad is afhanklik van die approbasie van die meerderheid van die 



 

 41 

belydende lidmate van elke gemeente” 
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A.6.4.1 (AANVULLEND) VERSLAG VAN DIE ALGEMENE 
TAAKSPAN REGTE: BESTUUR, ADMINISTRASIE EN 
NAVORSING 
 
1.  INTERPRETASIE VAN ART 40.2 

(Vgl Agenda Deel I bl 458/9 en Agenda Deel II bl 7)  

1.1  Agtergrond 

1.1.1  Artikel 40 lui: 

“40.1  Voor die verdaging van die Algemene Sinode word ’n Moderatuur verkies en ’n Moderamen van die 
Algemene Sinode saamgestel. 

40.2 Lede van die Moderatuur kan vir meer termyne in dieselfde posisie verkies word. 

Besluit by Art 40.2 

Indien die huidige 2 jaar-siklus verander word na ’n 3 of 4 jaar-siklus, kan die moderatuur vir 2 termyne in 
dieselfde posisie verkies word. Indien die huidige 2 jaar-siklus behou word, kan die moderatuur vir 3 termyne 
in dieselfde posisie verkies word. Die persoon mag daarna wel in een van die ander posisies verkies word.” 

1.1.2  Posisie van dr CW Burger en prof PJ Strauss 

Beide dr Burger en prof Strauss dien reeds elkeen twee termyne in die poste waarin hulle tans op die 
moderatuur dien, d.w.s. as voorsitter en ondervoorsitter onderskeidelik. Die vraag is nou is dit moontlik dat 
een van hulle of beide herkies kan word. 

Die ATR het in sy eerste verslag aan die Algemene Sinode aangedui dat die besluit van die Algemene 
Sinode in 2004 beteken dat beide dr Burger en prof Strauss herkiesbaar is vir ’n volgende termyn. Die vraag 
of dit ’n twee jaar of ’n drie jaar termyn is sal wel by die Sinode opgeklaar moet word, maar beide is 
herkiesbaar. 

1.2.5  By navraag oor die interpretasie van die ATR van Art.40.2, het die Dagbestuur van die ATR die 
volgende gestel: 

“Die ATR-BD wys daarop dat dit in die bepaling van termyne nie in beginsel oor ’n tegniese jaartelling gaan 
nie, maar om die onderliggende beginsel van waak teen oorheersing.  Verder is die huidige termyne weens 
praktiese oorwegings verleng, maar dit geld steeds as termyn – wat tegniese jaartelling onwenslik maak in 
hierdie beredenering.  Nogtans het die Algemene Sinode geoordeel dat ’n maksimum van ongeveer 8 jaar 
nie oorskry behoort te word nie. 

Indien in gedagte geneem word dat die volgende termyn waarskynlik vier jaar gaan wees, sou dit beteken 
dat die totale tydspan/periode met die drie termyne, met herkiesing in dieselfde posisie op die moderatuur, 
na ongeveer 8½ jaar uitgebrei word, wat nog steeds binne die breë bedoeling van die onderliggende 
beginsel is.  

In die lig van die bogenoemde volstaan die ATR-DB met sy advies aan die ASM gegee in hierdie verband.” 
By die laaste vergadering van die Dagbestuur van die ATR het dr Gerber die advies van die ATR versoek 
oor interpretasie van KO Art 40.1 en KO Regl.15:1.4 in die lig van twee  beskrywingspunte (B.6.1 en B.6.4) 
wat ontvang is wat versoek dat die verkiesing van die moderatuur net na die konstituering sal geskied.  Die 
ATR beveel aan dat die beskrywingspunte ingevolge die Reglement van Orde saam met die ander 
beskrywingspunte hanteer word, aangesien daar geen versoek is dat dit by die konstituering van die 
Algemene Sinode van Junie 2007 hanteer moet word nie (sien Regl.15:7.5). Die ATR is van oordeel dat die 
ordelike verloop van die vergadering die beste gedien word as die beskrywingspunte behoorlik beredeneer 
word deur die vergadering. 

1.2 AANBEVELING: MODERATUURSVERKIESING 

1.2.1 Die ATR adviseer die ASM dat al die lede van die moderatuur herkiesbaar is vir ’n volgende 
termyn. 

1.2.2  Die ATR beveel aan dat by die Reglement van Orde gehou word ten opsigte van die hantering 
van die beskrywingspunte. 
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2. GRONDIGE HERSIENING VAN DIE   KERKORDE  

(vgl Agenda Deel I bl 459) 

2.1 Die ATR het die Kerkorde 2004 grondig hersien. 

2.2 AANBEVELING: HERSIENING VAN DIE KERKORDE 
2.2.1 Die ATR beveel aan dat persone wat wysiginge aan die Kerkorde wil bespreek, die Tydelike 
Regskommissie vooraf ontmoet. 
2.2.2 Die ATR beveel die volgende wysigings aan die Kerkorde by die Algemene Sinode aan vir 
goedkeuring: 

2.1  Dat die volgende artikels van die Kerkorde wat die Algemene Sinode raak, onveranderd gelaat  word: 39-45. 

2.2  Dat ADGO bv ook in die verandering van hulle reglement na die opname van die jeugbediening en andere sal kyk. 

2.3  Dat ADD beide die “Diens van Barmhartigheid” en “Getuienis” – komponente sal verreken. 

2.4  Artikel 7 (Wysiginge in “bold”): 

7.3.1 'n Verteenwoordiger Lid van die Ringskommissie, wat nie lid van die betrokke gemeente is nie, adviseer die kerkraad. 

7b2.1.2 Die kerkraad kan ook geskikte name van die ringskommissie en die Algemene Kommissie vir Gemeentebediening 

Predikantebediening aanvra om die groslys aan te vul EN  

2.5  Artikel 11 (Wysiginge in “bold”): 

11.1 Predikante kan die kerkdiens slegs om ernstige en gewigtige redes verlaat. Hulle hou op om predikant te wees indien hulle 
hulle gemeente of werkkring in die kerkverband verlaat om ’n ander betrekking te aanvaar. Hulle kan egter vooraf van die 
ATR verlof ontvang om hulle bevoegdheid as proponent te behou.  

11.2 Sodanige behoud van die bevoegdheid kan alleen verleen word indien die betrekking wat hulle aanvaar, ’n geestelike karakter 
dra wat regstreeks met die verkondiging van die Woord in verband staan en ten bate van die Nederduitse Gereformeerde Kerk 
geag word.  

11.3 Indien daar ander gewigtige redes is, kan sodanige behoud van die bevoegdheid alleen verleen word indien die ATR, op 

grond van aanbevelings van die kerkraad en die ring, oordeel dat daar genoegsame bona fide
1
 redes is om ŉ ander 

betrekking2 te aanvaar. 

Besluit by Artikel 11 

11b1 Dit staan kerkrade vry om predikante vir ’n bepaalde termyn en vir ’n bepaalde taak te beroep in gevalle waar dit nie gaan 

om ’n permanente pos nie.  

11b2 ’n Emeritus, ouer as 65 jaar en jonger as 70 jaar, kan vir ’n bepaalde taak en termyn van hoogstens twee jaar beroep 

word. 

11b3 Die termynbepaalde pos word geskep met approbasie/goedkeuring van die Ring/Ringskommissie wat die meriete daarvan 
moet oorweeg. 

11b4 Aan die einde van die termyn behou so ’n persoon die bevoegdheid wat hy/sy gehad het voor hy/sy in die pos bevestig is. 

2.6  Artikel 28 (Wysiginge in “bold”): 

28.4  Indien die plaaslike leraar(s) nie by ’n gewone of buitengewone kerkraadsvergadering teenwoordig kan wees nie, moet die 
konsulent of ’n ander ringsleraar deur hom/haar die ring daartoe versoek goedgekeur, die vergadering adviserend namens die ring 
bywoon met verslag aan die ring.  Die konsulent persoon  kan ook op versoek van die kerkraad as voorsitter optree. 

2.7  Artikel 30 (Wysiginge in “bold”): 

30.1 Die ring word saamgestel uit die leraar(s) en een ouderling/diaken as afgevaardigdes deur die kerkraad van elke gemeente 

binne die ringsgebied. Waar die predikantspos vakant is, kan ’n ouderling/diaken vir die predikantspos afgevaardig word. 

30.2 As ’n gemeente meer as een predikantspos het, het die kerkraad die reg om nog een ouderling/diaken vir elke bykomende 
predikantspos af te vaardig, indien die sinode daartoe besluit.  Waar in sodanige gemeente ’n predikantspos vakant is, mag die 

kerkraad ’n ouderling/diaken vir die vakante pos afvaardig. 

2.8  Artikel 32 (Wysiginge in “bold”): 

Die sinode word saamgestel uit afgevaardigdes van gemeentes wat geografies ’n eenheid vorm en maklik vergader. Die groepering kan 
deur die Algemene Sinode/Moderatuur Moderamen gewysig word op versoek en met goedkeuring van die betrokke 

Sinode(s)/Sinodale Kommissie(s). 

2.9  Artikel 33 (Wysiginge in “bold”): 

33.1.1 ’n Gelyke aantal leraars en ouderlinge/diakens uit elke gemeente in die sinodale gebied as afgevaardigdes van elke kerkraad. 
Waar ’n predikantspos vakant is, kan ’n ouderling/diaken vir die predikantspos afgevaardig word. Die sinode besluit op die 
aantal afgevaardigdes per gemeente; of 

2.10  Artikel 35 (Wysiginge in “bold”): 
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35.6 die aanwysing van afgevaardigdes na die Algemene Sinode uit sy lede. 

2.11  Artikel 50 (Wysiginge in “bold”): 

50.4  Waar die omvang en ander omstandighede van die werk dit vereis, word dit in kerkverband onderneem. 

2.12  Artikel 52 (Wysiginge in “bold”): 

52.3 Waar die omvang en ander omstandighede van die werk dit vereis, word dit in  kerkverband onderneem 

2.13  Artikel 53 (Wysiginge in “bold”): 

53.3 Sending is die roeping van elke lidmaat asook die gemeente. Waar die omvang en ander omstandighede van die werk dit 
vereis, word dit in kerkverband van ring en sinode onderneem. 

2.14  Artikel 54 (Wysiginge in “bold”): 

54.2 Waar die omvang en ander omstandighede van die werk dit vereis, onderneem die gemeentes in kerkverband van ring en 
sinode barmhartigheidsbediening. 

2.15  Artikel 55 (Wysiginge in “bold”): 

55.3     Die Kerk het die onvervreembare reg om sy eie lidmate vir bepaalde werksaamhede te organiseer deur kommissies van die 
kerkraad, ring óf sinode óf te laat organiseer deur organisasies wat van die Kerk daartoe opdrag gekry het. 

55.5 Organisasies wat in hierdie verband tot stand kom, lê hulle bepalinge aan die betrokke kerkvergadering vir goedkeuring voor. 
Die voorlegging geskied deur die kerklike kommissie wat verantwoordelik is vir die afdeling van die Kerk se werk waarby die 

organisasie die nouste betrokke is. 

2.16  Artikel 63 (Wysiginge in “bold”): 

63.3.1.7  Indien ’n  ampsdraer voor of tydens ‘n ondersoek na aanleiding van ‘n tugklag of gerug teen hom/haar bedank, die 

bevoegde kerkvergadering voortgaan om die ondersoek te hanteer en die nodige besluit(e) te neem. 

 

 

3. HERSIENING VAN REGLEMENTE 

(vgl Agenda Deel I bl 461 pt 6 asook Agenda Deel II bl 29) 

3.1 Die ATR het die volgende reglemente ontvang: ADGO; ADD; GDN; ADO; AKAI; ASM. 

REGLEMENT:  ALGEMENE DIENSGROEP 
GEMEENTE-ONTWIKKELING (ADGO) 

1.  NAAM 

Algemene Diensgroep Gemeente-Ontwikkeling (ADGO) 

2. SAMESTELLING 

Die diensgroep word soos volg deur die Algemene sinode saamgestel: 

2.1  Een verteenwoordiger uit elk van die sinodes.  Sinodes wys self 'n geskikte  persoon met 'n sekundus 
aan. 

2.2 Die voorsitters van die taakgroepe van die  fokusareas.  Die taakgroepe is Jonk,  Erediens, 
Predikantbegeleiding,  Evangelisasie (NEK),  Lidmaatbemagtiging.  In die samestelling van die 
taakgroepe word die volgende in berekening gebring: 

• Kundigheid 

• Sinodale verteenwoordiging sover moontlik. 

• Taakspanne sal nie ‘n maksimumvan 15 lede oorskry nie. 

2.3 Een verteenwoordiger uit elkeen van die steungroepe, naamlik Kerkspieël, Taakspan vir Teologiese 
Opleiding (AKTO), Bybel-Media,  Forum for Intercultural Ministries (FIM) en twee verteenwoordigers van 
Vrouelidmate. 

3. OPDRAG EN BEVOEGDHEDE 

3.1 Die ADGO voer opdragte van die Algemene Sinode en ander werksaamhede uit in ooreenstemming met 
die roepingsverklaring van die Algemene sinode, met verslag van al sy werksaamhede aan die 
Algemene Sinode. 

3.2 Die ADGO adviseer die Algemene Sinode in verband met die roeping en beleid wat gevolg moet word 
ten opsigte van gemeentebediening. 

3.3  Die ADGO dra sorg vir navorsing, koördinering, beplanning en gee voorligting en inligting ten opsigte 
van gemeentebediening  wat die Ned Geref Kerk in staat stel om sy roepingsverklaring uit te voer op die 
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terreine van erediens, gemeentelike versorging en opbou, jeug, predikanteversorging, die bemagtiging 
van lidmate, kerklos en kerkloos lidmate, en teologiese opleiding. 

3.4  Die ADGO hanteer  skakeling soos nodig en kan in die uitvoering van sy funksie en ter ondersteuning  
van sinodes spesifieke projekte deur taakspanne loods wat ten doel het om die werksaamhede van 
sinodes en gemeentes te stimuleer. 

3.5 Die ADGO koördineer ‘n netwerk van dienste en praktiese bedieningshulp en help nuwe produkte soos 
nodig ontwikkel. 

3.6 Die ADGO beheer en verantwoord die fondse aan die diensgroep toevertrou. 

4. KONSTITUERING EN VERGADERINGS 

4.1 Die ADGO konstitueer tydens elke gewone vergadering van die Algemene Sinode met die lede soos 
aangewys deur die sinodes, taakgroepe en steungroepe.  Die lede teenwoordig vorm 'n kworum.  

4.2 Die konstitueringsvergadering verkies ‘n dagbestuur  bestaande uit 'n voorsitter, ondervoorsitter,skriba 
(wat verkieslik die persoon in die kantoor van die ADGO is), en een of twee addisionele lede (na gelang 
van behoefte)  

4.3 Die dagbestuur vul sy eie vakatures aan, tot die volgende jaarvergadering. 

4.4 Die diensgroep kan taakspanne na behoefte benoem. 

4.5 Die ADGO vergader een keer per jaar en die dagbestuur en taakspanne na behoefte en soos die 
begroting dit toelaat. 

 

REGLEMENT VIR DIE ALGEMENE DIENSGROEP  

DIENS EN GETUIENIS (ADD) 

1.  NAAM 

Die Algemene Diensgroep Diens en Getuienis van die Nederduitse Gereformeerde Kerk (ADD) 

2.  SAMESTELLING 

Die Diensgroep word soos volg deur die Algemene Sinode saamgestel: 

2.1  een lid (met ‘n sekundus) uit elk van die sinodes (verkieslik die voorsitter,  

ondervoorsitter of skriba van die betrokke sinode se ooreenstemmende kommissies) – 10 lede 

2.2  tien kundiges op die terrein van Diens en Getuienis  

2.3  twee vroue verteenwoordigers  

2.4  die sekretaris(se) vir Diens en Getuienis (in diens van die Algemene Sinode) 

3.  OPDRAG EN BEVOEGDHEDE 

Die Diensgroep 

3.1 voer opdragte van die Algemene Sinode en ander werksaamhede uit in ooreenstemming met die 
roepingsverklaring van die Algemene Sinode, met verslag van al sy werksaamhede aan die Algemene 
Sinode. 

3.2  adviseer die Algemene Sinode oor die roeping tot Diens en Getuienis  

3.3 dra sorg vir navorsing, beplanning, koördinering, gee inligting en voorligting en hanteer skakeling op die 
gebied van Diens en Getuienis en dit  kan, in die uitvoering van sy funksie en ter ondersteuning van sinodes, 
projekte loods wat ten doel het om die aksies van sinodes en gemeentes te stimuleer 

3.4  beheer en verantwoord die fondse aan die diensgroep toevertrou 

4.  KONSTITUERING EN VERGADERINGS 

Die Diensgroep vergader hoogstens een maal per jaar 

4.1  By die konstituering word ‘n dagbestuur saamgestel, bestaande uit die voorsitter, ondervoorsitter, drie 
addisionele lede en die sekretaris(se).   

4.2  Die Diensgroep benoem taakspanne na behoefte 

4.3  Die Dagbestuur en Taakspanne vergader na behoefte  en soos wat die begroting dit toelaat  

4.4  Vakatures word gevul volgens die bestaande ordereëlings van die Algemene Sinode (Reglement van 
Orde)  
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REGLEMENT VIR DIE ALGEMENE DIENSGROEP VIR 

ONDERSTEUNINGSDIENSTE 

(ADO) 

1 Samestelling, konstituering en vergaderings 

1.1 Die Diensgroep word deur die Algemene Sinode saamgestel uit: 

1.1.1 1 verteenwoordige van die taakgroepe vir Fondse, Regte, Argiefbewaring en Inligtingsdienste, Kerklike 

Media, Leer- en Aktuele Sake, Bybelvertaling, Bybelverklaring en Bybelverspreiding, 

Diensverhoudinge en Algemene Bedieningsfonds. 

1.1.2 Die Algemene Sekretaris van die Algemene Sinode. 

1.2 Die Diensgroep konstitueer opnuut tydens elke gewone vergadering van die Algemene Sinode.  Die 

teenwoordige lede vorm ‘n kworum van die konstitueringsvergadering. 

1.3 By die konstitueringsvergadering word 

1.3.1 ‘n voorsitter, ondervoorsitter en sekretaris verkies.  Die Algemene Sekretaris tree verkieslik as sekretaris op; 

1.3.2 een addisionele lid verkies wat saam met die voorsitter, ondervoorsitter en sekretaris as dagbestuur 

optree. 

1.4 Die ADO kan taakspanne aanwys wat op spesifieke terreine fokus of met spesifieke projekte die 

leiding neem. 

1.5 Die ADO vergader hoogstens een maal per jaar en die dagbestuur en taakspanne na behoefte en 

soos die begroting dit toelaat. 

2 Funksies 

Die ADO 

2.1 doen navorsing oor, en koördineer die aksies wat die Algemene Sinode in staat kan stel om sy 

roepingsverklaring uit te voer op die terreine van die taakgroepe in punt 1.1 hierbo genoem; 

2.2 kan, in die uitvoering van sy funksie en ter ondersteuning van sinodes, projekte loods wat ten doel het 

om die aksies van sinodes en gemeentes te stimuleer; 

2.3 sien toe dat aksies wat voorheen hanteer is deur spesifieke kommissies wat deur die Algemene 

Sinode getermineer en wie se terreine nou by die ADO ressorteer, die nodige aandag kry. 
 

REGLEMENT VAN DIE GEMEENTEDIENSTE NETWERK (GDN) 

1. NAAM 

Gemeentedienste Netwerk (GDN) 

2. STATUS 

GDN is 'n selfstandige entiteit binne die struktuur van die Algemene Sinode van die NG Kerk.  GDN 
rapporteer aan die Koördineringsliggaam van die Algemene Sinode en doen verslag deur hulle aan die 
Algemene Sinode van die NG Kerk. 

3. DOELSTELLINGS 

3.1 Missie: GDN fokus op die ontwikkeling van hulpmiddels vir gemeentes, wat teologies verantwoord, 
navorsingsgebaseerd en prakties is. 

3.2 Visie:  Gemeentes en gemeenteleiers in Suidelike Afrika kry hulle bedieningshulp by voorkeur deur 
GDN. 

3.3 Strategie:  Dit sal gedoen word deur: bestaande diensleweraars aan gemeentes en predikante in ‘n 
netwerk te plaas om kundigheid en bronne te deel tot voordeel van die kerk en koninkryk.  

Dit sluit in:  

• Forums – die bemagtiging van diensleweraars aan gemeentes; 

• Navorsing – die ontwikkeling van hulpmiddels vir gemeentes;  

• Kruisgewys – tydskrif vir predikante en gemeenteleiers in vennootskap met Bybel-Media;  

• Webtuiste – inligting van beskikbare hulpmiddels vir gemeentes – www.gemeentes.co.za . 

4. PERSONEELSTRUKTUUR 
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4.1 Die personeel van GDN bestaan uit: 

4.1.1 Afgevaardigde lede van die Voortgesette Bedienings Ontwikkelings instansies en Bybel-Media; 

4.1.2 Een afgevaardige lid van die onderskeie deelnemende sinodes se diensgroep/kommisie wat met 
gemeentes en predikante ontwikkeling werk; 

4.1.3 Lede uit ander instansies wat hulpmiddels vir predikante en gemeentes ontwikkel; 

4.2 Die dagbestuur van GDN bestaan uit: 

4.2.1 ‘n voorsitter, skriba en ‘n addisionele lid. 

4.2.2 Die dagbestuur is lede van die Koördineringsliggaam van die Algemene Sinode. 

5. BEHEERSTRUKTUUR 

5.1 Lynfunksie 

5.1.1 GDN rapporteer aan die Koördineringsliggaam van van die Algemene Sinode.  

5.1.2 Die GDN lede funksioneer as die beheerkomitee van GDN. 

5.2 Funksies van die Beheerkomitee en die Dagbestuur 

5.2.1 Die Beheerkomitee is verantwoordelik vir: 

5.2.1.1 die bepaling van die algemene beleid van GDN; 

5.2.1.2 toesig oor en besluite rakende die jaarlikse begroting van die GDN. 

5.2.2 Die Dagbestuur is verantwoordelik vir: 

5.2.2.1 die voorlegging van die jaarverslag oor die werksaamhede van GDN vir goedkeuring aan die 
Beheerkomitee en die Koördineringsliggaam van die Algemene Sinode; 

5.2.2.2 die oorweging van reglementswysigings vir goedkeuring deur die Beheerkomitee van GDN en die 
Koördineringsliggaam van die Algemene Sinode; 

5.2.2.3 aanpassings van die begroting deur die loop van die boekjaar met verslag aan die Beheerkomitee. 

6. FINANSIES 

6.1 GDN se skriba behartig die administrasie van GDN se fondse  in oorleg met die dagbestuur van GDN. 

6.2 GDN genereer inkomste deur navorsingsdienste, forumdienste, inligtingsdienste, en die lewering van 
ander netwerkdienste teen vergoeding, deur skenkings, borgskappe, publikasies, Internetdienste, DVD en 
CD verkope, boekverkope en alle wettige fondsinsamelingsmetodes. 

6.3 Die Algemene Sinode van die NGK en Bybel-media mag GDN finansieel ondersteun ten einde te 
verseker dat die primêre navorsing van GDN en diens aan mindergegoede instansies deurlopend voortgesit 
kan word. 

6.4 GDN se finansiële jaar stem ooreen met dié van gemeente/instansie in wie se diens die skriba is. 

7. NAVORSING EN PUBLIKASIES 

7.1 GDN behou die reg op mede-outeurskap van enige publikasie waarvan die navorsing met die steun van 
GDN onderneem is. 

7.2 GDN behou die reg op outeurskap van enige publikasie wat self geïnisieer is. 

8. REGSBEVOEGDHEID 

8.1 Die gemeente/instansie in wie se diens die skriba is, tree as regspersoon namens GDN op. 

8.2 Aanspreeklikheidseise word hanteer in terme van die toepaslike aanspreeklikheidspolis van die 
gemeente/instansie in wie se diens die skriba is. 
 

REGLEMENTE VIR ARGIEF EN BESTUURSINLIGTINGSDIENSTE   
VAN DIE NG KERK 

1 REGLEMENT VIR DIE ALGEMENE SINODALE TAAKSPAN   
VIR ARGIEF EN BESTUURSINLIGTINGSDIENSTE (ATABID) 

1. NAAM 

1.1 Algemene Taakspan vir Argief en Bestuursinligtingsdienste van die Algemene Sinode (ATABID). 

2. SAMESTELLING 

2.1 Die Taakspan word soos volg saamgestel (13 lede):  

2.1.1 Sinodale Kommissie vir die Argief van die NG Kerk in Suid-Afrika (SKA): 4 verteenwoordigers met 
sekundi [1 per deelnemende sinode] – begroot deur Algemene Sinode.  

2.1.2 Gesamentlike Kommissie vir Argief en Bestuursinligtingsdienste van die NG Kerk van Transvaal 
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(GKABID): 4 verteenwoordigers met sekundi [1 per deelnemende sinode] – begroot deur Algemene 
Sinode. 

2.1.3 OVS, Natal en Namibië: een verteenwoordiger elk met sekundi – begroot deur Algemene Sinode.  

2.1.4 Direkteur-Argivaris van die Argief en Bestuursinligtingsdienste van die NG Kerk – begroot deur die 
Algemene Sinode. 

2.1.5 Een Kerkgeskiedenisdosent – begroot deur die Algemene Sinode. 

2.1.6 Die Taakspan het die reg tot koöptering van ’n addisionele lid indien nodig – begroot deur Algemene 
Sinode 

2.2 Die Dagbestuur van die Taakspan word soos volg saamgestel (3 lede) – begroot deur die 
Algemene Sinode: 

2.2.1 Voorsitter van Taakspan-ABID; 

2.2.2 Ondervoorsitter van Taakspan-ABID; en 

2.2.3 die Direkteur-Argivaris as skriba. 

2.3 Vergaderings: 

2.3.1 Een gesamentlike Taakspan-vergadering word jaarliks so ver moontlik in Maart van elke jaar gehou. 

2.3.2 Die jaarlikse SKA- en GKABID-vergaderings vind nie meer afsonderlik plaas nie, maar val saam met 
die Taakspan se vergadering, met eie byeenkomste soos self gereël wanneer nodig. 

2.3.3 Een Dagbestuursvergadering word jaarliks so ver moontlik in November gehou met die oog op die 
jaarlikse begroting. Indien noodsaaklik word ’n tweede Dagbestuursvergadering en/of 
telefoonvergaderings gehou. 

3. KONSTITUERING 

3.1  Die Taakspan konstitueer ná ’n gewone vergadering van die Algemene Sinode en kies ’n voorsitter en 
ondervoorsitter uit die lede.  Die Direkteur-Argivaris van die Argief en Bestuursinligtingsdienste is 
ampshalwe skriba van die Taakspan. 

3.2  By die konstituering word ’n dagbestuur saamgestel (Sien 2.2 hierbo). 

3.3  Die Taakspan betrek kundiges op ’n ad hoc- of permanente basis in sy werksaamhede en benoem 
subkommissies volgens behoefte. 

4. VERGADERINGS 

4.1  Taakspan 

4.1.1 Een vergadering word jaarliks gehou (verkieslik in Maart). Bykomende vergaderings kan elektronies of 
telefonies gehou word. 

4.2  Dagbestuur 

4.2.1 Een vergadering word jaarliks (verkieslik in November) gehou met die oog op die jaarlikse begroting. 
Indien noodsaaklik, word ’n tweede dagbestuursvergadering gehou. Bykomende vergaderings kan 
elektronies of telefonies gehou word.  

5. OPDRAG 

5.1 Die Taakspan adviseer die Algemene Sinode 

5.1.1 in verband met die bestuur van die Argief en Bestuursinligtingsdienste van die NG Kerk in 
Stellenbosch; 

5.1.2 in verband met die argiefreglemente en handleidings – ook vir gebruik deur sinodes; 

5.1.3 in verband met relevante wetgewing van toepassing op die bewaring van en toegang tot argief- en 
museummateriaal; 

5.1.4 in verband met rekordbeheer en 

5.1.5 met betrekking tot die publisering van belangrike historiese bronne en ander kerkhistoriese 
publikasies. 

5.2  Die Taakspan adviseer die sinodes oor die voorsiening van doelmatige fasiliteite vir ’n 
argiefbewaarplek en verwante dienste; asook oor die versameling, versorging, bewaring en gebruik 
van argief- en museummateriaal. 
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5.3  Die Taakspan bestuur die Argief en Bestuursinligtingsdienste van die NG Kerk in Stellenbosch en tref 
die nodige reëlings 

5.3.1 om argief- en museummateriaal van kerkrade, ringe, sinodes, kerklike kommissies en inrigtings vir 
bewaring in die argiefbewaarplek te versamel, te bewaar, te ontsluit en 

5.3.2 om belangrike teologiese (veral kerkhistoriese) geskrifte/publikasies vir die argiefbewaarplek te verkry, 
indien nodig by wyse van afskrifte/afdrukke/kopieë daarvan. 

5.4  Die Taakspan beslis finaal oor die moontlike vernietiging van wegdoenbare stukke. 

5.5  Die Taakspan oorweeg en publiseer belangrike kerkhistoriese en ander materiaal. 

5.6  Die Taakspan sien toe dat inligting vir in memoriam verslae volgens die prosedure in die Argief- en 
Museumbeleid tussen sinodes uitgeruil word. 

5.7  Die Taakspan bestuur die personeel van die Argief en Bestuursinligtingsdienste van die NG Kerk: 

5.7.1  bepaal behoeftes ten opsigte van personeel met posbeskrywings en –evaluering, personeelregulasies, 
verlofreëlings, salarisskale, aanpassings en keuring; 

5.7.2  stel personeel aan in bestaande poste en sien toe dat die nodige dienskontrakte op datum is en 

5.7.3  bepaal die werksaamhede van die Direkteur van Argief en Bestuursinligtingsdienste [sien Reglement 
XX] en ander personeel en hou toesig oor hulle funksionering. 

5.8  Die Taakspan lê jaarliks ’n begroting vir sy werksaamhede voor aan 

5.8.1 die Sinodale Kommissie vir Fondse van die NG Kerk in Suid-Afrika (SKA); 

5.8.2 die Gesamentlike Kommissie vir Fondse van die NG Kerk van Transvaal (GKABID) en 

5.8.3 die Taakspan Fondse van die Algemene Sinode van die NG Kerk (ATF). 

5.9  Die Taakspan lê minstens een keer in twee jaar ’n verslag aangaande sy werksaamhede aan die 
sinodes voor. 

2  REGLEMENT VIR DIE HANTERING VAN ARGIEF- EN MUSEUMMATERIAAL 

1.  BEGINSELS 

1.1 In ooreenstemming met die karakter van die kerk, het sy argief- en museumarbeid primêr ’n 
Skriftuurlik-teologiese grondslag.  Eerstens is dit dus op teologies-wetenskaplike en daarna op 
sekulêr-wetenskaplike diens ingestel. 

1.2 Hierdie arbeid bou die geheue van die kerk uit en stel die kerk in staat om sy funksies op ’n logiese, 
verantwoordelike en konsekwente wyse voort te sit.  Die kerk se argief huisves gevolglik ook die 
skriftelike en ander getuienisse wat die kerk teen ongeregverdigde aansprake en duur eise beskerm. 

1.3 Die versameling, bewaring en gebruik van argief- en museummateriaal beteken die hantering van 
getuienisse oor die handelinge van God Drie-enig in en deur Sy kerk in ’n bepaalde gebied. 

1.4 As dienaar van die kerk, het die argief die taak om hierdie getuienisse deur die dienste van 
versameling, bewaring, ontsluiting, navorsing en publikasie te verwerk. 

1.5  Die argiefbewaarplek en museum is ’n gesistematiseerde inligtingsbron in diens van die kerk en sy 
verskillende kennisvelde, met besondere klem op die teologie en meer bepaald die ekklesiologie.  

1.6 Dit dien vanweë sy ryke inligting, ook ander wetenskappe, beantwoord as akademiese instansie 
akademiese navrae en gee aan navorsers voorligting in die metodiek van navorsing en 
geskiedskrywing. 

2.  TERMINOLOGIE EN VERANTWOORDELIKHEDE 

2.1 Argief- en museummateriaal beteken die dokumente of alle ander materiaal wat inligting oor 
gemeentes, ringe, sinodes en hulle kommissies, sowel as moontlike kerklike inrigtings binne hulle 
grense, bevat. Dit behels alle inligting deur alle middele oor die kerklike lewe in sy nouste en breedste 
verband binne ’n bepaalde gebied. 

2.2 Vir doelmatige argief- en museumdienste het kerkrade, ringe, sinodes en ander argief- en 
museumlewerende instansies die volgende verantwoordelikhede ten opsigte van kopieë vir bewaring: 

2.2.1 die voorsiening van verstaanbare, noukeurige en taalkundig goed versorgde en gedokumenteerde 
inligting, sowel as die gevraagde museummateriaal; 

2.2.2 duidelike rekenaaruitdrukke met hoë letterkwaliteit (verkieslik laserdrukwerk) of goeie tikwerk met ’n 
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helder swart tiklint waar tikmasjiene nog gebruik word; 

2.2.3 netjiese en leesbare skrif in ’n ink wat nie maklik verbleik of uitgewis kan word nie; 

2.2.4 korrigeerlak (Tipp-Ex) mag onder geen omstandighede gebruik word nie; 

2.2.5 die gebruik van duursame argiefpapier van A4-formaat van 100 gram per vierkante meter (dun en/of 
aaneenlopende rekenaarpapier mag onder geen omstandighede gebruik word nie); 

2.2.6 tik- of skryfwerk of druk- of kopieerwerk verkieslik op albei kante van die papier met ’n oop ruimte van 
minstens 2,5 cm aan die binnekant van die teks met die oog op inbinding en 1,5 cm aan die oop kant; 

2.2.7 die volledige datering, ondertekening en/of parafering en stempel van alle dokumente soos wanneer 
en waar wetenskaplike en gemeenregtelike argiefbeginsels dit vereis; 

2.2.8 die inagneming van die noodsaaklikheid van ruimtebesparing in die argief deur die stelselmatige 
vernietiging van wegdoenbare materiaal soos deur die Algemene Sinode in sy beleid vir rekordbeheer 
beskryf en 

2.2.9 die inlewering van argief- en museummateriaal by die betrokke sinodale bewaarplek onder die dekking 
van ’n behoorlike inventaris. 

3. DIE KERKRAAD 

3.1 Elke kerkraad benoem ’n argiefkommissie waarvan die saakgelastigde of administratiewe beampte lid 
is.  

3.2 Hierdie kommissie sien toe dat: 

3.2.1  die gemeente oor ’n doeltreffende en wetenskaplike argiefstelsel beskik, waarby ingesluit is ’n 
doeltreffende lêersisteem, asook die nodige geriewe daarvoor in ’n brandbestande kluis of -vertrek; 

3.2.2  die kerkraad aan al die kerklike, juridiese, argivaliese en museumkundige vereistes vir die betrokke 
materiaal en dienste voldoen: 

3.2.2.1  deur ’n inventaris wat voldoen aan die vereistes van die Wet op die Bevordering van Toegang tot 
Inligting [Wet 2 van 2000] op te stel en jaarliks by te hou vir deursending aan die Argief en 
Bestuursinligtingsdienste van die NG Kerk in Stellenbosch; 

3.2.2.2  deur te voldoen aan die vereistes gestel in die Nasionale Erfeniswet [Wet 25 van 1999 en aangevul 
in Goewermentskennisgewing Nr 1313 van 25.10.2002] 

3.2.2.2.1 wat alle strukture – of gedeelte daarvan – wat ouer is as 60 jaar, beheer en 

3.2.2.2.2 wat bepaal dat geen “erfenis objek” [boeke, manuskripte, dokumente, argivalia, kaarte, afdrukke, 
foto’s, films, klankmateriaal en enige materiaal wat uniek is en wat die mondelinge geskiedenis 
van Suid-Afrika aanvul] sonder toestemming of ’n permit vervreem, vernietig, beskadig, bekrap, 
verander, gerestoureer of herstel mag word nie; 

3.2.2.3  deur in samewerking met die Direkteur-Argivaris aan die kerkraad leiding te gee met betrekking tot 
die ordening, instandhouding, bewaring en uitbouing van die gemeente-argief, die vernietiging van 
wegdoenbare stukke, die inlewering van gemeentelike argivalia by die sinodale argiefbewaarplek en 
alle ander verpligtinge ten einde te voldoen aan die vereistes gestel in die Kerk se beleid ten opsigte 
van rekordbeheer soos van tyd tot tyd aangepas en by die Argief en Bestuursinligtingsdienste van die 
NG Kerk in Stellenbosch beskikbaar is; 

3.2.3  die getekende en geparafeerde handelinge van die kerkraad, sy kommissies, diensaksies en ander 
gemeentelike vergaderings in ’n behoorlike, goed versorgde en argivalies aanvaarbare notuleboek of 
notulelêer aangeteken en die betrokke bylaes daarby gevoeg word; 

3.2.4  lidmateregisters vir doop- en belydende lidmate op datum gehou en versorg word; 

3.2.5  regstellings, wysigings of versuimde inskrywings in die registers korrek aangebring word nadat die 
aansoeke, met die nodige bewysstukke, deur die kerkraad en die argivaris goedgekeur is; 

3.2.6  alle ander belangrike argivalia soos konsistorieboeke, afkondigingboeke, duplikate van uitgaande 
briewe en die oorspronklike inkomende briewe, behoorlik versorg word; 

3.2.7  gemeentelike verslae volgens die kerklike bepalings opgestel en op die bestemde tyd aan die ring 
besorg word. 

3.2.8  jaarliks sorgvuldig gekontroleerde, gekorrigeerde, geparafeerde en ondertekende afskrifte van die 
lidmateregisters vir doop- en belydende lidmate op voorgeskrewe wyse aangebring en na die sinodale 
argiefbewaarplek gestuur word; 
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3.2.9  alle stukke wat deur die sinodale argiefbewaarplek vir verbetering/aanvulling/vervanging na 
gemeentes terugverwys is, binne vier weke na die vergadering in die verlangde toestand aan die 
sinodale argiefbewaarplek besorg word;  

3.2.10  alle argief- en museummateriaal waartoe ooreengekom is, vir veilige bewaring, versorging en 
oordeelkundige gebruik deur navorsers aan die sinodale argiefbewaarplek toevertrou word volgens 
besluit van die sinode; 

3.2.11  skriftelike en mondelinge oorkondes wat ’n bydrae kan lewer tot die getuienis van die handelinge van 
God in Sy kerk, bewaar en aan die sinodale argiefbewaarplek besorg word; 

3.2.12  museummateriaal versamel en versorg word en 

3.2.13  die nodige besonderhede oor die gemeente jaarliks aan die Sinodale Kerkkantoor deurgegee word 
vir versending aan die hoofredakteur van die Jaarboek van die Ned Geref Kerke. 

4. DIE RING 

4.1 Die ring benoem ’n argiefkommissie. 

4.1.1  Die argiefkommissie sien toe dat die ring oor ’n doeltreffende en wetenskaplike argiefstelsel beskik 
waarby ingesluit is afskrifte van die ring se behoorlik ondertekende notules, stukke in verband met die 
ring se administrasiefonds, ringskommissienotules en ’n doelmatige lêersisteem, asook die nodige 
geriewe daarvoor in ’n brandbestande kluis of –vertrek. 

4.1.2  Die argiefkommissie sien toe dat die ring aan al die kerklike, juridiese en argivaliese vereistes vir 
dokumentêre materiaal en dienste voldoen (sien 3.2 hierbo). 

4.1.3  Die argiefkommissie sien toe dat die ringskriba behoorlik ingelig is oor sy/haar verpligtinge soos 
beliggaam in die Argief- en Museumreglement, naamlik:  

4.1.3.1 Agenda  

4.1.3.1.1 alle verslae word voorsien van duidelike en volledige opskrifte met vermelding van die naam van 
die betrokke sinodale gebied, ring, gemeente, kommissie, diensaksie en dergelike meer en datum 
van vergadering en/of verslag; 

4.1.3.1.2 oorspronklike verslae word behoorlik onderteken en in volgorde gebind; 

4.1.3.1.3 volledige verduidelikings word verstrek waar verslae en ander dokumente nie volledig onderteken 
kon word nie; 

4.1.3.1.4 alle oorspronklike verslae en bylaes by die ringskriba ingelewer, word vir bewaring na die 
argiefbewaarplek gestuur; 

4.1.3.2 Ringsnotules  

4.1.3.2.1 word korrek en deurlopend genumereer; 

4.1.3.2.2 elke bladsy van notules word geparafeer, die laaste bladsy behoorlik onderteken deur die voorsitter 
en skriba en in volgorde gebind; 

4.1.3.2.3 alle notules word voorsien van duidelike en volledige opskrifte met vermelding van die naam van 
die betrokke sinodale gebied, ring en datum van vergadering. 

4.1.4  Die argiefkommissie sien toe dat die ring die volgende argief- en museummateriaal van die 
gasheergemeente by ringsittings nagaan: 

4.1.4.1  notules (kerkraad, kerkraadkommissies en gemeentelike aksies); 

4.1.4.2  verslae van kerkraadskommissies; 

4.1.4.3  dooplidmate- en lidmateregisters; 

4.1.4.4  attestate en lidmaatbewyse; 

4.1.4.5  teenblaaie of rekenaarinskrywings van attestate/lidmaatbewyse en doopseels uitgereik; 

4.1.4.6  doopaansoekvorms; 

4.1.4.7  huweliksregisters; 

4.1.4.8  konsistorieboeke en kerkraadsregisters; 

4.1.4.9  aankondigingsboeke of -blaaie; 

4.1.4.10  personeellêers: dienskontrakte en verlofregisters; 
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4.1.4.11  korrespondensie, liassering en liasseerstelsel; 

4.1.4.12  foto’s, foto-albums en plakboeke; 

4.1.4.13  museumuitstallings. 

4.1.5  Die argiefkommissie sien toe dat die ring argivalia by die argiefbewaarplek inlewer. 

4.1.5.1  Inlewer van ringstukke: die volgorde van die inventaris word gebruik. 

4.1.5.2  Binne twee maande na elke ringsitting word die oorspronklike handelinge van die vergadering, 
asook alle bylaes en alle verslae en gemeentelike stukke wat voor die ring gedien het, onder 
dekking van die voorgeskrewe inventarisvorm aan die betrokke sinodale argiefbewaarplek gestuur. 

4.1.5.3  Die notule en korrespondensie van alle ringskommissies, wat nie meer vir onmiddellike naslaan 
benodig word nie, moet aan die sinodale argiefbewaarplek gestuur word. 

4.1.5.4  Alle argiefmateriaal, insluitend korrespondensie, moet van tyd tot tyd aan die sinodale 
argiefbewaarplek gestuur word. 

4.1.5.5  Alle stukke wat vir verbetering/aanvulling/vervanging terugverwys is, moet so gou moontlik na 
ontvangs en noukeurige kontrole deur die ringskommissie, aan die betrokke argiefbewaarplek 
gestuur word. 

4.1.6  Die argiefkommissie verleen hulp aan gemeentes. In samewerking met die Direkteur-Argivaris word 
kerkrade begelei met die ordening, instandhouding, bewaring en uitbouing van die gemeente-argief; 
die vernietiging van wegdoenbare stukke; die inlewering van gemeentelike argivalia by die sinodale 
argiefbewaarplek; en alle ander verpligtinge ten einde te voldoen aan die vereistes gestel in die Kerk 
se beleid ten opsigte van rekordbeheer (Sien 6.2.7 hier onder). 

4.1.7  Die argiefkommissie sien toe dat die nodige besonderhede oor die ring jaarliks aan die Sinodale 
Kerkkantoor deurgegee word vir versending aan die hoofredakteur van die Jaarboek van die Ned 
Geref Kerke. 

4.1.8  Die argiefkommissie sien toe dat ’n besluiteregister tydens die ringsvergadering opgestel word en dat 
’n indeks van ringsbesluite, waar moontlik, bygehou word. 

5. DIE SINODE 

5.1  Die Algemene Sinode benoem ’n Algemene Taakspan vir Argief en Bestuursinligtingsdienste 
(ATABID) in ooreenstemming met die Reglement vir die Algemene Sinodale Taakspan vir Argief- en 
Bestuursinligtingsdienste (Reglement X.1: 2.1) om die NG Kerk in ooreenstemming met  die 
Reglement vir Argief en Bestuursinligtingsdienste van die NG Kerk tot diens te wees. 

5.2  Elke sinode wys sy eie kommissie/taakspan vir die argief aan om, in ooreenstemming met die 
Reglement vir Argief en Bestuursinligtingsdienste van die NG Kerk, 

5.2.1 die nodige advies aan die sinode vir die voorsiening van ’n doelmatige sinodale argief en moontlike 
museumdiens en toereikende personeel te gee; 

5.2.2 die nodige leiding aan die sinode in sake die versameling, versorging, bewaring en gebruik van argief- 
en museummateriaal en implementering en benutting van die rekenaar in die verband, te gee; 

5.2.3 reëlings te tref vir die versameling van argief- en museummateriaal van kerkrade, ringe, sinodes, 
kerklike kommissies en -inrigtings met die oog op die bewaring daarvan in die sinodale argief; 

5.2.4 belangrike teologiese (veral kerkhistoriese) geskrifte of publikasies vir die sinodale argief, ook by wyse 
van afskrifte, afdrukke of kopieë daarvan, te verkry; 

5.2.5 toesig te hou oor die werk van die argivaris (as uitvoerende beampte) en die argiefpersoneel; 

5.2.6 ’n verslag oor die werk in die sinodale argief, saam met ’n begroting van inkomstes en uitgawes, aan 
elke vergadering van die sinode op te stel; 

5.2.7 finaal te beslis oor die moontlike vernietiging van efemere stukke; 

5.2.8 belangrike kerkhistoriese en ander materiaal te oorweeg en te publiseer en 

5.2.9 ’n in memoriam-verslag op te stel indien die sinode dit verlang. 

6.  INLEWERING VAN ARGIVALE BRONNE 

6.1  Moderature, sinodale kommissies, ringskommissies, kerkrade en ander kerklike instansies 

6.1.1  Moderatuurslede, skribas van alle sinodale kommissies, sinodale amptenare wat verantwoordelikheid 
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beklee by diensaksies, verenigings, inrigtings, institute, byeenkomste, maatskappye, trusts, 
pensioenfondse, skemas, kerkkantore, rade, ensovoorts – en alle ander kerklike ampsdraers – moet 
van tyd tot tyd ingevolge beskikkingsmagtiging, en met eerbiediging van alle argiefvereistes soos in 
hierdie reglement gestel, alle argivalia en gevraagde museummateriaal by die Argief en 
Bestuursinligtingsdienste van die NG Kerk te Stellenbosch [of die betrokke sinodale kerkargief] inlewer 
of daarmee handel soos skriftelik met die Direkteur-Argivaris ooreengekom. Dit behels behoorlik 
ondertekende, geparafeerde, gedateerde en genumereerde agendas, notules en bylaes, stelselmatig 
en argivalies korrek geliasseerde korrespondensie, aktes, registers, finansiële stukke, alle stukke wat 
betrekking het op die interne funksionering en kronologie van werksaamhede, statistiek en gegewens, 
manuskripte, aantekeninge, ensovoorts. 

6.1.2  Die skriba van ’n sinode en die aktuarius het die verantwoordelikheid om so gou moontlik na elke 
sinodale vergadering die gepubliseerde (of gefotokopieerde) agenda, notule en kerkorde aan die 
betrokke sinodale kerkargiefbewaarplek binne die NG Kerkverband vir bewaring en navorsing te 
besorg. Waar sinodale kerkargiefbewaarplekke ontbrekende stukke aanvra, moet die skriba/aktuarius 
in die aanvraag voorsien. 

6.2 Rekordbeheer 

6.2.1 Gemeentes beskik oor hulle eie argivalia en lewer dit by die betrokke argief in vir bewaring, volgens 
die riglyne in die Agenda van die Algemene Sinode 1998, p 142vv. 

6.2.2 Kommissies van die kerk in breër verband lewer gereeld hulle argivalia (alle stukke ouer as tien jaar) 
by die betrokke argief in vir bewaring. 

6.2.3 Waar ’n gemeente met ’n ander gemeente verenig, word alle gemeentestukke van die gemeente wat 
sluit, behalwe dokumente van die laaste 5 jaar en die gemeenteregisters, by die argief ingehandig vir 
bewaring voor datum van eenwording. 

6.2.4 Gemeentes wat ophou bestaan, lewer voor datum van ontbinding alle argivalia by die betrokke argief 
in.  

6.2.5 Argiefskeppende instansies en amptenare moet by die inlewering van argivalia, die argief adviseer met 
betrekking tot stukke wat gesluit behoort te word. Sulke stukke is vir navorsers gesluit en word alleen 
beskikbaar gestel met goedkeuring van die argiefskeppende instansie of indien die argief deur ’n hof 
daartoe gelas word. 

6.2.6 Argiefskeppende instansies moet behulpsaam wees met die versameling en bewaring van 
ongepubliseerde verhandelinge (teologiese/historiese navorsing), gemeenteblaaie, fotomateriaal en 
akoestiese materiaal. 

6.2.7 Vir doeltreffende rekordbeheer word die Riglyne vir die Bewaring van Kerklike Dokumente (Agenda 
van die Algemene Sinode 1998, p 142vv) aanvaar as beleid wat van tyd tot tyd aangepas word in 
ooreenstemming met wetgewing.  Inligting hieroor is by die Argief en Bestuursinligtingsdienste van die 
NG Kerk te Stellenbosch beskikbaar. 

3   REGLEMENT VIR DIE DIREKTEUR-ARGIVARIS VAN DIE NG KERK 

1.  Die Taakspan Argief en Bestuursinligtingsdienste benoem ’n direkteur-argivaris (verkieslik ’n persoon 
wat onderleg is in die ekklesiologie en rekenaargeletterd is) wat as predikant in die Algemene Sinode 
se diens die koördinerende en uitvoerende amptenaar in die NG Kerk se Argief en 
Bestuursinligtingsdiens moet wees. 

1.1  Die Direkteur-Argivaris bestuur die Argief en Bestuursinligtingsdienste van die NG Kerk aan die hand 
van die bestaande en goedgekeurde reglemente met verslag aan die Taakspan (ATABID). 

1.2  Die Direkteur-Argivaris bou alle dienste op sy terrein op ’n deeglike en wetenskaplike wyse uit. 

1.3  Die Direkteur-Argivaris vervul alle take in verband met versameling, bewaring, ontsluiting, navorsing 
en publikasies, met die verantwoordelikheid of reg om: 

1.3.1  kerkrade, ringe, sinodes en kerklike kommissies argief- en museumbewus te maak en op die 
inlewering van die betrokke materiaal by die betrokke sinodale argiefbewaarplek aan te dring en 

1.3.2  aan te dring op die vervanging en/of verbetering van argiefmateriaal wat nie aan die voorskrifte van die 
Argief- en Museumreglement en/of aan die algemeen aanvaarde argiefvereistes voldoen nie. 

1.4  Die Direkteur-Argivaris bestuur die versamelings van argivalia deur onder andere 

1.4.1  wetgewing wat bewaring van argivalia bepaal te bestudeer en toe te pas; 

1.4.2  alle aanwinste sover moontlik skriftelik te erken; 
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1.4.3  sover moontlik alle beskadigde stukke vakkundig te laat herstel; 

1.4.4  mettertyd alle stukke volgens ’n aanvaarbare beginsel in te bind of te verpak; 

1.4.5  toe te sien dat alle bande, bundels, lêers, ander argiefstukke en museummateriaal stelselmatig 
genumereer, gerekenariseer en in die databasis opgeneem word en 

1.4.6  toe te sien dat die nodige vindmiddels vir alle argiefstukke en museummateriaal opgestel word. 

1.5 Die Direkteur-Argivaris bestuur toegang tot inligting uit die versamelings 

1.5.1 met erkenning aan bestaande wetgewing wat toegang tot argivalia/inligting bepaal; 

1.5.2  met erkenning van bestaande ooreenkomste met ander instansies en 

1.5.3  met die toepassing van goedgekeurde navorsingsgelde/tariewe. 

1.6 Die Direkteur-Argivaris stel volgens die beleid van die Algemene Taakspan Argief en 
Bestuursinligtingsdienste die argiefstukke vir navorsing en/of kopiëring beskikbaar en oefen 
doeltreffende kontrole uit deur onder andere 

1.6.1  waar moontlik, kopieë (elektronies en andersins) uit argiefstukke teen goedgekeurde tariewe te 
voorsien; 

1.6.2  leiding te gee met betrekking tot die metodiek van navorsing en kerkgeskiedskrywing; 

1.6.3  die noodsaaklikheid van die versigtige hantering van argiefstukke by navorsers tuis te bring; 

1.6.4 met diskresie toe te sien dat argief- en museummateriaal nie uit die argiefbewaarplek gaan nie en 

1.6.5 binne redelike tyd gevolg te gee aan versoeke in verband met kerkhistoriese publikasies as diens aan 
die teologiese wetenskap en middel tot getuienis oor God se dade. 

2.  Die Direkteur-Argivaris word as predikant by die Algemene Sinode se pensioen- en mediese fonds 
ingeskakel. 

3.  Die Direkteur-Argivaris doen verslag oor die werksaamhede van die Argief en Bestuursinligtings-
dienste van die NG Kerk aan: 

3.1  elke gewone vergadering van die Taakspan (ATABID); 

3.2  elke gewone vergadering van die Sinodale Kommissie vir die Argief van die NG Kerk in Suid-Afrika 
(SKA) en 

3.3  elke gewone vergadering van die Gesamentlike Kommissie vir Argief en Bestuursinligtingsdienste van 
die NG Kerk van Transvaal (GKABID). 

 

4.  Die Direkteur-Argivaris woon met adviserende stem die vergaderings by van die Algemene Sinode en 
die sinodes wie se argivalia deur die Argief en Bestuursinligtingsdienste van die NG Kerk (ABID) 
bestuur word. 

 

5.  Die Direkteur-Argivaris bly student op sy/haar arbeidsterrein en behartig of reël en beheer die nodige 
indiensopleiding van die personeel van die Argief en Bestuursinligtingsdienste. 

6.  Die Direkteur-Argivaris pas rekordbeheer (ingeslote beskikkingsmagtiging) oor alle argivalia binne 
sy/haar bedieningsgebied toe. Die Taakspan Argief en Bestuursinligtingsdienste bepaal die algemene 
beleid ten opsigte van beskikkingsmagtiging. 

7.  Die Direkteur-Argivaris verleen volgens die bestaande beleid hulp aan predikante, gemeentelike 
amptenare en kommissies – buite of binne ringsverband – met betrekking tot die kerklike argief- en 
museumwetenskap, kerklike administrasie en dokumentbestuur 

7.1  deur sporadiese besoeke aan gemeentes en ringe; 

7.2  deur kursusse vir gemeentelike amptenare aan die hand van die goedgekeurde Handleiding vir 
Saakgelastigdes en 

7.3  deur besoeke van werkgroepe aan die Argief te Stellenbosch. 

4 REGLEMENT VIR DIE HANTERING VAN REGISTERS 

1.   ALGEMEEN 
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1.1 Noodsaak van ’n lidmateregister 

1.1.1 Elke gemeente moet ‘n lidmateregister vir Doop- en Belydende lidmate hê – óf ‘n handgeskrewe (of 
getikte) register óf ‘n gerekenariseerde register óf albei.   

1.2   Kontrolering 

1.2.1 Kontroleer gegewens deeglik voor elke inskrywing in ’n register om te verseker dat name, vanne, 
gemeentename en datums korrek is.  Die voorletters en vanne van leraars; die name en vanne van 
alle ander persone; die name van gemeentes; en alle datums moet volledig en korrek verstrek word. 

1.2.2 Ten einde die juiste geboortedatum en die spelling van name vir inskrywing in die register te verseker, 
moet die ouer(s) by die aanmelding vir die doop die dokument toon wat by die registrasie van die kind 
se geboorte uitgereik is.  Ongeregistreerde dooplidmate moet vóór belydenisaflegging ’n doopseel 
inlewer. 

1.3 Afkortings 

1.3.1 Die name en vanne van persone en die name van gemeentes moet 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 “Bosmanstraat-kerk” vir Pretoria is ontoelaatbaar.  
Die korrekte name verskyn in die Jaarboek van die NG Kerke.  (Vergelyk Standaard Afkortings.  Sien 
Handelinge van die Algemene Sinode 1998, p 443.) 

1.4 Skryfwyse van datums 

1.4.1 Datums word volgens die agtsyferstelsel, in die orde van dag, maand, jaar geskryf en met punte 
verdeel.  [Voorbeeld:  3 April 1992 word as 03.04.1992 geskryf] 

1.5 Geen herhalingstekens 

1.5.1 Geen herhalingstekens of woorde soos “do” of “ditto” is toelaatbaar nie. 

1.6 Alfabetiese inskrywings 

1.6.1 Inskrywings geskied in alfabetiese orde.  Vanne soos Van der Merwe en Van Rensburg kom onder die 
letter V. ’n Van soos Janse(n) van Rensburg, waar die Janse(n) ’n deel van die van uitmaak en die 
betrokke persoon dit self so gebruik, kom onder J. 

1.7 Ooplaat van reëls 

1.7.1 Ter wille van ruimtebesparing word daar normaalweg geen reël tussen twee inskrywings in die 
lidmateregisters vir doop- en belydende lidmate oopgelaat nie.  Om dieselfde rede begin die 
inskrywings van elke volgende nuwe jaar of termyn nie telkens op ’n nuwe bladsy nie.  Waar dit nodig 
geag word om ’n nuwe jaar of termyn aan te dui, kan ’n reël oopgelaat word, met toevoeging van die 
jaartal. 

1.8 Opmerkingskolom 

1.8.1   As algemene reël geld dat niks vermeld mag word wat lasterlik is of ’n stigma dra nie.  Opmerkings 
soos “buite-egtelik”, “vader onbekend” of “enkelouer” is heeltemal ontoelaatbaar. 

1.8.2 Inligting wat in die opmerkingskolom van die dooplidmateregister verstrek word, moet verklarend wees 
ten opsigte van buitengewone omstandighede wat die kerkregtelike posisie van die doopouers, 
dopeling of bedienaar van die doop raak, of wat op die wese en implikasie van die sakrament 
betrekking het.   

1.8.2.1 Waar die vader of moeder byvoorbeeld nie ’n belydende lidmaat van ’n gemeente is nie, of om ’n 
ander rede nie by die doop teenwoordig is nie, moet die dooplidmateregister aandui dat die 
betrokke ouer nie die doopbelofte afgelê het nie.  In so ’n geval word met die opmerking 
“Vader/Moeder lê belofte alleen af” volstaan.  Waar by ’n registerinskrywing addisionele inligting 
van nut kan wees, mag dit – met eerbiediging van die gestelde riglyn – in die opmerkingskolom 
aangeteken word, selfs al maak die Reglement nie spesifiek daarvoor voorsiening nie. 

1.8.2.2  In die geval waar iemand na belydenis gedoop, deur doopouers aangeneem, óf na ouderdom van 
7 jaar gedoop word, word dit in die opmerkingskolom aangeteken met verwysing na die datum van 
die kerkraadsbesluit. [Voorbeelde: “Na oud 7 gedoop. KR 10.02.2006” of “Gedoop na belydenis. 
KR 10.02.2006”] 

1.8.2.3 Waar die kerkraad tevrede is dat ’n lidmaatbewys onopspoorbaar is en die lidmaat ’n verklaring 
ingedien het, word dit in die opmerkingskolom aangeteken met verwysing na die datum van die 
kerkraadsbesluit. [Voorbeeld: Verklaring ingl. KR 10.02.2006] 
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2.   WYSIGINGS EN/OF AANVULLINGS 

2.1   Begripsomskrywing 

2.1.1 Rektifikasie [regstelling] beteken om ’n fout in die register, byvoorbeeld “Johannis” tot “Johannes” of 
20.04.1967 tot 21.04.1967, reg te stel. 

2.1.2 Naamsverandering beteken om ’n bepaalde voornaam of van, byvoorbeeld “Petrus” deur “Hermanus” 
of “Conradie” deur “Nienaber”, soos dikwels by aanneming gebeur, te vervang. 

2.1.3 Versuimde registrasie is die aanvulling van inligting in die register vir doop- of belydende lidmate wat 
deur versuim direk na die gebeurtenis agterweë gebly het. 

2.2 Vorms en adres 

2.2.1  Aansoeke vir wysiging/aanvulling word in tweevoud op die voorgeskrewe vorm of in die voorgeskrewe 
formaat en met die nodige bewysstukke/stawende dokumente ingedien  

2.2.1.1 by die kerkraad van die gemeente waar die doop plaasgevind het,  

2.2.1.2 of in die geval van ’n belydende lidmaat, by die kerkraad van die gemeente waar die inskrywing 
versuim of foutief is  

2.2.1.3 of, wanneer die oorspronklike inskrywing nie opgespoor kan word nie, waar die belydende lidmaat 
tans aangeteken is. 

2.3  Bewysstukke 

2.3.1 Ten opsigte van ’n rektifikasie en naamsverandering is die vereiste bewysstukke/stawende dokumente 
as volg: 

2.3.1.1  In die lidmateregister: ’n identiteitsdokument of ’n geboortesertifikaat. 

2.3.1.2  In die dooplidmateregister: ’n identiteitsdokument of ’n geboortesertifikaat. 

2.3.1.3  In die dooplidmateregister vir ’n wettige aanneming: die aannemingsorder en ’n identiteitsdokument 
of ’n geboortesertifikaat. Die nommer en datum van die aannemingsorder moet agter die name van 
die aanneemouers geskryf word.  Aangesien die moeder se nooiensvan nie op dié order verskyn 
nie, moet dit verkry en duidelik op die aansoekvorm ingevul word. 

2.3.2  Vereiste bewysstukke/stawende dokumente vir ’n versuimde inskrywing van ’n doop: 

2.3.2.1  Skriftelike verklarings van twee betroubare en ongesensureerde lidmate, doopouers uitgesluit, dat 
die betrokke persoon wel gedoop is 

2.3.2.2  of ’n skriftelike verklaring deur die leraar wat die doop waargeneem het, vergesel van ’n afdruk van 
die betrokke bladsy in die doopkladboek en, indien beskikbaar, ’n doop- of lidmaatskapkaart/-boekie 
of ’n foto van die gebeurtenis. 

2.3.3  Vereiste bewysstukke/stawende dokumente vir ’n versuimde inskrywing van ’n belydenisaflegging: 

2.3.3.1  skriftelike verklarings verkry van twee betroubare en ongesensureerde lidmate dat die betrokke 
persoon wel belydenis van geloof afgelê het 

2.3.3.2  of ’n verklaring deur die betrokke leraar vergesel van ’n afdruk van die betrokke bladsy in die 
lidmaatskapkaart/-boekie. 

2.4  Prosedure 

2.4.1  Tydens ’n kerkraadsvergadering gaan die kerkraad die aansoek na en keur dit goed.   

2.4.2  Hierna word albei die voltooide aansoekvorms saam met die bewysstukke by die argivaris ingedien. 

2.4.3  Die argivaris kontroleer of die aansoek aan al die vereistes voldoen, teken die wysiging/aanvulling in 
die betrokke registerafskrif aan en stel die kerkraad daarvan in kennis. 

2.4.4  Die saakgelastigde van die kerkraad bring nou die goedgekeurde wysiging in die oorspronklike register 
aan. 

2.5 Aantekening in registers 

2.5.1 Geen skrapings in die registers is toelaatbaar nie.  Die korrekte besonderhede word met rooi ink bo die 
foutiewe gegewens, wat in alle gevalle met rooi ink onderstreep word, ingeskryf.  In die 
opmerkingskolom word daar, ook met rooi ink, aangeteken dat die argivaris dit goedgekeur het, met 
verwysing na die datum. Die amptenaar wat die wysiging aanbring, parafeer dit met vermelding van 
sy/haar amp. [Voorbeeld: Arg 10.02.2006  KM Saakgelastigde] 
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2.5.2 By versuimde registrasie word die inskrywing in rooi ink gedoen in die register van die jaar waarin en 
so naby moontlik aan die plek waar dit versuim is, met, indien nodig, ’n verwysingsnota. 

2.5.2.1 In die opmerkingskolom word daar, ook in rooi ink, die nodige aantekening gemaak. Die amptenaar 
wat die wysiging aanbring, parafeer dit met vermelding van sy/haar amp. [Voorbeeld: Vers reg. Arg. 
11.09.2006. ARB Saakgelastigde]. 

2.5.2.2 Indien die inskrywing nie by die spesifieke jaar waar dit versuim is, gedoen kon word nie, moet ’n 
verwysingsnota by die jaar waar die inskrywing moes plaasgevind het (byvoorbeeld 1983), 
aangebring word. [Voorbeeld: Jooste, Pieter N — sien 2006]. 

2.5.3 ’n Skryffout wat in die lopende jaar begaan is, moet dadelik (sonder aansoek om rektifikasie) reggestel 
word deur die fout met rooi ink te onderstreep en die regstelling in rooi ink daarbo in te skryf. Die 
saakgelastigde parafeer dit.  

2.5.3.1 In die registerafskrifte word die korrekte besonderhede dan sonder meer oorgeskryf.  

2.5.3.2 ’n Skryffout word gemaak wanneer die saakgelastigde wel die korrekte besonderhede ontvang het, 
maar ’n fout maak met die inskryf daarvan in die register en dit dadelik opmerk. 

2.5.4 ’n Naamsverandering in die lopende jaar word hanteer soos in 2.5.1 hier bo.  

2.5.5 Waar die persoon se van verander is, moet ’n verwysing in rooi ink gemaak word by die relevante plek. 
[Byvoorbeeld: “Van der Merwe, Pieter N — Sien by Jooste, Pieter N” moet by die V’s ingevoeg word 
as die persoon se van van “Jooste” na “Van der Merwe” verander is] 

3. DOOPLIDMATEREGISTER 

3.1 Van en voornaam 

3.1.1 Die dopeling 

3.1.1.1 Die dopeling word geregistreer onder die van soos dit op sy/haar identiteitsdokument verskyn met 
die name van die biologiese ouers voluit geskryf. 

3.1.2 Die ouers 

3.1.2.1 Slegs die nooiensvan van die moeder word saam met haar volle voorname ingeskryf en nie haar 
getroude van nie, maar as haar nooiensvan en haar getroude van dieselfde is, word “geb.” 
duidelikheidshalwe voor haar nooiensvan geskryf.  [Byvoorbeeld:  Louise geb. Dippenaar] 

3.1.2.2 Alle voorname van ouers en dopelinge word voluit geskrywe. 

3.1.2.3 Waar die vader of moeder nie ’n belydende lidmaat van ’n gemeente is nie, of om ’n ander rede nie 
by die doop teenwoordig is nie, moet die lidmateregister vir dooplidmate dit aandui dat die betrokke 
ouer nie die doopbelofte afgelê het nie  (Sien 1.7.2.1 hierbo).   

3.2 Buite-egtelike kind 

3.2.1 Die dopeling word langs die gewone weg geregistreer. 

3.2.2 Slegs die nooiensvan en voornaam van die moeder word ingeskryf.  Indien dit ’n weduwee of geskeide 
vrou is, word haar getroude van in hakies langsaan aangebring [Byvoorbeeld: “Susan Spies (nou 
Nel)”].  Die reël vir die vader se naam word oopgelaat.  In die opmerkingskolom word aangebring:  
“Moeder lê belofte alleen af”  (Sien ook 1.7.2.1 hierbo). 

3.3 Aangenome kind 

3.3.1 Waar ’n dopeling voor die doopbediening aangeneem is, word die dopeling onder die van van die 
aannemende ouers ingeskryf en word die name van die aannemende ouers voluit in die ouerkolom 
ingeskryf.   

3.3.2 Indien die kind na die doopbediening aangeneem word en hy/sy ’n ander van kry, word die 
voorgeskrewe weg vir naamsverandering gevolg (Sien 2 hier bo).  Onder geen omstandighede mag 
die naam van die oorspronklike ouers geskrap word nie.  Ter wille van die alfabetiese orde moet ’n 
verwysing in rooi ink van die nuwe van na die ou van in die betrokke register gemaak word (Sien 2.5.5 
hier bo). 

3.3.3 Indien slegs die van van die kind verander is, sonder dat die kind wettiglik aangeneem is, kan die 
name van die ouers nie verander word nie. 

3.3.4 By die uitreiking van ’n doopseel of ’n dooplidmaatskapsertifikaat word die volle name van die 
aannemende ouers sonder meer ingevul. 
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3.4  Kind in pleegsorg [Sien Funksionele Besluite 12.1] 

3.4.1   Waar die dopeling voor die doopbediening in pleegsorg geneem is, word die dopeling onder sy/haar 
eie van ingeskryf, terwyl die naam van die pleegsorgouers voluit in die ouerkolom verskyn.  In die 
opmerkingskolom word die datum van die kerkraadsbesluit aangeteken. [Voorbeeld:  KR 26.02.2006] 

3.4.2 Indien die kind na die doopbediening aangeneem word en hy/sy ’n ander van kry, word die 
voorgeskrewe weg vir naamsverandering gevolg (Sien 2 en veral 2.5.5 hier bo).  Onder geen 
omstandighede mag die naam van die oorspronklike ouers geskrap word nie. 

3.5  Doop van kinders ouer as sewe jaar [Sien Besluite by Artikel 49:  49.1b.3] 

3.5.1 In die opmerkingskolom moet van die doop van ’n kind van sewe jaar en ouer rekenskap gegee word 
met vermelding van die datum van die kerkraadsbesluit. [Voorbeeld: KR 26.02.2006] 

3.6   Doop van kinderhuiskinders ouer as 7 jaar [Sien Funksionele Besluite 12.2] 

3.6.1 ’n Ongedoopte kinderhuiskind van 7 jaar en ouer wie se kinderhuisplasing min of meer ’n permanente 
vorm aangeneem het, en wat dit begeer, kan gedoop word.  Die implikasie is dat ’n persoon of 
persone naas die eie, pleeg- of aanneemouer by die doop op die formulier kan antwoord en vir die 
geestelike opvoeding van ’n kinderhuiskind verantwoordelikheid kan neem.   

3.6.2 Die kinderhuis of gemeente kan nie korporatief as pleegouer optree vir doeleindes van die aflê van en 
die uitvoering van die doopbelofte nie.  Kerkrade kan wel, nadat die biologiese ouers, waar moontlik, 
daaroor geraadpleeg is, lidmate van die gemeente wat bereid is om verantwoordelikheid te neem vir 
die verbondsopvoeding, aanwys om as doopgetuies of geestelike voogde op die formulier te antwoord 
by die bediening van die doop aan ’n kinderhuiskind van 7 jaar of ouer.   

3.6.3. Die dopeling word in die Dooplidmateregister geregistreer onder die van soos dit op sy/haar 
identiteitsdokument/geboortesertifikaat verskyn met die name van die biologiese ouers voluit geskryf.  

3.6.3.1 Indien die naam van een of albei van die biologiese ouers nie bekend is nie, word daar in die 
betrokke ouerkolom aangeteken:  “Naam nie beskikbaar nie”.    

3.6.3.2 Indien die kinderhuiskind ’n buite-egtelike kind is, word slegs die voornaam en nooiensvan van die 
moeder ingeskryf.  Indien die moeder ’n weduwee of geskeide vrou is, word haar getroude van in 
hakies langsaan aangebring [Byvoorbeeld: “Susan Spies (nou Nel)”].  Die reël vir die vader se naam 
word in hierdie geval dus oopgelaat  (Sien ook 1.7 en 3.2.2 hier bo). 

3.6.4 Die volle voorname en van van die doopgetuies wat as doopouers optree, kom voluit in die volgende 
twee reëls in die kolom vir die ouers.  Die nooiensvan van ’n vrou word ingeskryf met haar getroude 
van in hakies. 

3.6.5 In die opmerkingskolom moet van die doop van ’n kinderhuiskind ouer as sewe jaar rekenskap gegee 
word met vermelding van die datum van die kerkraadsbesluit. [Voorbeeld: KR 26.02.2006] 

3.8 Doop in ’n ander gemeente 

3.8.1 In die geval waar met toestemming van die plaaslike kerkraad die doop in ’n ander gemeente bedien 
word, registreer die saakgelastigde van die gemeente waar die doop bedien is, die doop 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 dié gemeente se dooplidmateregister.   

3.8.2 Die saakgelastigde wat die dooplidmaatskap oorplaas, teken in die opmerkingskolom aan van watter 
gemeente toestemming vir die doop ontvang is. [Voorbeeld:  Toest. Maitland] 

3.9 Doop van kinders uit ander kerke 

3.9.1 In die opmerkingskolom moet van die doop van kinders uit ander erkende kerke rekenskap gegee 
word deur die kerk te vermeld in die opmerkingskolom.  [Voorbeeld: Van RKK Kaapstad] 

3.10 Doop van kinders uit buiteland 

3.10.1 As lidmate wat net tydelik in die buiteland woon, hulle kind in ’n ander gemeente as hulle 
tuisgemeente in Suid-Afrika wil laat doop, moet hulle die skriftelike toestemming van hulle 
tuisgemeente verkry.  Sien verder 3.8 hier bo. 

3.10.2 Waar lidmate wat permanent in die buiteland woon en daar by ’n gemeente inskakel, hulle kind in 
Suid-Afrika wil laat doop, moet hulle die skriftelike toestemming van hulle gemeente in die buiteland 
verkry.  Die doopgesprek word deur die leraar waar die kind gedoop gaan word, gevoer en na die 
doop registreer die saakgelastigde die doop in die dooplidmateregister, maar reik gelyktydig ’n 
bewys van dooplidmaatskap uit wat aan die gemeente waar die dopeling woonagtig is, gestuur word 
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vir registrasie.  Die opmerkingskolom word voltooi soos in 3.8.2 of 3.9.1. 

3.10.3 Waar lidmate wat permanent in die buiteland woon en nie daar by ’n gemeente kan inskakel nie, 
hulle kind in Suid-Afrika wil laat doop, vra die kerkraad van die gemeente waar hulle wil laat doop, 
hulle attestate aan vanaf die gemeente waar hulle lidmate was voordat hulle geëmigreer het.  Die 
doopgesprek word deur die leraar waar die kind gedoop gaan word, gevoer en na die doop 
registreer die saakgelastigde die doop in die dooplidmateregister.  

3.11  Volwasse doop 

3.11.1 Waar ’n volwassene na belydenis gedoop word, word die inskrywing in beide die 
dooplidmateregister en die belydende lidmateregister gedoen en word dit in die opmerkingskolom 
aangeteken met ’n verwysing na die datum van kerkraadsbesluit.  [Voorbeeld:  Gedoop na 
belydenis. KR 12.03.2006]  

3.11.2 Die name van die ouers word steeds voluit in die dooplidmateregister geskryf.  Indien die name van 
die ouers onbekend is, word in die ouerkolom aangeteken: “Name nie beskikbaar nie”. Sien ook 
1.7.1 hier bo. 

3.11.3 Die doopinskrywing van ’n getroude vrou geskied onder haar nooiensvan met die huidige van tussen 
hakies. [Voorbeeld: Rossouw (nou Nel)] 

3.12 Doop na moeder se hertroue 

3.12.1 In die geval waar ’n weduwee of ’n geskeide vrou weer trou en die kinders uit die vorige huwelik nog 
gedoop moet word, word die kinders geregistreer onder die van van die natuurlike (biologiese) 
vader.  Albei die natuurlike ouers se name moet steeds in die ouerkolom aangeteken word.  In die 
opmerkingskolom word aangeteken dat die moeder die belofte alleen afgelê het en dat die vader 
oorlede is of dat die egpaar geskei is.  [Voorbeelde:  Vader oorlede op 12.12.1981. Moeder lê belofte 
alleen af /  Geskei op 12.12.1981. Moeder lê belofte alleen af] 

3.12.2   Alleen indien die kind se van langs geregtelike weë verander is, kan die kind by die doop onder die 
nuwe van geregistreer word en slegs indien bogenoemde ouer se nuwe man of vrou die kind 
wettiglik aangeneem het, kan sy /haar naam, in plaas van die biologiese ouer s’n, in die ouerkolom 
aangeteken word. In so ’n geval moet die dokumentêre bewys (aannemingsorder in geval van 
wettige aanneming) aan die betrokke kerkraad voorgelê word. Verder word presies gehandel soos in 
3.3.1 uiteengesit. 

3.12.3 Indien so ’n aanneming eers na die doop plaasvind, moet langs die voorgeskrewe weg aansoek om 
naamsverandering in die dooplidmateregister gedoen word (Sien 2.3.1.3, asook 2.4 en 2.5). 

3.13   Doopgetuies 

3.13.1   Die inskrywing van die name van doopgetuies by ’n “normale doop” word ontmoedig omdat dit eintlik 
geen kerklike doel dien nie. 

3.13.2 Die name van getuies wat as doopouers optree kom in die ouerkolom en wel onder die ruimte vir die 
ouers se name. Dit gebeur egter slegs wanneer die ouers nie self die dopeling ten doop kan bring 
nie. Sulke gevalle moet hoogs uitsonderlik wees en deur die kerkraad goedgekeur word en so in die 
opmerkingskolom aangeteken word [Voorbeeld: Doopgetuies lê belofte af. KR 26.02.2006]. Die 
naam van die wettige ouers word normaalweg in die ouerkolom geskryf.  

3.13.3   Die voorname en van van die doopgetuies word voluit geskryf. Die nooiensvan van die vrou word 
ingeskryf met haar getroude van in hakies. 

3.14   Oorgekom van en vertrek na ’n ander gemeente 

3.14.1 Wanneer ’n dooplidmaat met of sonder sy/haar ouers na ’n ander gemeente vertrek, reik die 
saakgelastigde ’n bewys van dooplidmaatskap uit wat in die nuwe gemeente ontvang, afgelees en in 
die dooplidmateregister ingeskryf word.  Die geboortedatum en datum van doop en die naam van die 
leraar wat die doop bedien het, moet ook op die uitgereikte bewys van dooplidmaatskap verskyn. 

3.14.2 Die dooplidmateregister word verder net soos die lidmateregister voltooi. Sien 4.2.1 tot 4.2.5 hier 
onder. 

3.15  Lidmaatskap oor gemeentegrense heen   

3.15.1 Sien 4.5.1 hier onder. 

4. DIE BELYDENDE LIDMATEREGISTER 

4.1 Aflegging van geloofsbelydenis 
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4.1.1 Die datum van belydenisaflegging en die geboortedatum van die belydende lidmaat word in die 
betrokke kolom ingeskryf.  Wanneer die belydende lidmaat na ’n ander gemeente vertrek, moet die 
geboortedatum op die uitgereikte attestaat/bewys van lidmaatskap verskyn. 

4.1.2 Wanneer ’n vrou belydenis aflê, word dit onder haar nooiensvan in die register aangeteken en die van 
behou sy deurgaans in lidmateregisters vir belydende lidmate aan hoeveel gemeentes sy daarna ook 
al mag behoort en hoeveel male sy ook al mag trou.  Dit kan alleen verander word as sy haar 
nooiensvan wettig laat verander en dan ook aansoek doen om naamsverandering in die 
lidmateregister vir belydende lidmate.  Waar ’n vrou uit ’n ander gemeente of kerk kom en haar 
getroude van verskyn op die attestaat/bewys van lidmaatskap/verklaring, moet sy nogtans onder haar 
nooiensvan aangeteken word.  Telkens word haar geldende getroude van in hakies bygevoeg.  
[Voorbeeld: Dippenaar (nou Odendaal)].  

4.1.3   Sien 3.11.1 hier bo vir iemand wat na belydenis gedoop is. 

4.2 Oorgekom van en vertrek na ’n ander gemeente 

4.2.1  In die geval van ’n lidmaat wat by wyse van attestaat of bewys van lidmaatskap uit ’n ander gemeente 
kom, word die naam van die betrokke gemeente in die regte kolom ingeskryf. Die datum van 
inskrywing in die register geld as datum van aankoms in die gemeente. 

4.2.2 In die geval van ’n vertrekkende lidmaat word die datum wanneer en die gemeente waarheen hy/sy 
vertrek, in die betrokke kolom ingeskryf op die plek waar die naam oorspronklik in die register 
ingeskryf is. 

4.2.3  Waar ’n getroude vrou by wyse van attestaat of bewys van lidmaatskap van ’n ander gemeente (Sien 
4.2.1) oorkom, word haar naam en nooiensvan soos dit op die attestaat of bewys van lidmaatskap 
voorkom, in die register ingeskryf.  Die huidige van word tussen hakies geskryf  (Sien ook 4.1.2). 

4.2.4 Aangesien ’n predikant se akte van demissie ook sy/haar attestaat is, word sy/haar bevestigingsdatum 
as die datum van sy/haar oorkoms aangeteken. 

4.2.5 Wanneer ’n persoon te sterwe kom, moet dit teen sy/haar naam in die opmerkingskolom aangeteken 
word. [Byvoorbeeld:  Oorl 10.02.2006] 

4.3 Oorkoms van ’n ander kerk of christelike groep 

4.3.1 Waar ’n persoon uit ’n ander kerk wil oorkom, doen hy/sy self die nodige om te bedank/bewys van 
lidmaatskap van die vorige kerk te verkry.  

4.3.2 Waar ’n persoon uit ’n ander kerk wil oorkom en – na die voorgeskrewe prosedure – lidmaat van die 
gemeente word (sien Reglement 21), word die korrekte naam van die vorige kerk in die kolom “VAN 
WAAR” geskryf en in die opmerkingskolom die datum van die kerkraadsbesluit aangeteken. 

4.3.2.1 Lidmate uit kerke wat die Drie Formuliere van Enigheid onderskryf: 

4.3.2.1.1 Die kerkraad besluit oor die aansoek om lidmaatskap.  

4.3.2.1.2 In die opmerkingskolom van die register word verwys na die datum van die kerkraadsbesluit. 
[Voorbeeld: KR 10.06.2003]. 

4.3.2.2 Lidmate uit ander kerke: 

4.3.2.2.1 Die aansoeker voltooi Vorm 6 (Verklaring vir ondertekening deur lidmate van ander 
kerkgenootskappe). Nadat daar aan die vereistes voldoen is wat vir die betrokke persoon geld of 
bepaal is, besluit die kerkraad oor die aansoek om lidmaatskap. In die opmerkingskolom van die 
register word verwys na die betrokke vorm en datum van die kerkraadsbesluit. [Voorbeeld: Vorm 
6; KR 10.06.2003] 

4.4 Vertrek na ’n ander kerk 

4.4.1 Waar ’n persoon na ’n ander kerk wil oorgaan, bedank hy/sy self en beteken dit die beëindiging van 
lidmaatskap van die Ned Geref Kerk.  Die prosedure van 4.6 hier onder word gevolg. 

4.5  Lidmaatskap oor gemeentegrense heen [Funksionele Besluit 16.3] 

4.5.1 In alle gevalle waar van die “kerkraad” sprake is in die Riglyne vir Praktiese Hantering van 
Lidmaatskap, moet die datum van die kerkraadsbesluit in die opmerkingskolom aangeteken word. 
[Voorbeeld: KR 10.02.2006] 

4.6  Verlies van lidmaatskap en herregistrasie 

4.6.1 Aangesien die NG Kerk geen interkerklike attestaat of bewys van lidmaatskap het nie en die oorgaan 
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van lidmate by wyse van ’n “Verklaring insake lidmaatskap” (Vorm XX) moet geskied, moet verlies van 
lidmaatskap (byvoorbeeld: oorgaan na ’n nie-erkende kerk of afsnyding) en oorgaan na ’n erkende 
kerk (byvoorbeeld: om huweliksredes na ’n kerk met ’n gereformeerde belydenis) op presies dieselfde 
wyse hanteer word deur die uitreiking van ’n Vorm XX ná besluit deur die Kerkraad. 

4.6.1.1 Indien verlies van lidmaatskap gedurende die jaar van oorspronklike registrasie geskied, word dit in 
die opmerkingskolom aangeteken dat die lidmaatskap verval het. Die datum van die 
kerkraadsbesluit word ook vermeld. [Voorbeeld:  Lm verval. KR 10.02.2006.] 

4.6.1.2 Indien verlies van lidmaatskap buite die jaar van oorspronklike registrasie geskied, word dit by die 
oorspronklike inskrywing in die opmerkingskolom, met verwysing na die datum van die 
kerkraadsbesluit, aangeteken.  Met vermelding van die naam, jaar van inskrywing en datum van die 
kerkraadsbesluit, word die saak per brief aan die argivaris oorgedra vir aantekening in die betrokke 
registerafskrif. 

4.6.1.3 Indien die naam van die kerk waarheen die persoon oorgegaan het, bekend is, moet dit ook in die 
opmerkingskolom aangeteken word.  [Voorbeeld:  Lm verval. Oor na RKK. KR 10.02.2006.] 

4.6.1.4 Wanneer ’n persoon by wyse van belydenisaflegging of oorkoms weer lidmaat word, word dit so in 
die register aangeteken met verwysing na die kerk en die datum van die kerkraadsbesluit in die 
opmerkingskolom. 

4.6.1.5 Waar ’n persoon ’n gemeente verlaat sonder om by ’n ander kerk aan te sluit en dan weer na berou 
na die kerk terugkeer, moet hy/sy weer belydenis van geloof aflê en dit moet so in die register 
aangeteken word.  By verlating word in die opmerkingskolom aangeteken dat die lidmaatskap verval 
het. 

4.7 Onopspoorbare bewys van lidmaatskap 

4.7.1 Waar geen lidmaatinskrywing opgespoor kan word nie, maar die lidmaat ’n verklaring ingedien het dat 
hy of sy wel belydenis van geloof afgelê het in ’n Ned Geref gemeente en die kerkraad daarmee 
tevrede is, word die persoon in die lidmateregister ingeskryf. In die opmerkingskolom word aangeteken 
dat ’n verklaring ingelewer is asook die datum van die kerkraadsbesluit. [Voorbeeld: Verklaring ingel. 
KR 10.06.2003] 

5.  HUWELIKSREGISTER (OPSIONEEL) 

5.1 In elke gemeente word die huwelike wat daar bevestig word in ’n huweliksregister aangeteken (gebruik 
die “Kerklike Huweliksaantekeningboek”, uitgegee deur Lux Verbi-BM). 

5.2 Hierdie registers word sover moontlik ook deur die kerkraad se argiefkommissie gekontroleer en kom, 
net soos in die geval van ander registers, na die sinodale argief wanneer dit nie meer deur die 
gemeente benodig word nie. 

6. REGISTERAFSKRIFTE 

6.1 Alle afskrifte moet ’n korrekte en getroue weergawe van die oorspronklike registerinskrywings wees.  
Vertrekkende lidmate word nie aangeteken nie, behalwe as hulle vertrek het in dieselfde kerkjaar as 
wat hulle aangekom het. 

6.1.1 As ’n register egter gebrekkig aangelê is, beteken dit nie dat die gebreke in die afskrifte herhaal moet 
word nie.  Die gegewens in die register moet met ander woorde in hul korrekte vorm oorgeskryf of-
getik word.  Die kerkraad moet die afskrifte nagaan: 

6.1.1.1 deur al die besonderhede in die lidmateregister vir dooplidmate met dié in die doopkladboek te 
vergelyk; 

6.1.1.2 deur die name in die lidmateregister vir belydende lidmate met die attestate/bewyse van lidmaatskap 
en die lys van name van persone wat belydenis afgelê het, te vergelyk; 

6.1.1.3 deur die teenblaaie van die lidmaatsertifikaat- en attestaatboek met die lidmateregisters vir 
belydende lidmate te vergelyk en 

6.1.1.4 deur die besonderhede in die afskrifte noukeurig met dié in die lidmateregisters vir doop- en 
belydende lidmate te vergelyk. 

6.1.2   Die parafering en handtekening van die kommissie/persone deur die kerkraad aangewys, beteken 
dat die afskrifte nagegaan, waar nodig gekorrigeer en uiteindelik as korrek gesertifiseer is.  Alle 
wysigings moet ook geparafeer word. 

6.2   Voltooiing van die registerafskrifte 
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6.2.1 Op die voorblad verskyn slegs die naam van die gemeente en die tydperk waaroor die afskrifte strek.  
Die naam van die gemeente en die jaartal word verder op elke bladsy aangedui. 

6.2.2 Lê die binneblaaie soos ’n boek oop.  Begin met die inskrywings op die agterkant van die eerste blad 
en gaan dan voort soos dit in die register voorkom.  Nommer die bladsy so dat wanneer die “boek” oop 
lê, die registrasieruimte op elkeen van die twee velle dieselfde nommer kry. 

6.2.3 Daar mag geen bladsye tussenin oopgelaat word nie.  Moet dus nie elke letter van die alfabet op ’n 
nuwe bladsy begin nie.  Hoogstens mag daar tussen die name wat met verskillende letters van die 
alfabet begin, ’n reël oopgelaat word. 

6.2.4 Geen gewone regstelling mag bo-oor ’n skryffout van die registerhouer aangebring word nie.  Die fout 
moet met rooi ink onderstreep en die regstelling in rooi ink daarbo ingeskryf word.  Alle regstellings 
word geparafeer.  Let wel:  ’n gewone regstelling of korreksie is geen wysiging of rektifikasie nie. 

6.2.5 Op die laaste bladsy van die afskrifte en net onder die laaste inskrywing sertifiseer die kerkraad dat die 
afskrifte ’n korrekte en getroue weergawe van die oorspronklike register is.  Elke binnebladsy word ook 
regs onder klein en netjies geparafeer. 

6.2.6 Voltooide afskrifte moet nie opgerol of gevou word nie. 

6.3   Gebrekkige registerafskrifte 

6.3.1 Die kerkraad moet toesien dat alle stukke wat deur die argief vir verbetering, aanvulling of vervanging 
na hulle kerkraad terugverwys is, binne vier weke aan die Argivaris terugbesorg word. (Sien ook 
Reglement X.2: 3.2.9 hierbo). 

6.4 Registersrekenaar 

6.4.1 Waar gemeentes hulle registers en/of registerafskrifte op rekenaar doen, geld al die voorskrifte soos 
reeds genoem. Sien veral 1.2 tot 1.6 hierbo.  

6.4.2 Let ook op die volgende vereistes (Sien Reglement X.2: 2.2.2 – 2.2.5): 

6.4.2.1 Die papier wat gebruik word, moet duursame A4-papier wees wat 100 gram per vierkante meter 
weeg (ligter en/of aaneenlopende rekenaarpapier mag onder geen omstandighede gebruik word 
nie). Die huidige papier is in ongelinieerde formaat beskikbaar by Lux Verbi-BM.  

6.4.2.2 Drukwerk moet met netjiese en leesbare lettertipes gedoen word met ink wat nie maklik verbleik of 
uitgewis kan word nie (gebruik verkieslik ’n laserdrukker). Ligte of vinnige druk (“draft” of “economy”) 
is nie aanvaarbaar nie.  

6.4.2.3 Die spasiëring tussen lyne mag nie kleiner as die huidige spasiëring wees nie. Indien ongelinieerde 
papier gebruik word, moet lyne daarop aangebring word. Inskrywings moet steeds genommer word. 

6.4.2.4 Daar moet voorsiening gemaak word vir presies dieselfde kolomme in dieselfde volgorde as in die 
huidige registers (dit hoef nie noodwendig dieselfde wydte te wees nie). Indien ongelinieerde papier 
gebruik word, moet kolomlyne daarop aangebring word. 

6.4.2.5 Drukwerk moet op beide kante van die papier wees, met genoeg spasie vir inbinding (lê die 
binneblaaie soos ’n boek oop — die regterkantlyn van die linkerbladsy en die linkerkantlyn van die 
regterbladsy moet ten minste twee sentimeter wees). 

6.4.2.6 Sommige van die rekenaar sagteware programme wat gebruik word om afskrifte van 
lidmateregisters te druk, kan nie al die vereistes van 6.4.2 hier bo nakom nie. Dit word egter wel 
onder bepaalde omstandighede deur die Argief aanvaar. Skakel asseblief vooraf met die Argief om 
te verneem of ’n bepaalde pakket se drukstukke vir die Argief aanvaarbaar is. 

 
 
 

REGLEMENT: MODERAMEN VAN DIE 
ALGEMENE SINODE (ASM) 

1.   NAAM 

Moderamen van die Algemene Sinode (ASM) 

2.   SAMESTELLING EN VAKATURES 

2.1 Die Moderamen van die Algemene Sinode  word soos volg saamgestel: 
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2.1.1  die moderator, assessor, aktuarius, addisionele lid en Algemene Sekretaris (die Moderatuur) van die 
Algemene Sinode word ook die voorsitter, ondervoorsitter, aktuarius, addisionele lid en Algemene Sekretaris 
van die Moderamen van die Algemene Sinode; 

2.1.2 een verteenwoordiger (met sekundus) van elke sinode; 

2.1.3 twee ouderlinge/diakens (met sekundi) wat nie oor die bevoegdheid van proponent/predikant beskik 
nie; 

2.1.4 een verteenwoordiger (met sekundus) van elk van die volgende diensgroepe:  Diensgetuienis, 
Gemeente-ontwikkeling en Ondersteuningsdienste; 

2.1.5 die voorsitter van die Algemene Kommissie vir Vrouelidmate (met sekundus). 

2.2 Aanvul van vakatures: 

2.2.1 ’n Vakature ontstaan in die Moderamen deur die bedanking, emeritaat, verlies van bevoegdheid, 
opsegging van kerkverband, afsetting of dood van ’n lid. ’n Vakature ontstaan ook wanneer ’n lid 
bedoel in bepaling 2.1.2 uit sy/haar sinodale gebied vertrek of nie weer tot die moderatuur verkies word 
nie. Wanneer ’n lid van die moderatuur wat ingevolge Artikel 39 verkies is, na ’n ander sinodale gebied 
verskuif, bly hy/sy lid van die Moderamen. 

2.2.2 Indien ’n vakature ontstaan ten opsigte van ’n lid van die moderatuur wat ingevolge Artikel 39 verkies 
is, benoem die Moderamen uit die geledere van alle afgevaardigdes na die vorige Algemene Sinode ’n 
persoon om die vakature aan te vul. 

2.2.3 ’n Vakature vanweë die afwesigheid van ’n ouderling/diaken wat ingevolge bepaling 2.1.3 verkies is, 
word deur die Moderamen uit die sekundi aangevul. Indien een van die ouderlinge/diakens tot ’n 
moderatuur van ’n sinode verkies word, ontstaan nie ’n vakature nie. 

3.   OPDRAG 

Die Moderamen se opdrag is: 

3.1  deurlopende visionering en roepingsontwikkeling vanuit die besluite van die AS. 

3.2  tree leidinggewend op tov die werksaamhede van die Algemene Sinode tussen vergaderings. Dit 
geskied in oorleg met Diensgroepe en na die eis van omstandighede. 

3.3  koördineer en integreer die werksaamhede van die Algemene Sinode. 

3.4  gee uitvoering aan die uitsonderlike besluite van die AS wat nie verwys is as opdragte van die ander 
diensgroepe/ taakspanne van die AS nie. 

3.5  hanteer voorlopig, met verantwoording aan die AS, sake van spoedeisende aard. 

3.6  roep, indien nodig, ’n buitengewone vergadering van die AS byeen. 

3.7  dien as die Algemene Sinode se Taakspan vir Ekumeniese Betrekkinge. 

3.8 hanteer die NG Kerk se openbare getuienis en skakeling met die owerheid. 

4  VERGADERINGS: 

Die Moderamen hou vergadering aan die hand van die volgende riglyne: 

4.1  die orde vir kerklike vergaderings. 

4.2  die vergadering skep, wanneer nodig, ruimte vir in-diepte gesprekke tov die NG Kerk se visie en 
roeping. 

4.3  die Moderamen hanteer nie sake wat op ’n  ander terrein afgehandel kan word nie. 

4.4 die Moderamen hanteer slegs die bestuursake wat nie elders hanteer en/ of afgehandel kan word nie. 

5.   DIE MODERATUUR 

5.1  is die dagbestuur van die Moderamen en bestaan uit die voorsitter, ondervoorsitter, aktuarius, 
addisionele lid en Algemene Sekretaris; 

5.2  hanteer sake deur die Moderamen opgedra; 

5.3  hanteer spoedeisende sake met rapport aan die Moderamen.  Wanneer moontlike omstrede sake 
opduik, reël die Moderatuur dat die Moderamen dit hanteer; 

5.4  is verantwoordelik vir die funksionering van die kantoor van die Algemene Sinode. 

6.   KONSTITUERING EN VERGADERINGS 

6.1 Die Moderamen konstitueer tydens die vergadering van die Algemene Sinode en vergader normaalweg 
vier maal per jaar; 
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6.2 Die Dagbestuur vergader na behoefte; 

6.3 Die Moderamen benoem taakspanne na behoefte vir behartiging van sy werksaamhede. 
 

 

3.2 AANBEVELING: HERSIENING VAN REGLEMENTE 

1.  Die ATR het die reglemente wat ontvang is nagegaan en beveel hulle by die Algemene Sinode aan 
vir goedkeuring.  Die volgende reglemente word aanbeveel: ADGO; ADD; ADO; AKAI; ASM. 

2.  Die bestaande Regl. 5 en 17 verval en word vervang deur die Regl. vir die ADD.   

3.  Bestaande Regl.8, 10 en 26 verval en word vervang deur die regl. vir die ADGO.  

4.  Die reglement vir die ATBV is reeds gewysig en deur die ASM goedgekeur en sal in die nuwe 
Kerkorde opgeneem word. 

5.  Bestaande Regl.6 is aangevul met bepalings oor nuwe gemeente ontwikkeling wat reeds deur die 
ASM goedgekeur is. 

6.  Bestaande Regl.11 is aangevul met bepalings oor die personeel wat deur die ASM goedgekeur is. 

7. Bestaande Regl.12:7 word gewysig om soos volg te lui: “Die Kerklike Jeugwerkersvereniging doen 
verslag aan die ADGO”. 

8.  ATR word versoek om Kerkorde Regl.19  in samewerking met die ADGO te hersien. Spesifieke 
ondersoek moet ingestel word na die bestaande beperking dat die skep en omskep van poste beperk 
is tot finansiële behoeftes, en of bedieningsbehoeftes nie ook ’n oorweging behoort te wees nie. 

9. Die numerering van die reglemente sal aangepas word in die nuwe Kerkorde. 

10.  Die ATR versoek die Algemene Sinode om die reglement van die GDN na die TRK te verwys, en 
die ATR sal intussen nog inligting van die GDN inwin. 

 

4. OORGANG: WERKWYSE ALGEMENE   SINODE 
(vgl Agenda Deel I bl 460 pt 5)  

4.1 Die nodige wysiginge aan die Kerkorde is verreken in die hersiening van die Kerkorde. 

4.2 AANBEVELING: WERKWYSE ALGEMENE SINODE 

Die Algemene Sinode neem kennis. 

 

5. ARGIEF- EN INLIGTINGSWETGEWING  

(vgl Agenda Deel I bl 463 pt 2) 

Na aanleiding van besluite van die Algemene Sinode van 2004 beveel die ATR die volgende by die 
Algemene Sinode aan: 

AANBEVELING: ARGIEF- EN INLIGTINGSWETGEWING 

Die Algemene Sinode versoek die nuwe ATR om aandag te gee aan die wet op toegang tot inligting 
en kennis te neem van die werkswinkel “Kerk en Staat” wat 29 Oktober - 1 November 2007 in 
Stellenbosch gehou word.  Die nuwe ATR moet sy bevindinge aan die Algemene Sinode voorlê met 
die oog op bepaling van die amptelike beleid van die NG Kerk hieroor. 

 

6. APPÈL LLB GAUM 
6.1 Die ATR het ds JH Windell en dr PR du Toit versoek om, in oorleg met adv. JI du Toit (in opdrag van 
Couzyn, Hertzog, Horak en vennote), ’n ooreenkoms met LLB Gaum op te stel oor die stukke wat aan die 
Algemene Sinode beskikbaar gestel sal word as appèlrekord. 

6.2   Die ATR is van oordeel dat die appèlrekord en die ATR se reaksie daarop op gekontroleerde basis aan 
die afgevaardigdes beskikbaar gestel word, met aanduiding van die streng vertroulike aard daarvan 
(embargo).  Na afhandeling van die appèl moet die stukke weer ingehandig word by die Algemene 
Sekretaris. 

6.3 AANBEVELING: APPÈL LLB GAUM 

Die Algemene Sinode: 

6.3.1  neem kennis dat die appèlrekord en die ATR se reaksie daarop op gekontroleerde basis aan die 
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afgevaardigdes beskikbaar gestel is, met aanduiding van die streng vertroulike aard daarvan 
(embargo);   

6.3.2  besluit dat na afhandeling van die appèl die stukke weer ingehandig moet word by die 
Algemene Sekretaris;  

6.3.3  wys ’n tydelike appèlkommissie aan wat die Algemene Sinode adviseer oor die hantering van 
die appèl. 
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B. (AANVULLEND) BESKRYWINGSPUNTE 
 
B.1 ROEPING EN IDENTITEIT 
 
B.1.2 ALGEMENE SINODE 
Noord-Kaap 
 
Die Algemene Sinode besluit om die volgende kerkordelike veranderings tov die Algemene Sinode 
goed te keur: 
 
1. “Artikel 38.1: Die Algemene Sinode bestaan uit ‘n maksimum van 400 lede wat saamgestel word uit 
afgevaardigdes van die sinodes” word vervang deur: 
Artikel 38: 1 Die Algemene Sinode is ‘n sinode van sinodes en word saamgestel uit afvaardigings van 
die deelnemende sinodes. 
 
2. “Artikel 38.1: Die Algemene Sinode bestaan uit ‘n maksimum van 400 lede wat saamgestel word uit 
afgevaardigdes van die sinodes” word Artikel 38.2 en die woorde vanaf “wat saamgestel…” tot by “… 
sinodes” verval en lui: 
Artikel 38.2 Die Algemene Sinode bestaan uit ‘n maksimum van 400 afgevaardigdes. 
 
3. “Artikel 38.2: Die afvaardiging van elke sinode moet uit ‘n gelyke getal predikante en ouderlinge/diakens 
bestaan en word soos volg saamgestel: 
38.2.1 ’n Vaste komponent van 10 predikante en 10 ouderlinge/diakens; en 
38.2.2 ’n Proporsionele komponent waarvolgens 100 afgevaardigdes aangewys word volgens ‘n formule 
gebaseer op die aantal gemeentes en 100 afgevaardigdes gebaseer op die aantal lidmate. Dit word telkens 
‘n jaar voor die vergadering van die Algemene Sinode deur die Moderamen bereken” word Artikel 38.3 en 
moet lui: 
Artikel 38.3 Die afvaardiging van elke sinode bestaan uit ‘n gelyke getal predikante en 
ouderlinge/diakens en mag nie meer as 40 wees nie. 
 
4. “Artikel 38.3: Die teologiese opleiding word in adviserende hoedanigheid verteenwoordig deur een lid van 
die personeel van elk van die teologiese fakulteite van Stellenbosch, Pretoria en Bloemfontein” word Artikel 
38.4 en moet lui: 
Artikel 38.4 Die Teologiese Fakulteite van Stellenbosch, Pretoria en Bloemfontein word elk in 
adviserende hoedanigheid verteenwoordig deur 1 lid van hul personeel wat ‘n lidmaat van die NG 
Kerk is. 
 
5. “Artikel 38.4: Elke afvaardiging moet van 'n geloofsbrief voorsien wees” word Artikel 38.5: 
Artikel 38.5 Elke afvaardiging moet van 'n geloofsbrief voorsien wees. 
 
6. “Artikel 39: Die moderatuur van die Algemene Sinode, bestaande uit 'n moderator, 'n assessor, ‘n 
aktuarius en ‘n addisionele lid, lei die Sinode (artikel 25)” bly onveranderd: 
Artikel 39 Die Moderatuur van die Algemene Sinode, bestaande uit ‘n moderator, ‘n assessor, ‘n 
aktuarius en ‘n addisionele lid, lei die Sinode (Artikel 25) 
 
7. “Artikel 40.1: Voor die verdaging van die Algemene Sinode word 'n Moderatuur verkies en ‘n Moderamen 
van die Algemene Sinode saamgestel. 
Artikel 40.2: Lede van die Moderatuur kan vir meer termyne in dieselfde posisie verkies word.” word 
vervang met: 
Artikel 40.1 ŉ Moderatuurslid mag nie by twee agtereenvolgende vergaderings in dieselfde diens 
verkies word nie. 
Artikel 40.2 Die termyn van die Moderatuur strek vanaf hul verkiesing tot die afhandeling van die 
vergadering. 
Artikel 40.3 Die sekretaris van die Algemene Sinode tree op as skriba van die vergadering. 
 
8. “Artikel 41: Die afgevaardigde leraar met die langste diens wat die oudste in jare is, gaan op die Algemene 
Sinode voor totdat die moderator gekies is” bly onveranderd: 
Artikel 41. Die afgevaardigde leraar met die langste diens wat die oudste in jare is, gaan op die 
Algemene Sinode voor totdat die moderator gekies is. 
 
9. “Artikel 42.1: Die Algemene Sinode besluit self wanneer die volgende Algemene Sinode byeenkom, met 
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dien verstande dat die Algemene Sinode nie langer as vier jaar uitmekaar vergader nie” moet lui: 
Artikel 42.1 ‘n Algemene sinode besluit wanneer die volgende algemene sinodale vergadering 
byeenkom. 
 
10. “Artikel 42.2: Die Moderatuur roep ‘n buitengewone Algemene Sinode byeen indien hy dit nodig ag, óf op 
eie inisiatief, óf op versoek van een of meer sinodes” moet lui:  
Artikel 42.2 Een of meer van die deelnemende sinodes kan die ander sinodes versoek dat ‘n 
buitengewone algemene sinode byeengeroep word. Enigeen van die sinodes kan as roepende sinode 
optree. 
 
11. “Artikel 43: Tot die taak van die Algemene Sinode behoort: 
43.1 Wat kerklike roeping en standpunte betref: 
43.1.1 die formulering van die roeping / leidende beginsels/ standpunte in sake van gemeenskaplike belang 

wat deur alle kerkvergaderings kragtens hulle deelname aan die verband gevolg moet word; die 
behartiging van die openbare getuienis van die Ned Geref Kerk in sy breedste verband; 

43.1.3 die aanwysing van die Bybelvertaling(s) wat amptelik gebruik moet word; 
43.1.4 die vasstelling van die belydenisskrifte, die Kerkorde, die liturgiese formuliere en gebruike, die 

liederebundel(s) en die liturgiese grondlyne van die eredienste; 
43.1.5 die vasstelling van die formele vereistes vir die opleiding van die bedienaars van die Woord; 
43.1.6 die bepaling op algemene sinodale terrein van verhoudinge en ooreenkomste met die staat en ander 

nie-kerklike lewenskringe. 
43.2 Wat werksaamhede betref 
43.2.1 die administrasie van vaste eiendom en fondse van die  Algemene Sinode; 
43.2.2 die behartiging van sake waar eenvormigheid en/of samewerking vir die hele kerkverband 

noodsaaklik is; 
43.2.3 die behartiging van die ekumeniese belange van die Kerk op sy terrein; 
43.2.4 die beheer oor algemene kerklike media; 
43.2.5 die hantering van appèlsake” word vervang met artikel 43: 
Artikel 43: Die sinodes het reeds ooreengekom om oor die volgende sake nie finale besluite te 
neem voordat dit nie by ‘n algemene sinode met mekaar uitgeklaar is nie: 
Artikel 43.1 Belydenisskrifte van die kerk in ooreenstemming met art 44 
Artikel 43.2 Vasstelling van kerkorde, liturgie, liturgiese formuliere, liederebundel 
Artikel 43.3 Formulering van gesamentlike roeping 
Artikel 43.4 Bybelvertaling vir amptelike gebruik 
Artikel 43.5 Opleiding van bedienaars van die Woord 
Artikel 43.6 Verhouding en ooreenkomste met die staat 
Artikel 43.7 Ekumeniese verhoudinge op algemene sinodale vlak 
Artikel 43.8 Kerklike media 
Artikel 43.9 Appèlsake 
Artikel 43.10 Administrasie van algemene sinodale eiendom en finansies 
 
12. Artikels 44 tot 47 bly dieselfde. 
 

B.3 BEDIENING 
 
B.3.3 KERKLIKE TRIBUNALE 
Noord-Kaap 
 
Die Algemene Sinode aanvaar nie die gedagte van Kerklike Tribunale nie maar verklaar na luid van 
Artikels 30-32 van die Nederlandse Geloofsbelydenis en Sondag 31 van die Heidelbergse Kategismus 
dat hy volstaan met Artikels 62.2 en 62.3 van die Kerkorde van die NG Kerk. 
 
B.3.4 A-Z HANDLEIDING VIR PREDIKANTE 
Noord-Kaap 
 
Die Algemene Sinode keur nie die voorgestelde A-Z Handleiding vir Predikante in sy huidige vorm 
goed nie, maar verwys dit na sinodes met die versoek dat  dit deeglik ondersoek, krities ge-evalueer 
en getoets word aan die hand van Skrif en Belydenis. 
 
Die Sinode van Noord-Kaap voer die volgende redes aan:  
1. Die Handleiding vertoon duidelike tekens van sentralisering van gesag en die sekularisering van die amp 
van predikant.  Die verantwoordelikheid van die plaaslike kerk(e) word vervang met ‘n kommissie van die 
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algemene en gesentraliseerde sinode.  
2. Die Handleiding se siening oor die ordening van predikante is dat dit tuishoort by ‘n kommissie van die 
Algemene Sinode en nie by kerkraad en ring nie.  Dit is ‘n miskenning van die rol van die ring en die 
kerkraad en dus onaanvaarbaar.  
3. Die kwessie van die Voortgesette Bedieningsopleiding en gepaardgaande akkreditasie, asook krediete 
wat in dié verband toegeken word, wek kommer.  Die bevoegdheid van ’n predikant word afhanklik gemaak 
van die krediete wat verwerf is.  
4. Die handleiding toon weinig beredenering vanuit die Skrif, die Belydenisse (veral NGB Art 28vv) en Die 
Kerkorde.  Dit blyk in stryd te wees met die belydenis.   
5. Kerkrade, ringe en sinodes het nie voldoende geleentheid gehad om ’n die inhoud van genoemde 
Handleiding deeglik te toets aan die Skrif en die kerk se Belydenis nie. Hulle is ook nie daartoe versoek nie  
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BYKOMENDE AANVULLENDE VERSLAE 
 
 
 
 
Hierdie verslae is kort voor die vergadering van die Algemene Sinode ontvang en dit word 
nou ter wille van die rekord in hierdie formele publikasie opgeneem. 
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A.3.2 (AANVULLEND)  VERSLAG VAN DIE ALGEMENE 
DIENSGROEP VIR GEMEENTE-ONTWIKKELING 
 
VERSLAG VAN DIE TAAKSPAN VIR VROUELIDMATE 
(Vergelyk Agenda Deel 1 bl 286, A.3.2 Verslag Algemene Diensgroep Gemeente-ontwikkeling, pt 4)  
 
1. POTENSIAAL VAN VROUE IN DIE NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK 
 
Die Taakspan vir Vrouelidmate het ‘n wetenskaplike  navorsingprojek in al tien sinodes onder vrouelidmate 
gedoen om die geestelike behoeftes van vroue  te bepaal. Hierdie verslag gee die resultate van die 
navorsing weer.  Die verslag is opgestel met die idee om gesprek oor die benutting van die potensiaal van 
vroue te stimuleer. Leiers in sinodes, ringe en gemeentes behoort opnuut bewus gemaak te word van die 
onderbenutte potensiaal van vroue in die kerk.  
 
Die Ned Geref Kerk is al vir 'n aantal jare besig om bedieningstrukture “oop” te maak sodat vroue as gelykes 
kan deelneem aan die bediening van die kerk. Duisende vroue het sedertdien   op kerkrade en kommissies 
begin dien. Sedert 1990 is vroue toegelaat tot die amp van predikant en het ‘n groeiende getal vroue begin 
dien as predikante in gemeentes. Die besluit om vroue toe te laat tot die amp van predikant was ‘n 
belangrike mylpaal in hierdie proses. Tog toon hierdie navorsing dat slegs 62% van vroue enige blootstelling 
het aan vroue-predikante. Die proses van die bemagtiging van vroue in ons kerk is duidelik ‘n stadige en 
sekerlik vir ons almal ‘n té stadige  proses.  
 
In die proses van die bemagtiging van vroue is daar dikwels oor vroue gepraat maar nie altyd na hulle 
geluister nie. Die bedoeling van hierdie navorsing was om doelbewus te luister na wat vroue in die kerk 
werklik te sê het. Ons hoop dat hierdie navorsing maar net die begin sal wees en dat gemeentes gemotiveer 
sal wees om na vroue te luister en nie net oor hulle te praat nie.  
 
1. Opdrag: Die ADGO Taakspan vir Vrouelidmate het tydens die vorige sinode opdrag gekry om navorsing 
te doen tov die geestelike behoeftes van vroue in ons kerk.  
2. Navorsingspan: Die navorsing is uitgevoer deur ‘n navorsingspan bestaande uit verteenwoordigers van 
Vrouelidmate se taakspan in  die Wes-Kaap en Buvton se gemeentenavorsingspan. Daar is ook 
gekonsulteer met die sosioloog prof Cornie Groenewald en drr Kobus Schoeman en Jan Bischoff van 
Kerkspieël. 
3. Doel van die ondersoek: Ons doel was om die geestelike behoeftes, bedieningsvoorkeure, drome, ideale 
en wense van vroue in ons kerk beter te verstaan. By ADGO was daar vrae oor hoe vroue werklik bedien wil 
word binne gemeentestrukture. Ons het in ons navorsing beter insig hieroor probeer ontwikkel. 

 
Ons het ook gepoog om vas te stel wat die posisie van vroue in ons gemeentes is en hoe hulle gawes benut 
word. In die refleksieproses het ons besluit om die data só aan te bied dat veral gemeenteleiers dit kan 
gebruik om na te dink oor die posisie van vroue in hulle eie strukture. 
 
4. Navorsingsmetodiek 
4.1 Sinkronisasie met ander navorsing: Ons het in die navorsing gesinkroniseer met die navorsing van 
Kerkspieël en Buvton se gemeentenavorsing om ons in staat te stel om die data wat ons bekom, te vergelyk 
met ander data oor gemeentes en die kerk in die breë. Ons het die vrae van Buvton se gemeentevraelys as 
vertrekpunt gebruik en aangepas waar nodig. By sekere van die vrae kon ons die data van hierdie studie 
vergelyk met die van die mans in Buvton se databasis. Verder het ons van Kerkspieël se kategorieë gebruik 
om sodoende in staat te wees om ook hierdie navorsingsbron te benut. Ons kon daarom die data van hierdie 
navorsing vergelyk met data waar ook manlike lidmate betrek is, om sodoende die unieke stem van vroue in 
ons kerk beter te verstaan. 
 
4.2 Ewekansige Steekproef: Die vraelys is aan 2090 vrouelidmate (insluitend 90 studente) uit al die 
sinodale streke beskikbaar gestel. Die steekproef is sodanig ontwikkel dat die beginsel van ewekansigheid 
geld. Besoekpunte in die gemeentes is deur die aantal vrouelidmate wat per gemeente deelneem gedeel en 
so is die interval van ons steekproef  bepaal.  

 
5. Terugvoer: ‘n Totaal van 1027 vraelyste uit 2090 (45%) is terug ontvang en verwerk. Studente van drie 
universiteitsgemeentes nl Johannesburg, Vrystaat en Stellenbosch, is betrek. 
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Die terugvoer uit die verskillende streke was soos volg: 
 Tabel 1 
Sinodale streek Aantal 

vraelyste 
verwerk 

Persentasie 

Wes- en Suid-Kaap 314 59% 
Oos-Kaap 94 63% 
Noord-Kaap 32 39% 
KwaZulu-Natal 42 59% 
Oranje Vrystaat 115 50,2% 
Wes-Transvaal 53 24% 
Noordelike Sinode 183 69% 
Suid-Transvaal 74 35% 
Oos-Transvaal 65 30% 
Namibië 17 48,57% 
Totaal 989  
   
Univ. Pretoria 18 60% 
Univ. Johannesburg 10 33% 
Univ. Stellenbosch 10 33% 
Totaal 90  
Groottotaal 1027 45.90% (Gem) 

 
Hierdie persentasie terugvoer is genoegsaam om ‘n betroubare prentjie te gee van hoe vroue in ons kerk oor 
die genoemde onderwerpe voel. Ons bied hierdie verslag aan met die hoop dat die gawes en talente van 
vroue, as gevolg hiervan, beter benut sal word in ons kerk vir die koms van die Koninkryk. 
 
Madelein Gerber (sameroeper) 
Jeanne Cillié 
Barry Lordan 
Frederick Marais 
Chrisna van der Merwe 
 
2. RESULTATE 
 
Aangeheg vind u ‘n samevatting van die resultate van die navorsing. In hierdie afdeling haal ons die 
belangrikste data uit en bespreek dit kortliks. Ons het ook vrae geformuleer wat gebruik kan word in die 
prosesse van gemeentes en ander kerklike strukture. 
 
1. Ouderdomsverspreiding  
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 Grafiek 1 
 
Uit Grafiek 1 blyk dit dat die grootste persentasie respondente uit oudersomsgroepe 35 tot 64 jaar kom.  
 
Vir bespreking 
� Hoekom het so min vroue jonger as 35 jaar en ouer vroue bo 65 jaar deelgeneem aan die projek? Sou 

dit beteken dat ons gemeentestrukture die groep van 35-65 beter betrek as jonger en ouer vroue? 
 
2. Huwelikstatus 
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Dit is opvallend dat die oorgrote persentasie respondente getroud, nooit getroud of weduwees is. Hierdie 
kategorieë is saam byna 85% van die respondente. Hierteenoor toon slegs 3% aan dat hulle geskei is. As 
ons dit vergelyk met ons gemeenskap se hoë egskeidingsyfer het ons rede om te wonder wat word van 
vroue, en ook mans, wat skei in die NG Kerk. 
 
Vir bespreking 
� Is dit waar dat vroue en mans wat deur egskeidings gaan geneig is om nie meer by gemeentes in te 

skakel nie? Indien wel, wat sou u dink is die redes waarom hulle uit die gemeentesisteme onttrek. U kan 
dit oorweeg om met geskeide vroue en enkelouer-vroue in u gemeenskap hieroor gesprek te voer om 
hulle bedieningsbehoeftes beter te verstaan en ook die redes waarom hulle dalk ontuis mag voel in ons 
gemeentes. 

 
 
3. Aantal jare in die huidige gemeente? 
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 Grafiek 3 
 
Dit is opvallend dat die jonger generasie (20-34) heelwat korter in hulle huidige gemeente is as die ouer 
generasie.  
 
Vir bespreking 
� Hoe welkom voel nuwe mense, veral as hulle jonger is, in u gemeente? 
� Bestaan die leierskap in u gemeente uit mense wat al lank in die gemeente is of nie? 
� Nuwe intrekkers kan ‘n waardevolle bron van inligting wees om die gemeente iets van onsself te leer wat 

ons nie meer raaksien nie. 
 
 4.  Betrokkenheid in gemeente 
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 Grafiek 4 
 

Baie belangrike inligting is bekom tov die maniere waarop vroue in gemeentes betrokke is. Van die 
belangrikste tendense hier is: 
• Eredienste  90% 
• Dienslewering by Funksies en Fondsinsamelings  53% 
• Bybelstudiegroepe  43% 
• Vrouediens/bediening vir vroue  35% 
• Diensgroep of bediening  20% 

 
4.1.  Groepe: Dit is vir ons duidelik dat vroue buiten eredienste, baie betrokke is in groepe. Baie van hierdie 
groepe is spontane groepe waar vroue ondersteuning ontvang. 
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4.2.  Dienslewering: Dit is opvallend hoeveel vroue in ‘n diensfunksie betrokke is in gemeentes. Ons 
vermoed dit sal veel hoër wees as by mans. 
 
4.3.  Leierskap: Dit is opvallend dat 12% van die respondente aandui dat hulle as leiers in die gemeente 
dien, terwyl 27% aantoon dat hulle gewillig is om as leiers diens te lewer. Daar word dikwels in die kerk gekla 
oor die gebrek aan leiers, en tog toon hierdie studie dat minder as die helfte van vroue wat gewillig is om 
leiding te neem as leiers benut word. In die ouderdomsgroep 20-34 is 46% van die respondente gewillig om 
diens te lewer as leiers! 
Vir bespreking 
� Die afleiding sou gemaak kon word dat daar nie noodwendig aan vroue gedink word as leiers nie maar 

eerder in ‘n dienskapasiteit by funksies en fondsinsameling. Waarom sou dit die geval wees en hoe kan 
dit in gemeentes reggestel word? 

� As in ag geneem word watter hoë persentasie jonger vroue bereid is om as leiers te dien, 46% van die 
respondente, is die vraag: Is gemeentes bereid/ gereed om jonger vroue in leiersposisies te gebruik en 
hierdie behoefte te kanaliseer? Watter waarde kan hierdie jong vroue in leiersposisies toevoeg tot die 
kerk? 

 
 
4.4.  Inskakeling by Vrouediens/bediening (Grafiek 4) 
 
Een derde van die respondente is betrokke by ‘n Vrouediens/Bediening. Die volgende is interessante feite: 
• In die twee streke waar daar ‘n Sinodale Vrouedienskantoor is, wissel die betrokkenheid: Wes-Kaap 

30% en die Vrystaat 46%. Die Vrystaat het ‘n meer landelike karakter, selfs in die stede teenoor die 
Wes-Kaap. 

• 25% van vroue wat voltyds werk, is betrokke by ‘n Vrouediens. 
• Dit blyk dat die wyse waarop die vrou se rol/plek in die kultuur/konteks (geslagsrolle) beskou word ‘n 

bepalende invloed het op die wyse waarop vroue in kerk betrokke is. Plattelandse respondente skakel 
meer in by ‘n Vrouediens as stedelike vroue. 

• Ouderdom en werk speel nie so ‘n belangrike rol as konteks, stedelik of plattelands, nie.  
 
Vir bespreking 
� Op welke wyse bemagtig of inhibeer die konteks/kultuur vroue in julle gemeente om hulle volle 

potensiaal te ontsluit? 
 
5.  Leierskapsbetrokkenheid van vroue 
 
 Tabel 2 

 
Ja % Nee % Nie 

beskikbaar 
% 

Daar is vir vroue geleentheid om hulself 
uit te leef as leiers in gemeente 

833 81.11 56 5.45 138 13.44 

Gemeente is gereed om vroue in 
leiersposisies te aanvaar 

773 75.27 110 10.71 144 14.02 

Wil graag op kerkraad / kommissies van 
die kerkraad dien? 

287 27.95% 587 57.16% 153 14.90 

Sal graag gemeente op ring-
/sinodesittings wil verteenwoordig 

117 11.39 741 72.15 169 16.46 

Sal leiding wil neem by 
groepe/byeenkomste in gemeente 

281 27.36 579 56.38 167 16.26 

Het ervaring van 'n vrou as predikant 249 24.25 643 62.61 135 13.15 
Moet daar meer vrouepredikante in kerk 
wees? 

548 53.36 324 31.55 155 15.09 

 
• 81% van respondente ervaar daar is geleentheid vir vroue om hulle as leiers in gemeentes uit te leef. 
• Tog is slegs 27% van respondente bereid om as leiers te dien. Wat sou die rede wees vir hierdie 

oënskynlike teenstrydigheid?  
 
Vir bespreking 
� Vroue word verkies, gebruik in verteenwoordigende leiersrolle, maar minder vroue word benut in 

werklike leiersposisies. 
� Het dit dalk daarmee te doen dat vroue gewillig is om in aktiewe bedieninge en diensgroepe leiding te 

neem maar nie in verteenwoordigende leiersposisies nie, bv kerkrade/ringe/sinodes? 
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Opmerking 
Dit is interessant dat net 24% van respondente blootstelling aan ‘n vrouepredikant gehad het. 55% het die 
behoefte aan meer blootstelling van vrouepredikante. 
 
6.  Aktiwiteite waaraan vroue deelneem 
6.1  Vroue en werk 
 Tabel 3 

Aktiwiteite Aantal 
respondent

e 

% 

Beroep   

Werk voltyds 373 36.32 

Werk deeltyds 80 7.79 

Werk deeltyds – sommige dae 66 6.43 

Pensioenaris 252 24.54 

Tuisteskepper 292 28.43 

Student 59 5.74 

Kerklike betrokkenheid   

Woon erediens by 876 85.30 

Betrokke by kleingroepe/wyk 371 36.12 

Betrokke by diensaksies 234 22.78 

Woon toerustingskursusse by 110 10.71 

Dien op kerkraad 151 14.70 

Betrokke by vrouediens 338 32.91 

Familielewe   

Tyd met gesin 618 60.18 

Versorging van kinders 309 30.09 

Versorging van siek / bejaarde ouer(s) 103 10.03 

Tyd met huweliksmaat 578 56.28 

Vrywillige gemeenskapsdiens   

Armoedeverligting 155 15.09 

Werkskepping 52 5.06 

Gesondheidsorg 70 6.82 

Skole 207 20.16 

Misdaadvoorkoming 25 2.43 

Fondsinsameling 320 31.16 

Ontspanning   

Sport 245 23.86 

Natuur 393 38.27 

Teater / fliek / lees 506 49.27 

TV 532 51.80 

Hand- / kunswerk 431 41.97 

Stokperdjies 300 29.21 

 
• 36% Werk voltyds 
• 28% is tuisteskeppers 
• 40% het 2 uur tyd om by die kerk te bestee per week 
• 25% het 2-4 ure om by die kerk te bestee per week 
 
Vir bespreking 
� As die kerk die vrou wil bereik en potensiaal ontsluit, sal rekening gehou moet word met die situasie van 

die beroepsvrou wat in beroepe baie vir die Koninkryk kan beteken. 
 
6.2  Diensbetrokkenheid 
• versorging van siekes/bejaardes 
• opvoeding/versorging van kinders   
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• Skole  
•  Fondsinsameling 
• Armoede betrokke 
 
Opvallend is dat jonger vroue meer geneig is om by skole betrokke te wees terwyl ouer vroue meer geredelik 
betrokke is by gesondheidsorg. 
 
Vir bespreking 
� 40% van respondente werk voltyds. Vermoedelik het dit ‘n baie groot inpak op die tradisionele patroon 

van inskakeling van vroue. Het u gemeente dit al bereken in u bedieningstrategie? 
� Wat is die koninkrykspotensiaal van werkende vroue en mans wat ‘n voltydse beroep beoefen? 
� 65% van respondente het 4 of minder ure per week vir gemeentelike betrokkenheid. Watter implikasies 

het dit vir u gemeente bediening? 
 
7.  Inpak van Tyd beskikbaar  
• 2 uur beskikbaar = 40% 
• 2-4 uur beskikbaar = 25% 
• Ouderdom 65+ week-voormiddag 
• Ouderdom 20–64 weeksaande 

 
 
8.  Rede waarom respondente nie inskakel by gemeentelike aktiwiteite nie 
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• Grootste rede is gebrek aan tyd en oorvol programme 
• Net 1.8% voel dis omdat daar nie in hulle behoeftes voorsien word nie 
• Net 5% voel daar word nie in spesifieke ouderdom se behoeftes voorsien nie 

Gevolgtrekking: Bepalendste faktor is oorvol programme en gebrek aan tyd. 
 
9.  Watter vorm van inskakeling verkies respondente 
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• Kleingroepe – 50% 
• Vriendegroepe – 40% 
• Vrouebelange – 40% 
• Geografiese wyk relatief min 
 
Vir bespreking 
� Hoewel oorvol programme en ‘n gebrek aan tyd vir meeste respondente ‘n realiteit is, is daar groot 

persentasies van hierdie vroue wat by kleingroepe sal wil inskakel. 
� Maak u gemeente voorsiening vir hierdie behoefte aan kleingroepe ? 
 
10. Hoe ervaar jy die onderlinge gemeenskap in die gemeente? 
 
 Tabel 4 

 
Ja % Nee % Nie 

beskikbaar 
% 

Lidmate reik regtig uit na mekaar 567 55.21 162 15.77 298 29.02 
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Ek ervaar die gemeente as baie onpersoonlik 132 12.85 387 37.68 508 49.46 
Ek beleef sinvolle koinonia (fellowship) in die 
gemeente 

445 43.33 162 15.77 420 40.90 

Dis meestal my vriende binne en buite die 
gemeente wat my geestelik versterk  

621 60.47 76 7.40 330 32.13 

Lidmate huiwer om regtig openhartig te wees 325 31.65 207 20.16 495 48.20 
In ons wyk/kleingroep is ons by mekaar 
betrokke en ondersteun ons mekaar. 

568 55.31 123 11.98 336 32.72 

 
In hierdie afdeling is gepoog om te probeer vasstel hoe die respondente die onderlinge gemeenskap in die 
gemeente ervaar en is dit in verband gebring met die voorkeurvorme van inskakeling. 
• 60% van respondente ervaar geestelike ondersteuning van vriende binne en buite die gemeente. Vir die 

ouderdomsgroep 20–34 styg dit na 67%. 
• 55% van respondente ervaar ondersteuning van die gemeente. In die ouderdomsgroep 20-34 daal dit na 

49%. 
• 35% van vroue ervaar dat lidmate huiwer om regtig openhartig met mekaar te wees. 

Vir bespreking 
� Uit bogenoemde wil dit voorkom of vroue inisiatief neem om hulle eie netwerk van vriende te skep 

waarbinne hulle ondersteuning ervaar. Hoewel gemeentes ook vir ‘n groot aantal vroue ondersteuning 
bied – 55% – wil dit voorkom asof die netwerke wat op eie inisiatief gevorm word vir meer vroue van 
waarde is. Klop dit met u ervaring in die gemeente?  

� Die korrelasie tussen respondente wat ondersteuning in die gemeente ervaar (55%) en respondente wat 
ingeskakel is by kleingroepe (50%) moet nie as ‘n toevalligheid gesien word nie. Is die kleingroep nie 
waarskynlik die plek in die gemeente waar ondersteuning ontvang word nie? 

� Hoe kan vroue gemeentes help om koinonia-geleenthede te skep? 
� Het dit u verbaas dat meer as ‘n derde van vroue ervaar dat lidmate huiwerig is om uit te reik na 

mekaar? Wat sou die rede hiervoor wees? 

11.  Dinge wat vroue motiveer om in die gemeenskap betrokke te raak. (Hierdie was ‘n oop vraag 
waar die respondente opmerkings kon maak. Die getal dui op die aantal respondente wat die 
spesifieke reaksie getoon het.) 

• Persoonlike (eie) dankbaarheid teenoor die Here (190) 
• Naasteliefde/omgee (104) 
• Armoede/nood (98) – eie swaarkry en ander se swaarkry 
• Opdrag van God (uit Bybel en direkte oproep vanaf kansel) (72) 
• Simpatie en deernis (67) 
• Diensbaarheid (‘wil iets doen’) (35) – veral die jonger vroue 20-49 

Vir bespreking 
� Dit is interessant dat dankbaarheid teenoor God ‘n belangrike motivering is.  
� Meer respondente word gemotiveer deur dankbaarheid as dié wat deur ‘n pligsbesef gemotiveer word. 
� Armoede spreek respondente baie aan. 

12.  Areas van nood waarby respondente betrokke wil raak 
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• Armoede 
• Ongeletterdheid 
• Verbrokkeling van gesinne 
• Werkloosheid (vroue 65–74) en morele verval (vroue 75 +) 

 
In die Buvton-databasis het die manlike respondente by dieselfde vraag soos volg geprioriseer: 
• Armoede 
• Gesinsverbrokkeling 
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Opmerkings 
� Dit is opvallend dat armoede in al die ouderdomsgroepe die terrein is wat by verre die meeste 

respondente aanspreek. 
� Dit wil voorkom asof respondente veral betrokke wil raak by areas waar hulle ervaar hulle 

prakties/konkreet iets kan doen, soos armoede, werkloosheid en ongeletterdheid.  
� Verbrokkeling van gesinne is by al die ouderdomsgroepe hoog op die lys. 
� Sake soos versoening, misdaad en korrupsie toon laer vlakke van belangstelling. 
� MIV/Vigs is opvallend laag op die lys. 
� Daar is ‘n verband tussen ouderdom, belange en ‘concerns’ 

Vir bespreking 
� Waarom dink u dat MIV/Vigs so laag  op die lys is, terwyl dit in Suid-Afrika so ‘n ernorme 

samelewingsuitdaging is? 
� Stem u saam dat die sake wat meer belangstelling geniet meer prakties en konkreet van aard is?  

13.  Dinge wat vroue nodig ag om hul geestelike lewe sinvol en bevredigend te  maak 

 Tabel 5 
 

In 
gemeente 
bevredig 

% Buite 
my 

gemeen
te 

bevredi
g 

% Word 
nie 

bevredi
g 

% 

Om die Bybel beter te verstaan 689 67.09 160 15.58 41 3.99 

Om raad vir my lewe te ontvang 440 42.84 243 23.66 40 3.89 
Om te praat oor God en dit wat Hy in my lewe beteken 600 58.42 304 29.60 20 1.95 
Om persoonlik te groei 594 57.84 292 28.43 36 3.51 
Om saam met ander gelowiges te bid, te deel en te 
verkeer 

654 63.68 210 20.45 40 3.89 

Om op geestelike vlak leiding te neem in die gemeente 
(bv kleingroep, Bybelstudie) 

352 34.27 79 7.69 76 7.40 

Om my gawes beskikbaar te stel tot opbou van die 
Gemeente 

533 51.90 141 13.73 61 5.94 

Om my gawes beskikbaar te stel in die gemeenskap 425 41.38 226 22.01 52 5.06 
Om my kennis oor geloofsake te verbreed 589 57.35 200 19.47 46 4.48 

 
Die volgende het as prioriteite uitgestaan 
• Om die Bybel beter te verstaan 
• Om saam met ander gelowiges te bid, te deel, te verkeer 
• Om te praat/getuig oor God en dit wat Hy in hul lewens beteken 
• Om raad vir die lewe te ontvang (20–34jariges) 
• Om persoonlik te groei (35–49 jariges) 

Opmerkings 
� Die behoeftes is vir alle ouderdomsgroepe deurgaans dieselfde. 
� Dit is positief om te sien dat hierdie behoeftes wel in gemeentes ontmoet word. 
� Min vroue (34%) het op geestelike vlak die behoefte om leiding te neem. 
� Daar is wel ‘n beduidende groep 10–15% wie se behoefte om leiding te neem nie ontmoet word nie. 

Vergelyk punt 5. 
� Middeljarige vroue (35– 60) se grootste behoefte is aan geestelike leiding 
� Bevrediging van die behoefte blyk motiverend in te werk op aktiewe diensbaarheid (verhouding met Here 

motiveer) punt 12. 
� Die Bybel speel ’n sentrale motiverende/inspirerende/leidende rol. Die vraag is of dit hier gaan oor meer 

kennis en inligting van die Bybel of die God van die Bybel? 
� Dit gaan verder oor hoe die Bybel praktiese riglyne vir gelowiges gee om te leef - hoe ontsluit die Bybel 

die lewe vir my? 

14.  Ander geestelike behoeftes geïdentifiseer (Hierdie was ‘n oop vraag waar die respondente 
opmerkings kon maak) 
• Toewyding (vroue 50 jr en ouer) 
• Koinonia 
• Geestelike gesprekke (ondersteun deur die leraar) 

 
15. Geestelike leiers 
Vroue sien hoofsaaklik op na die predikant as geestelike leier (47%). 
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Vriende speel wel ‘n belangrike rol in lewe van jong vroue (ouderdom 20–34). 

Opmerkings 
� Vroue sien glad nie na ouderlinge/diakens/dienswerkers en bybelstudieleiers op as geestelike leiers nie. 
� Aangesien so ‘n groot persentasie na leraars opsien as hulle geestelike leiers, is die vraag: wat is die 

inpak van die feit dat slegs 60% enige blootstelling gehad het aan vrouepredikante? 

16.  Lewensareas waarin vroue behoefte het aan ondersteuning en leiding  
• Huwelik (48%) 
• Persoonlike geloofslewe (45%) 
• Verhoudings en emosionele gesondheid (33%) 
• Persoonlike geloofslewe (vervang die huwelik vir vroue 65 en ouer) 

Opmerkings 
� Areas word bepaal deur die lewensfase waarin vroue is. 
� Leiding aan leierskap is ‘n behoefte by vroue tussen 20 en 64 ( gemid. 34%). 
� Slegs jong vroue (20–34) soek leiding/ondersteuning mbt beroepsaangeleenthede. 

17.  Wat hoop jy om by geestelike byeenkomste te ontvang en te beleef? 
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Geestelike ondersteuning/bemoediging
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1.  Alle ouderdomsgroepe het lering oor God gemerk as die hoogste behoefte. 
2.  Praktiese riglyne vir die daaglikse lewe en motivering vir die lewe is vir die vroue 64 en jonger baie 
belangrik. 
3.  Die behoefte aan lering uit die Bybel verskil heelwat tussen die ouderdomsgroepe. By die ouer groepe is 
dit ‘n hoër prioriteit as by die jonger generasies 
4.  Ouer vroue (70+) wil hier hulle vreugdes en leed deel. 

Vir bespreking 
� Dit is opvallend  dat die geestelike behoeftes van alle vroue te make het met “meer van God leer”. 

Byeenkomste wat dit verstaan sal waarskynlik daarin slaag om vroue in groot getalle te betrek. Die 
behoefte is nie om te leer van die kerk of ‘n organisasie nie maar van God. 

� Die lewe van elke dag is ook prominent - om daaglikse lewensvrae te beantwoord of net daaroor te kan 
praat. 

 

18.  Voorkeure vir inrigting van byeenkoms om God se teenwoordigheid die beste te ervaar  

Tabel 6    (1= belangrikste; 5 = die mins belangrikste) 
 

1 % 2 % 3 % 4 % 4 % 
Die klem moet val op lering uit die 
Bybel 

371 36.12 158 15.38 143 13.92 56 5.45 8 0.78 

Daar moet stilte en gewydheid wees 98 9.54 156 15.19 152 14.80 306 29.80 22 2.14 
Daar moet spontane meelewing en 
getuienis wees 

160 15.58 164 15.97 175 17.04 229 22.30 9 0.88 

Daar moet klem gelê word op 
aanbidding en lof 

94 9.15 252 24.54 256 24.93 127 12.37 7 0.68 

 
As belangrikste georden: 
1.  Klem moet val op lering uit Bybel (vgl met Grafiek 8 ) 
2.  Daar moet spontane meelewing en getuienis wees (Vgl met Tabel 6) 
3.  Daar moet klem gelê word op aanbidding en lof. 

Opmerking 
� Die vraag bevestig dat die Woord sentraal is ten opsigte van die behoeftes van vroue by geestelike 

byeenkomste. Die styl van die byeenkoms moet egter gekenmerk word deur spontane meelewing. 
Getuienisse en lofprysing blyk belangrik te wees. 

� Leiers van geestelike byeenkomste sal bogenoemde in ag moet neem en fasiliteer. 
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19.  Vroue voel die naaste aan God wanneer hulle 
• Bid 
• Met die Bybel besig is 
• saam met ander oor God sing 
• In die natuur is – natuur word belangriker vir die jonger generasie 

 
Opmerkings punte 17–19 
� Die Bybel is vir vroue die belangrikste bron van lering en is die ankerpunt vir geestelike ervaringe.  
� Aanbidding (gebed) en lof (ook sang) is maniere waarop vroue uitdrukking gee aan geloofslewe 

(gevoelsmense). 
� Sintuiglike ervaring is vir vroue belangrik in godsdiens.  

20.  Verwagtinge tov erediens 

 Tabel 7  
Wanneer ek na ‘n erediens 
gaan hoop ek om… Verski

l sterk 
% Verski

l 
% Onsek

er 
% Stem 

saam 
% Stem 

beslis 
saam 

% 

‘n Ontmoeting met God te hê 22 2.14 8 .078 23 2.24 215 20.93 653 63.58 

Te onthou dat God getrou is 22 2.14 6 .058 5 .049 0 0 0 0 
Bly te wees oor God 20 1.95 0 0 7 .068 181 17.62 688 66.99 
Met my nood na God te gaan 25 2.43 13 1.27 25 2.43 193 18.79 654 63.68 
My aan God te verbind 
(commit) 

22 2.14 2 0.19 10 0.97 176 17.14 704 68.55 

 

• Om verbintenis met God te maak (68%) 
• Bly te wees oor God (67%) 
• Met nood na God te gaan (64%) 
• ‘n Ontmoeting met God te hê (63%) 

 
Opmerking vir bespreking 
� Dit is opvallend dat die “belewenis”-verwagtings baie hoog is.  Dit hou ook nie met ‘n spesifieke 

ouerdomsgroep verband nie. Om te ontmoet, om bly te wees, om met my nood na God te gaan en my te 
verbind, blyk die primêre verwagtings te wees – terwyl om te onthou, ‘n kognitiewe funksie, byna geen 
aandag geniet het nie. 

� Eredienste, wil dit blyk, is eerder ‘n belewing as om iets te verstaan. 
 
21.  Ander opmerkings oor geestelike behoeftes (Hierdie was ‘n oop vraag waar die respondente 
opmerkings kon maak.  Die getal dui op die aantal respondente wat die spesifieke reaksie getoon 
het) 
Die ses grootste behoeftes: 
• Toewyding (30) 
• Wil geestelike groei ervaar (25) 
• Behoefte aan stiltetyd/bybelstudie (19) 
• Gebed (14) 
• Koinonia (14) 
• Om dankbaarheid uit te leef (12) 

 
Vir bespreking 
� Bestaan die behoeftes omdat daar nie geleenthede in gemeente is, of omdat vroue nie van geleenthede 

gebruik maak nie? 
 
22.  Bedieningsbehoeftes van ouderdomsgroepe kan soos volg opgesom word (Hierdie was ‘n oop 
vraag waar die respondente opmerkings kon maak) 
 
Ouderdom 20–34  

• Gesinsbediening/Kinderkerk 
• Geleenthede waar kinders welkom is 
• Versorging van kinders tydens ma’s se aksies 
• Bybelstudie/groeigroep/selgroepe/belangegroep/gawegroep  
• portuurgroep 
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Ouderdom 35–49 
• Geleenthede saam met kinders/ waar kinders welkom is 
• Versorging van kinders tydens ma’s se aksies 
• Bybelstudie/groeigroep vir portuurgroep 
• Geestelike en aktuele kursusse/seminare 
• Koinonia 
• Vrouediens 

Ouderdom 50–64 
• Bybelstudie/ kleingroepe volgens portuurgroep 
• Skrifgetroue prediking 
• Koinonia 
• Vrouediens 
• Eie betrokkenheid opskerp 

Ouderdom 65–74 
• Belangegroepe 
• Koinonia 
• Huisbesoek en besoek 

Ouderdom 75+ 
• Huisbesoek 
• Biduur 

Vir bespreking 
� Wat van bogenoemde indeling is vir julle verrassend wat julle nie verwag het nie? 
� Watter implikasies het hierdie verskillende behoeftes vir die bediening van vroue in julle gemeente? 
� Opvallend is dat almal  die behoefte het om ook in portuurgroepe bedien te word. 
� Groepe is vir almal belangrik – koinonia, veral die 35–64, is baie hoog. 
� Opvallend dat formele bedieninge soos huisbesoek, biduur ens eerder belangrik is vir die ouer 

generasie, maar afwesig is by die jonger generasie. Baie van die ouer dames is geïsoleer en daarom het 
hulle ‘n behoefte daaraan dat die gemeente hulle moet kom besoek. 

23.  Opsommende opmerkings oor vroue se voorkeure tov ondersteuningstrukture en spiritualiteit 
As ons dit kan waag om die voorkeure van vroue op te som sou ons dit soos volg wil stel: 

� Aktiewe deelname eerder as passiewe luister 
� Strukture wat verhoudings bou eerder as voorskriftelike strukture 
� Belewing en ervaring eerder as ‘n fokus op die kognitiewe 
� Praktiese lewenswysheid eerder as dogmatiese kennis 
� Skrifgefundeerd vs algemene spiritualiteit 

 
24. Uitnodiging 
Ons nooi u uit om met ons in gesprek te tree oor die verslag. 
Kontak Madelein Gerber by 021-957 7191, mgerber@kaapkerk.co.za , Rinel Hugo by 012-342 0092 
rinelh@ngkerk.org.za of Frederick Marais by 021-808 3265, jfm@sun.ac.za 
 
 
3. AANBEVELINGS : POTENSIAAL VAN VROUE IN DIE NG  KERK 
3.1 Die Algemene Sinode neem kennis van die navorsingdokument. 
3.2 Die Algemene Sinode versoek sinodes om hierdie dokument as gespreksdokument in  sinodes, 
ringe en gemeentes te hanteer.  
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A.6.4.2 ALGEMENE TAAKSPAN DIENSVERHOUDINGE 
 
1.  OPDRAGTE VOLGENS DIE REGLEMENT 
 
1.1  Formulering van beleid 
Die beleid insake diensverhoudinge van die NG Kerk is in die Bestuursgids vir Diensverhoudinge opgeneem 
wat eersdaags op die webblad van die Algemene Sinode vir kommentaar opgeneem sal word.  Behalwe vir 
die aanbevelings in hierdie verslag is geen nuwe beleidsake opgeneem as net dit wat reeds by vorige 
vergaderings van die Algemene Sinode goedgekeur is nie.  Die jongste aanpassings in arbeidswetgewing is 
ook in die Gids ingewerk en besluite van hierdie sinode sal ook verreken word. 
 
1.2  Beleidsnavrae 
*1  Lede van die kommissie het verskeie navrae hanteer. 
*2  ‘n Navraag wat telkens opgeduik het, en waaroor daar steeds ongemak is, raak die verlof en langverlof 
van predikante.  In baie gevalle het kerkrade voordele met die predikante onderhandel wat van die Bepalings 
in Reglement 22 verskil.  Die ATDV se standpunt is dat die onderhandelde diensooreenkoms die bepalende 
dokument behoort te wees, maar regsadvies wat via die Aktuarius ontvang is, toon dat dit ongemaklike 
regsimplikasies kan hê indien kerkrade van Reglement 22 se Bepalings sou afwyk.  Die huidige Reglement 
en die feit dat dit steeds as Reglement van die Algemene Sinode in die Kerkordeboek opgeneem is, bied 
ook ‘n goeie beskerming aan predikante. 
*3  AANBEVELINGS: VERLOFREËLINGS 
Die Algemene Sinode 
*3.1  herinner kerkrade en ander werkgewers daaraan dat die regsgeldigheid van ooreenkomste 
rakende die verlof van predikante in die gedrang kan kom indien dit van die bepalings van Reglement 
22 afwyk; 
*3.2  gee opdrag aan die ATR om, in oorleg met die ATDV, die locus standi van Reglement 22 te 
heroorweeg in die lig van die behoefte van sommige kerkrade om aanpassings te onderhandel en 
daaroor vir afhandeling aan die ASM verslag te doen. 
 
1.3  Personeelbeleid van die Algemene Sinode. 
‘n Personeelbeleid is opgestel en met die personeel onderhandel. 
 
1.4  Administrasie van diensverhoudinge van AS-personeel 
*1  Die taakspan het baie moeite gedoen om die struktuur en administrasie van die personeel van die 
Algemene Sinode op ‘n stewige grondslag te kry.  Die diensooreenkomste van die personeel is op datum 
gebring en na ‘n deeglike arbeidsverhoudinge-oudit is besef dat die pligtestate en vergoedingspakkette 
deurlopende monitering vra.  Mnr Johan Kruger was behulpsaam met ‘n ontleding van die poste en ‘n finale 
beskrywing van die rol van elke persoon in die sisteem, asook moontlike vergoedingsaanpassings, sal 
eersdaags geïmplemteer kan word.  Die volgende belangrike aanpassings verdien vermelding: 
*2  Die vastigheid wat bereik is met die aanstelling van ds Willie van der Merwe en mev Rinel Hugo as 
sekretarisse vir Diensgetuienis en Gemeenteontwikkeling onderskeidelik het dit moontlik gemaak om ook 
duidelikheid en vastigheid binne die personeelsisteem van die kantoor van die Algemene Sekretaris te kry. 
*3  Na sinvolle onderhandelings met ds Johann Symington en die Taakgroep vir Kerklike Media kon die punt 
bereik word waar die ideale wat in die verslag insake Kommunikasie gestel is, ‘n realiteit begin word (vgl bl 
114 pt 8 in die Agenda Algemene Sinode 2007).  Die beplanning is dat ds Symington teen die einde van die 
jaar na Pretoria sal verhuis en dat sy kantoor aan die kantoor van die Algemene Sekretaris gekoppel sal 
word.  Hy sal dan as ‘n “vierde sekretaris” (steeds met die posbenaming van Direkteur Kommunikasie) saam 
met dr Gerber, ds Van der Merwe en mev Hugo die kantoor van die Algemene Sekretaris beman.  Ds 
Symington se verantwoordelikhede ten opsigte van Kerkbode en ander media-aktiwiteite in Wellington bly 
voorlopig onveranderd, maar sy verantwoordelikhede ten opsigte van ander kerklike kommunikasie sal (veral 
weens die nouer skakeling met die kantoor van die Algemene Sekretaris) meer effektief uitgevoer kan word. 
*4  ‘n Verdere stel onderhandelings het tot gevolg gehad dat duidelikheid oor die posisie van die Argivaris, dr 
Johann Froneman, verkry kon word.  Waar dr Froneman tans aan ‘n taakgroep, naamlik die Algemene 
Taakgroep vir Argiefbestuur en –Inligtingsdienste (ATABID) rapporteer, is ooreengekom dat hy in die 
toekoms direk aan die Algemene Sekretaris sal rapporteer en dat die kantoor van die Algemene Sekretaris 
vir die bestuursaangeleenthede van die Argief verantwoordelik sal wees.  Sy posbenaming bly Direkteur 
Argiefbestuur en –Inligtingsdienste, maar binne die organigram van die kantoor van die Algemene Sekretaris 
sal hy as die “vyfde sekretaris” beskou word.  ATABID sal dus nie meer ‘n bestuurfunksie ten opsigte van 
begroting en personeelsake hê nie, maar sal op die bepaling van argiefbeleid en die koördinering van die 
werksaamhede van die eenheidsargief kan konsentreer.  Uit hierdie onderhandelings het dit geblyk dat daar 
twee sake is wat nog aandag moet kry: 
*4.1  Die personeel van die Argief in Stellenbosch se diensooreenkomste, pligtestate, diensvoordele ens 
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moet weer nagegaan word met die oog op eenvormigheid in die hele personeelsisteem van die Algemene 
Sinode.  ATDV sal dit doen. 
*4.2  Met die ontbondeling van die Sinodale Kerkkantoor van die NG Kerk van Transvaal en met die 
implementering van die Algemene Sinode se besluite insake die eenheidsargief moet dr Froneman op die 
diensstaat van die Algemene Sinode geplaas word.  In die praktyk het dit reeds gebeur in die sin dat sy 
diensooreenkoms reeds ‘n diensooreenkoms met die Algemene Sinode is, maar die “papierwerk” 
waarvolgens hy deur die Algemene Sinode beroep/benoem word, is nog nie afgehandel nie.  (‘n Predikant 
word nie bloot van een werkgewer/regspersoon oorgeplaas nie.  Hy word beroep.) 
*5  Die ATDV het ook aandag gegee aan die ooreenkomste met persone wat vir spesifieke funksies deur die 
Algemene Sinode ingekontrakteer word.  Die ooreenkomste wat ter sprake is, raak die posisie van die 
Moderator en Aktuarius (en moontlik ander soos van tyd tot tyd benodig) waar die Algemene Sinode tyd by 
die betrokke persone se werkgewers inkoop.  Aangesien die ATDV nie kon voorsien wie by hierdie sinode in 
die funksies verkies sal word nie, sal dit eers na die vergadering gefinaliseer kan word. 
*6  Die Algemene Sinode koop ook tans 50% van die tyd van dr Ben du Toit by die Wes-Kaapse sinode in 
om die Parlementêre Lessenaar te hanteer.  Bogenoemde aanpassings in die struktuur van die kantoor van 
die Algemene Sekretaris maak dit nodig om weer na hierdie ooreenkoms te kyk.  Die ooreenkoms het tot 
stand gekom met die verskuiwing van die “Transvaalse” argief na Stellenbosch en die wedersydse behoeftes 
en verwagtings waaroor tydens die herstrukturering met die verskuiwing ooreengekom is, sal deeglik 
verreken moet word. 
*7  AANBEVELINGS: ADMINISTRASIE VAN DIENSVERHOUDINGE BY DIE PERSONEEL VAN DIE 
ALGEMENE SINODE 
Die Algemene Sinode 
7.1  keur die koppeling van ds Johann Symington as Direkteur Kommunikasie aan die kantoor van 
die Algemene Sekretaris (standplaas Pretoria) goed; 
7.2  keur die koppeling van die Argivaris as Direkteur Direkteur Argiefbestuur en –Inligtingsdienste 
aan die kantoor van die Algemene Sekretaris (standplaas Stellenbosch) goed; 
7.3  bevestig dat dr Johann Froneman as predikant van die Algemene Sinode met opdrag 
Argiefbestuur en –Inligtingsdienste benoem is en gee opdrag aan die Aktuarius om, met verslag aan 
die ASM, die nodige dokumentasie te finaliseer; 
7.3  gee opdrag aan die Algemene Sekretaris om in oorleg met die ATKM en ATDV met die Sinode 
van Wes-Kaap oor die kontraktering van dr Ben du Toit vir die Parlementêre Lessenaar te 
onderhandel en die ASM met ‘n aanbeveling oor ‘n bevredigende reëling te adviseer. 
 
2.  OPDRAGTE VAN DIE ALGEMENE SINODE 2004 
Die sinode het verskeie opdragte insake diensverhoudinge gegee wat hoofsaaklik met die leraars se 
beroepsposisie verband hou (vgl Agenda Algemene Sinode 2007, bl 334 pt 1.1).  Die ATDV oordeel dat al 
die opdragte in die verslag insake Kerklike Tribunale ondervang is. 
 
 
Geteken namens die ATDV: 
 
GJ CLOETE (voorsitter) 
JB KRUGER (sekretaris) 
 


