NG KERK
OOSTELIKE SINODE

AGENDA
VIR DIE SEWENTIENDE
SINODESITTING

23 tot 26 Oktober 2016

Inhoudsopgawe

INHOUDSOPGAWE
WELKOM .................................................................................................................................... 1
VOORWOORD ............................................................................................................................ 3
KAART NA PIERRE VAN RYNEVELD .............................................................................................. 5
SINODELIED................................................................................................................................ 6
FEESLIED .................................................................................................................................... 7
WAARDES EN WERKSAAMHEDE ................................................................................................. 9
PROGRAM 2016 ....................................................................................................................... 11
1. WIE IS DIE SINODE-FAMILIE ................................................................................................. 14
2. ONS SAAMWEES AS SINODE-FAMILIE................................................................................... 22
3. DIE ONTWERP VAN HIERDIE SAAMWEES.............................................................................. 28
4. SUID-AFRIKA WAARVOOR ONS BID ..................................................................................... 34
5. KERKVERBAND VIR ONS TYD ................................................................................................ 38
6. VERKIESINGSPROSES SINODALE DIENSRAAD ........................................................................ 46
7. MISSIONALITEIT................................................................................................................... 50
8. SINODALE DIENSRAAD (EEN) EIE WERKSAAMHEDE .............................................................. 56
9. SINODALE DIENSRAAD (TWEE) NETWERKE ........................................................................... 70
10. SINODALE DIENSRAAD (DRIE) PREDIKANTEVERSORGING.................................................... 78
11. SAKE UIT DIE ALGEMENE SINODE 2015............................................................................... 86
12. HERMENEUTIEK ................................................................................................................. 94

Agenda 2016

13. AANWYS AFGEVAARDIGDES ALGEMENE SINODE 2017 ....................................................... 98
14. SINODALE DIENSRAAD (VIER) EKOLOGIE .......................................................................... 101
15. SINODALE DIENSRAAD (VYF) JEUGWERK .......................................................................... 108
16. IN MEMORIAM ................................................................................................................ 116
AGTERGRONDINLIGTING ........................................................................................................ 124
17. HERMENEUTIEK EN SKRIFVERSTAAN ................................................................................ 125
18. TOGETHER TOWARDS LIFE ............................................................................................... 134
19. DIE VERLORE SEUN IS WEER TUIS! .................................................................................... 136
20. DIE NG KERK EN DIE EKONOMIESE ONTWIKKELING VAN ONS LANDE ................................ 138
21. DIE SUID-AFRIKA WAARVOOR ONS BID ............................................................................ 149
22. DIE NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK: 'N MISSIONALE KERKORDE ............................ 158

Agenda 2016

Welkom

WELKOM
as afgevaardigde
by hierdie nuwe
saamwees van die

SINODE-FAMILIE!!
Ons kom by Pierre van Ryneveld bymekaar
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Voorwoord

VOORWOORD
Die Sinodale Diensraad nooi jou om deel te hê aan 2016 se sinodesitting. As
afgevaardigde is jy deel van ongeveer 270 lidmate van hierdie Sinode wat die voorreg het
om hierdie stukkie geskiedenis te maak.
Ons beskou mos 'n sinodesitting as 'n familie-fees. Daarom wil ons kuier, verhale vertel,
lekker saameet en ook 'n paar besluite neem wat nodig is om ons funksionering te stuur.
Hierdie Agenda is die program van ons fees. Dit gee die tydskedule. Dit beskryf die
agtergrond vir ons gesprekke. Dit bring almal ook op hoogte van gebeure die afgelope
termyn.
Die sinodesitting vind nie in 'n lugleegte plaas, asof dit nie 'n aanloop het nie. Ons het in
die verlede telkens nagedink oor die wyse waarop die sitting ingerig moes word. Ons het
die aktuele sake reeds weer en weer bedink. Vorentoe sal ons weer daaraan kou.
Geniet die om die familiebande te versterk en ook nuwe bande te smee.
Tydens die sitting word die nuwe Sinodale Diensraad verkies. Dit is die leierskap vir die
volgende termyn. Ons gaan ook mense aanwys om ons te verteenwoordig tydens die
sitting van die Algemene Sinode. Kies die mense wat bereid is om die waardes en
werkswyse wat eie aan ons Sinode is oral in te dra.
Baie dankie aan elkeen wat met groot sorg gewerk het om die boek in jou hand te kry.

Ds HJ van der Schyff
Uitvoerende Amptenaar

Agenda 2016
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Kaart na Pierre van Ryneveld

KAART NA PIERRE VAN RYNEVELD
Hierdie kaart dui aan waar die gemeentesentrum van Pierre van Ryneveld geleë is. 'n Maklike manier om
vanaf die Ooste die terrein te bereik, is om vanaf die N4 Witbank (eMalahleni) snelweg die Solomon
Mahlangu-rylaan-afrit (voorheen Hans Strydom) te neem. Nadat die pad bokant die N1 Pietersburgpad
(Polokwane) verby is, word by die eerste verkeerslig links gedraai. Volg dan die kaart verder.
Hans Strydom

Botha

R21 Pretoria

Straatadres:
Telefoon:

Baltimoreweg 14, Pierre van Ryneveld
012 662 1708

Posadres: Posbus 60303, Pierre van Ryneveld, 0045
Koördinate: S 25°50'14.46" O 28°14'36.224"
Straat Adres: Baltimorestraat, Pierre van Ryneveld, 0045
(-25.837352 | 28.243396)
Kerkkantoor:
Telefoon +27 (0)12 662 1708
Faks
+27 (0)12 662 0104
E-Pos: pierre@mweb.co.za
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SINODELIED

6

Uli Trümpelmann
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Feeslied

FEESLIED
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Waardes en Werksaamhede van die Sinode

WAARDES EN WERKSAAMHEDE
Een:

Ons wil voor God leef, soos Jesus Christus ons geleer het.

Twee: Ons wil besluite neem, wat berus op die Bybel en ons belydenis.
Drie:

Ons wil soos 'n gesonde familie in goeie, liefdevolle verhoudings met mekaar
leef.

Vier:

Ons wil sensitief wees vir die veranderende manier, waarop mense die wêreld
verstaan en daarin leef.

Vyf:

Ons wil ruimte maak vir God se ryke verskeidenheid van mense en gemeentes.

Ses:

Ons wil met God se liefde uitreik na die nood van die wêreld.

Sewe: Ons wil groei in verhoudinge met gelowiges van ander Kerke.

WERKSAAMHEDE VAN DIE SINODE
Bepaling 31
Werksaamhede van die Sinode
31.1
Die Sinode fokus op werksaamhede wat slegs die Sinode kan doen met
betrekking tot:
31.1.1 predikante en hulle bediening;
31.1.2 die kerkverband (gemeentes, ringe, ander Sinodes, die Algemene Sinode)
en ander Kerke;
31.1.3 die breër gemeenskap veral in ons sinodale gebied.
31.2
Die Sinode gee leiding, bepaal beleid en skep strukture om hieraan
uitvoering te gee.
31.3
Elke saak op die tafel van die Sinode word beoordeel volgens die punte
hierbo. Indien dit daaraan voldoen, word dit in prioriteitsorde hanteer.

Die Sinode wat Hoor, Dien en Lei ......
Agenda 2016
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Program 2016

PROGRAM 2016
Sondag 23 Oktober 2016

Dinsdag 25 Oktober 2016

15:30 Registrasie begin (tot 16:45)

08:00 Tafelleiers vergader

17:00 Welkomswoord
Wie is die Sinode-familie
Ons saamwees as Sinode-familie
Die Ontwerp van hierdie saamwees
Groet aan tafels en verhoudingsbou

09:00 Terugvoer oor die vorige dag
Toewyding
Hermeneutiek
11:00 Teetyd

18:00 Ligte aandete

11:30 Hermeneutiek

18:45 Die Suid-Afrika waarvoor ons bid

13:00 Etenstyd

20:30 Verdaging

14:00 Hermeneutiek
Oorgee Uitvoerende Amptenaar

Maandag 24 Oktober 2016

15:45 Koffietyd

08:15 Tafelleiers vergader

16:15 Sinodale Diensraad (Vier) - Ekologie
Notule Dag Twee

09:00 Terugvoer oor die vorige aand
Toewyding
Kerkverband

18:00 Aandete
19:00 Sinodale Diensraad (Vyf) - Jeugwerk

11:00 Teetyd
20:30 Verdaging
11:30 Missionaliteit
13:00 Etenstyd

Woensdag 26 Oktober 2016

14:00 Missionaliteit
Sinodale Diensraad (Een)
Sinodale Diensraad (Twee) - Netwerke
CMR

08:00 Tafelleiers vergader
09:00 Terugvoer oor die vorige dag
Toewyding
Nagmaalsdiens

15:45 Koffietyd
11:00 Teetyd
16:15 Notule dag Een
Sinodale Diensraad (Twee) - Predikante
Algemene Sinode 2015

19:00 Hermeneutiek

11:30 Fokus Netwerke
Notule dag Drie
Onafgehandelde sake
Terugvoer oor die sitting
Bedankings
Toewyding

20:35 Verdaging

13:25 Verdaging

18:00 Aandete

Agenda 2016
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Sondagmiddag

SONDAGMIDDAG
Registrasie
Opening en welkomswoorde

1.

WIE IS DIE SINODE-FAMILIE

2.

ONS SAAMWEES AS SINODE-FAMILIE

3.

DIE ONTWERP VAN HIERDIE SAAMWEES

-

Wie is saam met my aan tafel?

Agenda 2016
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1. Wie is die Sinode-familie

1. WIE IS DIE SINODE-FAMILIE
INLIGTINGSFORMAAT
Punt een:
Die verslag is bedoel as inligting oor die wyse waarop
die Sinode-familie saamkom. Dit word as gelese beskou. Daar word
slegs van die verslag kennis geneem.
Punt twee: Afgevaardigdes wat kommentaar hieroor wil lewer,
kan dit op Indekskaarte skryf.

KONFERENSIEFORMAAT
Geen

BESLUITNEMINGSFORMAAT
1.5.6.1 Die Voorsitter bevestig dat die aantal afgevaardigdes wat
geregistreer het, meer is as tweederdes van die getal
afgevaardigdes.
1.5.6.2 Die Voorsitter verklaar die sinodesitting as wettig
gekonstitueerd.

14
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1. WIE IS DIE SINODE-FAMILIE
1.1
ONS SINODE IN BREËR
VERBAND
1.1.1
Ons Sinode - die Oostelike Sinode - is
een van die jonger Sinodes in die land. Ons
eerste sitting het eers op 2 November 1979
plaasgevind. Dit is skaars 37 jaar gelede.
1.1.2

Daar is tans tien Sinodes wat deel van

Sinode
Wes-en-Suid-Kaapland
Oos-Kaapland
Noord-Kaapland
KwaZulu-Natal
Vrystaat
Wes-Transvaal
Noordelike Sinode
Hoëveld Sinode
Oostelike Sinode

Aantal
gemeentes
228
106
82
53
155
138
123
119
85

die Algemene Sinode is - Wes-Kaapland, OosKaapland, Noord-Kaapland, KwaZulu Natal,
Vrystaat en Namibië en die vier Sinodes in die "ou"
Transvaal. Hulle is Wes-Transvaal, Noordelike
Sinode, Sinode Hoëveld en die Oostelike Sinode.
1.1.3
Volgens 2016 se Jaarboek is die aantal
gemeentes, lidmate en predikante in elke Sinode
soos volg:
Dooplidmate
48 855
11 505
8 664
4 869
19 312
23 781
27 036
21 896
31 976

Belydendelidmate
192 992
52 616
30 018
21 323
81 321
90 964
98 378
77 843
96 989

Aantal
predikante
321
123
87
65
191
191
183
148
168

die gemiddelde ouderdom is 68 jaar.
1.1.4
Uit die Jaarboek 2016 gegewens blyk die
volgende:
1.1.4.1 Die Oostelike Sinode se belydende
lidmatetal is die derde meeste. As doop- en
belydende lidmate saamgetel word, is net die WesKaapland groter.
1.1.4.2 Wat gemeentes betref (85 - nou 84) is
die Sinode die derde kleinste. Tog is hier talle
groot gemeentes met baie dooplidmate.
1.1.4.3 Bykomend kan genoem word dat die
gemeentes se totale lopende inkomste (dit is
nadat spesiale insamelings buite rekening gelaat
is) die tweede hoogste van die 10 Sinodes is.

1.2.3
Die belydende lidmatetal wissel tussen
die 28 van Merlindale en 16 556 van Moreletapark.
1.2.4
Daar is tans 84 gemeentes nadat
Volksrust en Volksrust-Suid vroeër vanjaar een
geword het.
1.2.5
Hierdie 84 gemeentes is in 10 ringe
ingedeel. Die ring met die minste gemeentes is die
Ring van Elarduspark. Daar is net drie gemeentes.
Hierdie ring is egter die ring met die meeste
lidmate. Die ringe met die meeste gemeentes is
Barberton en Middelburg. In beide ringe is daar
tien gemeentes.

1.3
1.2

OM WETTIG SAAM TE WEES

ONS SINODE PLAASLIK

1.2.1
Gemeentes van ons Sinode is in
verskillende provinsies geleë. 21 is in en om
Pretoria en 63 buite Pretoria.
Die Pretoria
gemeentes is in Gauteng. Die ander is hoofsaaklik
in Mpumalanga. Daar is egter ook gemeentes in
Limpopo en Swaziland, wat ook 'n eredienspunt in
Mosambiek het. Dan is daar 'n gemeente in die
Krugerwildtuin!
1.2.2
Die ouderdom van ons gemeentes
wissel tussen Lydenburg 166 en Dennesig 24 en

Agenda 2016

1.3.1
Ons
Familiereëls
bepaal hoeveel
afgevaardigdes teenwoordig moet wees, sodat ons
wettig kan vergader en besluite kan neem. Punt
3.1.3 van die Reglement van Orde noem dat
minstens twee derdes van die afgevaardigdes
teenwoordig moet wees.
1.3.2
Ons Sinode se manier van dink is dat 'n
sinodesitting 'n vergadering van gemeentes is.
Daarom vra ons Familiereëls dat elke gemeente
deur
minstens
een
predikant
en
een
ouderling/diaken verteenwoordig sal wees.
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1.3.3
Van ons 84 gemeentes het vier
gemeentes niemand afgevaardig nie - hulle het
ook verskoning gevra. Die gemeentes is Kragveld,
Machado-Boven, Merlindale en Olifantsfontein.
1.3.4
Daar is dus 80 gemeentes wat 160
afgevaardigdes kan lewer.
1.3.5
Verder
maak
ons
Familiereëls
voorsiening dat 'n gemeente elke predikant kan
afvaardig (saam met 'n ouderling of diaken
natuurlik). Ons ondervinding is dat predikante nie
graag hierdie familie saamwees wil mis nie.
1.3.6

Elke

gemeente

voorsien

afgevaardigdes van 'n geloofsbrief.
1.3.7
Daar
kan
wysigings
aan
die
geloofsbriewe tot voor die sitting aangebring word.
Daarom kan die getal (twee-derdes van die
afgevaardigdes) wat teenwoordig moet wees, eers
met konstituering finaal bepaal word. Uit die
geloofsbriewe wat tot 30 Augustus 2016 ontvang
is, blyk dit dat die syfer 170 moet wees.
1.3.8
Die naamlys van die afgevaardigdes wat
tot 30 Augustus ontvang is, volg hierna.

hulle

Predikante
(Sekundi skuif onder die primarii)
Alkmaar
Amersfoort
Amersfoort
Amsterdam
Badplaas
Barberton
Belfast
Belfast
Blinkpan
Breyten
Bronkhorstspruit
Burgersfort
Burgersfort
Carolina
Carolina
Chrissiesmeer
Debruinpark-Ermelo
Debruinpark-Ermelo
Dennesig
Doornkloof
Doornkloof
Elarduspark
Elarduspark
Elarduspark
Ermelo
Ermelo
Ermelo-Oos
Goedgegun-Swaziland
Graskop
Gravelotte
Groblersdal
Hazyview
Hazyview
Hendrina

16

Ouderlinge / Diaken
Primarii

Van der Merwe
Van den Heever
De Jager
Schunke

CJ
SA
M
C

Van Rooyen
Blom
Potgieter
Botha

AJ
BD
JH
C

Erasmus
Koen
Grobler
Prinlsoo
Van der Bank
Theron
Ehlers
Matthee
Geyser
Rademeyer
Swart
Vermaak
Westhof
Van Niekerk
Vosloo

T
JPT
M
MF
HC
GH
DF
H
MFR
E
CdeV
M
DB
LE
PJG
GHG

Malan
Pienaar

JF
WP

Groenewald
Pretorius
Schwirzer
Roux

HPW
HES
N
TM

Van der Westhuizen

Sekundi

Erasmus
Goodwin

FAS
JH

Grobler
De Jager

JP
M

Grobbelaar
Janse van Vuren
De Coning
Stevens
Bredell
Taljaard
Smit
Koen
Coetzer

AG
M
CJ
JJ
HC
CA
MS
JPT
IW

De Waal
Middel

W
J

Struwig
Holtzhausen

ACJ
C

Oelofse
Naudé
Greyling

BR
JS
PA

Van der Bank

HC

Roos

JJ

Steenkamp
Ritson
Pieters
Nortjé
Sutherland
Vorster
Olivier
Maartens

AC
WE
J
R
SM
H
WG
DJV

Van der Meulen
Potgieter
Van der Merwe
Cilliers

BL
WW
GJHJ
EC

Van der Merwe
Zeelie
Vermeulen
Scheepers

MM
EV
A
JJ

Jacobsz

WP

Van der Berg

R

Gerber
Etsebeth
Le Roux
Van Leeuwen
Van der Merwe

CPS
PJ
MC
C
MJC

Van Jaarsveld
Sutherland
Swart
Badenhorst
Greyling

AJ
CH
BH
MM
MJ

Agenda 2016

1. Wie is die Sinode-familie

Predikante
(Sekundi skuif onder die primarii)

Ouderlinge / Diaken
Primarii

Sekundi

Kampersrus
kerksondermure
kerksondermure
kerksondermure
Kloofsig
Komatipoort
Komatipoort
Kragveld
Krielpark
Krugerwildtuin
Laeveld
Letsitele
Letsitele

Dorey
Venter
Smith
Van der Spuy
Du Toit
Nortjé
Preller

PJ
JS
CG
TE
PL
WJ
AM

Coetzee
Pretorius
V an Onselen
Du Preez
Steyn
Esterhuizen
Jacobs

FH
C
DM
CS
AJ
A
DMK

Oosthuizen
Van Aswegen
Smit
Breet
Marais

WJ
JG
R
DJ
GJ

Breet
Louwrens
Vermaak
De Kock
Nel

ELJ
C
D
EL
H

Wolmarans
Van Wyk
Pretorius
Kemp

H
PJA
MW
JA

Le Roux
Pressly
Schultz
Pieterse

FW
JJ
KM
HJ

Ligkruis

Momberg

CP

Cronjé

GS

Kleynhans

HA

Ligkruis
Lux Mundi
Lux Mundi
Lux Mundi
Lux Mundi
Lydenburg
Lydenburg
Lydenburg-Suid
Lydenburg-Suid
Lynnwoodrif
Lynnwoodrif
Lynnwoodrif
Lynnwoodrif
Lynnwoodrif
Lynnwoodrif
Lyttelton
Lyttelton
Lyttelton
Lyttelton-Noord

Bester
Bosman
Taute
Coetzee
Van Dyk
Smit

C
LL
JHF
FRL
S
MC

Klopper
Theron
De Jager
Language
Trümpelmann

DJ
U
R
C
GW

Malan

AC

Wilson
Wilson
Potgieter
Van Niekerk
Malan
Van Vuuren
Cruywagen
Bosman
Naudé
Steenkamp
Langner
Du Toit

FJ
A
J
ZM
CN
HJ
J
J
E
Y
DJ
GF

De Jager
Thompson
Potgieter

LW
HPG
CJ

Graupner
Nel
Valentine
Gerber
Van der Merwe

OF
EA
EA
J
CA

Grobbelaar

AF

Smith

MSF

Kruger-Cloete

E

Neveling

J

Bester
Gerenger
Korff
Blignaut

WC
JJ
C
EF

Impey
Roux
Van Niekerk
Malan

EPS
M
EF
AF

Lyttelton-Oos

Schoeman

F

Van Graan

BR

Meyer

SWJ

Lyttelton-Oos

Van Jaarsveld

JW

Venter

JS

Roos

AW

Lyttelton-Oos
Machado-Boven
Malelane
Malelane
Marble Hall
Merlindale
Meyerspark
Meyerspark

Sutton

L

Steyn

M

Badenhorst

WL

Trümpelmann
Nel
Venter

UK
N
A

Nel
Raath
Buys

JL
JL
JC

Radley
Snyman
Pieterse

HJ
H
CA

Liebenberg
Rothmann

WIC
NAJ

Du Toit
Lourens

AG
AED

Loubser
Venter

DAJ
G

Meyerspark
Middelburg, Transvaal
Middelburg, Transvaal

Ackermann
Van Rooyen
Kemp

TC
JC
A

Scholtz
Kruger
Du Plessis

Lourens
Stevens
Van Aarde

DC
AO
GB

Agenda 2016
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Predikante
(Sekundi skuif onder die primarii)
Middelburg-Kanonkop
Middelburg-Suid
Middelburg-Suid
Middelburg-Suid
Middelburg-Suid
Midrand
Moreletapark
Moreletapark
Moreletapark
Moreletapark
Moreletapark
Moreletapark
Moreletapark
Moreletapark
Morgenzon
Nelspruit
Nelspruit
Nelspruit
Nelspruit-Suid
Nelspruit-Suid
Nelspruit-Suid
Nelspruit-Westergloed
Nelspruit-Westergloed
Nooitgedacht
Ohrigstad
Olifantsfontein
Paardekop
Phalaborwa
Phalaborwa
Pierre van Ryneveld

Ouderlinge / Diaken
Primarii
CH
WE
GJ
GJ
FM
EC
WA
PJ
DE
SJ
G
AR
J
JH
AS
SJ
JF
AH
J
LJ
Carel
M
E

Peens

Sekundi

Booy
Badenhorst
Hugo
Jenkins
Wassenaar
Nagel
Andersen
Keyser
Smook
Breytenbach
Botha
Ferrreira
Sadler
Du Preez
Lombard

DM
PA
LC
M
WJ
A
SJ
HK
J
P
JH
GL
IG
E
MEJ

Pretorius
Pretorius

TJ
TJ

GP

Kotze
Thom
Bergsma
Van Rooyen

L
BD
LFJ
JA

CS
MHO
JAN

Marx
Heyns
Nieuwoudt
Lucas

PD
CG
D
G

Pierre van Ryneveld

Schoeman
Van Heerden
Venter
Janse van
Rensburg

H

Esterhuyse

Pierre van Ryneveld

Meyer

RB

Piet Retief
Premiermyn
Pretoria-Faerie Glen
Pretoria-Faerie Glen
Pretoria-Garsfontein
Pretoria-Garsfontein
Pretoria-Garsfontein
Pretoria-Garsfontein
Pretoria-Oosterlig
Pretoria-Oosterlig
Pretoria-Oosterlig
Rayton
Rietkuil
Roossenekal
Sabie

Van Blerk
Bredell
Fitzgerald
Van der Schyff
Meistre
Barnard
Van der Merwe
Flynn
Müller
Badenhorst
De Wet
Lötter
De Vos
Botha
Brits

H
CE
A
HJ
G
J
JM
D
CJJ
A
JI
CJ
HJD
HPM
FP

18

Booy
Van Wyk
Van Niekerk
De Leeuw
Van Vuren
Immelman
Badenhorst
Badenhorst
Van der Spuy
Visser
Serfontein
Peasley
Kuyler
Groenewald
Van Dyk
Van Greunen
Strauss
Liebenberg
Strydom
Pienaar
Pienaar
Swart
Muller

Luus

PJ

Botha
Ryan
Gray

W
CA
TJ

Janse v Rensburg

D

Prinsloo
Viljoen

H
CL

Meyer
Roux
Enslin

M
IC
EG
AG

F

Hetzel

A

Steyn

W

Van Staden

L

Laubscher
Roos

MJ
T

Rigard
Meyer

J
JLC

Carstens
Stander
Raubenheimer

AI
MM
NJ

Van Tonder
Mars
De Graaf
Koekemoer
Janse van Rensburg

F
FG
IM
E
FJ

Naudé
Moelich

PJ
PD

Steenberg
Volschenck

NJP
JE

Voges

JH

Lekhuleni

S

Van der Westhuizen
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Predikante
(Sekundi skuif onder die primarii)
Silvertonkruin
Skuilkrans
Skuilkrans
Skuilkrans

Ouderlinge / Diaken
Primarii

Tygerpoort
Tygerpoort
Tygerpoort
Tzaneen

Fischer
Compaan
Meiring
Swart
Van der
Westhuizen
Ohlhoff
Steyn
Zietsman

Tzaneen-Wolkberg
Valleisig
Valleisig
Valleisig
Volksrust
Wakkerstroom
Witbank
Witbank
Witbank-Klipfontein
Witbank-Klipfontein
Witbank-Panorama
Witbank-Suid
Witbank-Suid
Witbank-Suid
Witbank-Suid
Witbank-Vallei
Witrivier
Witrivier
Witrivier
Teologiese Opleiding

Van Tonder
Ferreira
Marais
Niemandt
Brink
Malherbe
De Villiers
Boshoff
Nel
Cloete
Esterhuizen
Steenkamp
Hendriksz
Van Zijl
Nieuwoudt
Grobler
De Jager
Le Roux
Stander
Niemandt

Z
FUO
K
CF
AJP v
H
BP
PF
AD
GJB
PA
JIF
PH
AM
LPJ
WA
FL
WM
HJ
DH
JH
JJ
EC
CJ
CJP

Waarnemer:
Pretoria-Garsfontein

Stanton

I

1.4

REGISTRASIE

1.4.1

Tyd en Plek

Schnetler
Cilliers
Thompson
Louw

W
GJ
H
JP

Smit

WA

Bezuidenhout
Retief
Steyn
Rijnen

EJ
FJ
W
VC

Marais
Minne

JT
J

Mouton

CPJ

Rossouw
Vermeulen
Keulder

HC
J
PC

Du Toit

JJ

Oosthuizen
Van Niekerk
Lübcker
Kriel
Cloete
Vivier
Du Preez
Roux
Boshoff
Van den Berg
Hendriksz
Carelse
Schutte
Du Plooy
Bester

WC
PJ
JJ
IJ
ME
L
PJ
JH
CH
JL
LC
H
JC
JDV
A

Martins
Du Plessis
Bouwer
Wessels
Jansen
Coetzer

P
JC
JCG
CJ
AM
PH

Roux
Willemse
Roux
De Waal
Herbst

T
G
SJ
JH
H

1.4.1.1 Registrasie geskied DV op Sondag 23
Oktober 2016 tussen 15:45 en 16:45.
1.4.1.2 Registrasie vind by die gemeentesentrum
van Pierre van Ryneveld plaas. Indien die weer
mooi is, vind die registrasie onder die bome plaas.
Dit is aan die regterkant van die kerkgebou. Indien
dit reën, vind die registrasie binne plaas. Hou net
die rigtingwysers dop.
1.4.1.3 Almal kan registreer indien hulle
geloofsbriewe in orde is. Die name, wat op die
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Sekundi

VW
AL
LF
BN

geloofsbriewe wat ons ontvang het, verskyn by
punt 1.3.7
1.4.1.4 Indien die afgevaardigdes se name nie in
die Agenda verskyn nie, kan hulle by die
Uitvoerende Amptenaar aanmeld, met die nodige
geloofsbriewe. Toevoegings tot en wysigings
van die afgevaardigdes, word vanaf 15:30 tot
16:45 ontvang.
1.4.1.5 Gemeentes se afgevaardigdes registreer
by tafels, wat volgens die gemeentes se name
gerangskik is.
1.4.1.6 Daar
word
tydens
registrasie
naamplaatjies met afgevaardigdes se noemname
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uitgedeel. Dit is ter wille van die familie se
saamwees. Op hierdie naamplaatjie verskyn ook
die tafelnommer waar 'n persoon sit. By die
deure sal daar kaarte wees waarop die uitleg van
die saal aangebring is, wat die posisie van die
tafels toon.
1.4.1.7 Kyk ook na die kaart aan die einde van
hierdie veslag.
1.4.2

Na die registrasie

1.4.2.1 Na afloop van die registrasie word foto's
van die afgevaardigdes geneem. Daar word veral
gefokus op persone, waarvan daar nie onlangs
foto's geneem is nie.
1.4.2.2

Laat registrasie

1.4.3.1 Afgevaardigdes
wat
nie
tydens
registrasie teenwoordig was nie, moet sodra hulle
opdaag, by die Notule diensgroep in die
administrasie-kamer registreer.
1.4.3.2 Ons Familiereëls sê steeds: Persone
waarvan die name nie op die presensielys verskyn
nie, mag nie deelneem aan die vergadering,
voordat hulle geloofsbriewe by die Uitvoerende
Amptenaar van die Sinode (Notulediensgroep)
ingedien en hulle teenwoordigheid aangeteken is
nie. (Familiereëls - Reglement van Orde punt
3.1.1, bladsy 80.)

1.5

KONSTITUERING

1.5.1
Die konstituering vind om 17:00 plaas.
Dit word deur die Voorsitter van die Sinodale
Diensraad, Dirkie van der Spuy hanteer.
1.5.2
Die konstituering vind plaas deurdat die
Uitvoerende Amptenaar, Henry van der Schyff,
die lys voorlê van die afgevaardigdes wat
teenwoordig is.
1.5.3
Die Uitvoerende Amptenaar lê die lys
skriftelik ter tafel. Slegs die aantal afgevaardigdes
en die aantal teenwoordiges word genoem om te
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die

vergadering

wettig

kan

1.5.4
Onthou minstens twee derdes van die
afgevaardigdes moet teenwoordig wees.
1.5.5
Geloofsbriewe wat na 30 Augustus 2016
ontvang is, is deel van die lys van afgevaardigdes
wat aan die vergadering voorgelê word. (Hierdie
volledige lys van die afgevaardigdes soos gewysig
en aangevul, verskyn in die Handelinge).
1.5.6

AANBEVELING

1.5.6.1 Die Voorsitter bevestig dat die aantal
afgevaardigdes wat geregistreer het, meer is as
tweederdes van die getal afgevaardigdes.

Koffie en tee is daarna beskikbaar.

1.4.2.3 Afgevaardigdes word versoek om reeds
teen 16:45 hulle plekke aan die tafels, volgens die
tafelindeling, in te neem.
1.4.3

bevestig dat
konstitueer.

1.5.6.2 Die Voorsitter verklaar die sinodesitting
as wettig gekonstitueerd.

1.6

GESPREK AAN TAFEL

1.6.1
Na die
konstituering
word
daar
geleentheid gebied dat die afgevaardigdes om die
tafels mekaar kan ontmoet en deel in mekaar se
lewens. Daar word elke dag so 'n geleentheid
geskep.
1.6.2
Afgevaardigdes is doelbewus om tafels
geplaas waar predikante en ouderlinge/diakens
van dieselfde gemeentes nie saam is nie. Tog
word probeer om afgevaardigdes van gemeentes
met soortgelyke groottes saam te laat sit.
1.6.3
Die Sinodale Diensraad werk lankal met
'n indeling volgens die streke van die Sinode. Dit
is breedweg die gebied in-en-om Pretoria, die
sentrale gebied om Witbank en die Laeveld vanaf
Nelspruit.
1.6.4

Die ringe in hierdie streke is soos volg:

1.6.4.1 Laeveld-streek:
Laeveld en Lydenburg.

Ringe van Barberton,

1.6.4.2 Sentrale-streek - Ringe van Middelburg,
Ermelo, Wakkerstroom en Witbank.
1.6.4.3 In-en-om Pretoria - Ringe van
Elarduspark, Lyttleton, Pretoria-Faerie Glen en
Silverpark.
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2. Ons saamwees as Sinode-familie

2. ONS SAAMWEES AS SINODE-FAMILIE
INLIGTINGSFORMAAT
Punt een:
Die verslag gee inligting oor die wyse waarop die
Sinodale Diensraad Sinode-wees en sinodesittings sien.

Punt twee: Afgevaardigdes wat hieroor kommentaar wil lewer,
kan dit op Indekskaarte doen.

KONFERENSIEFORMAAT
Geen

BESLUITNEMINGSFORMAAT
Geen
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2. ONS SAAMWEES AS SINODE-FAMILIE
2.1

WELKOM

2.2

TEOLOGIESE BESINNING

2.1.1
Met
hierdie
gedeelte
wil
ons
afgevaardigdes saamneem op die reis wat die
Sinodale Diensraad die afgelope jare oor
sinodesittings onderneem het.

2.2.1
Die Sinode het vir hierdie werkswyse
gekies na aanleiding van 'n teologiese besinning
van Kerkwees in ons tyd. Hierdie besinning is
telkens getoets, aangepas en uitgebrei.

2.1.2
Sedert 1999 het ons mos doelbewus
begin klem lê op skrifgedeeltes soos Efesiërs 2
vers 19 wat van die Kerk as die familie van God
praat. Hierdie geloofs-familie rig dan juis die
sinodesitting so in dat dit 'n familie-fees kan wees.

2.2.2
Tydens hierdie besinning is daar saam
ooreengekom
oor
onder
andere
ons
uitgangspunte, waardes, visie, 'n proses, 'n
slagspreuk, ons siklus van sinodesittings, ons
denke oor gemeentes en die taak van die Sinode.

2.1.3
Tydens so 'n sitting kom die familie
sigbaar bymekaar. Dit word gekenmerk deur te
deel in mekaar se lewens, stories te vertel, foto's
te wys, lekker saam te eet en in 'n mooi omgewing
te vergader om mekaar te bemoedig en op te bou.
2.1.4
Die sinodesitting word so gereël, dat
maksimale deelname van al die afgevaardigdes
verseker word. Daarom word rondom ronde-tafels
gesit en genoeg tyd vir tafel gesprekke word as
ononderhandelbaar beskou. Enige persoon kan dus
deelneem.
2.1.5
Ons gebruik ook Indekskaarte, waarop
enigeen, op enige stadium iets kan skryf oor sake,
wat ter tafel of nie ter tafel is nie. Die Sinodale
Diensraad hanteer dit ter gelegener tyd.
2.1.6
Ter wille van die familie-wees word titels
nie in die verslae of op die naamkaartjies gebruik
nie.
2.1.7
Persone wat die verslae hanteer, is nie
inleiers, wat jou van hulle standpunt moet probeer
oortuig nie. Hulle dui slegs aan hoe die proses
met die saak gevorder het. Dit is soos die bakens
op 'n padkaart, wat aangedui word.
2.1.8
Omdat ons 'n kerklike byeenkoms is, wil
ons geloofsonderskeidend te werk gaan.
Daardeur wil ons die lig van die Bybel op elke saak
laat skyn. Daarmee saam vra ons ook wat die
konteks ons leer en wat ander mense oor die
spesifieke saak sê.
2.1.9
Verwag ook nie dat ons soos in die
parlement talle besluite met meerderhede (klein of
groot) gaan neem nie. Hierdie sitting is nie 'n
eindpunt nie, maar 'n punt in die proses van die
gesprek oor 'n saak.
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2.3

ONS UITGANGSPUNTE

2.3.1
Die Sinode is die sigbare uitdrukking
van die wesenlike eenheid van die Kerk. Dit word
bepaal deur: (a) die Gereformeerde Skrifverstaan
en (b) die drie Gereformeerde belydenisskrifte
2.3.2
Die Sinode gebruik die familiemetafoor
om 'n klimaat te skep waarbinne ons in ons tyd
sinvol Kerk kan wees.
2.3.3
Elke kerkvergadering (gemeente, ring,
Sinode en Algemene Sinode) het 'n eie funksie; en
die Sinode doen slegs wat die Sinode behoort te
doen.
2.3.4
Hoe verder 'n vergadering van 'n
gemeente verwyder is, hoe minder permanensie,
struktuur en voorskriftelike gesag behoort dit te hê.
2.3.5
Die wesenlike van kerkwees is dat die
gelowiges in verhouding staan met God, hulleself
en die wêreld. Hierdie aspekte behoort in elke
werksaamheid van die Sinode gestalte te kry.
2.3.6
Die Sinode fokus verder op gesonde
gemeentes, veral in ons gebied, in diens van die
koms van die Koninkryk.

2.4

ONS WAARDES

Die waardes van die Sinode is soos volg
geformuleer:
2.4.1
Ons wil voor God leef soos Jesus ons
geleer het.
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2.4.2
Ons wil besluite neem wat berus op die
Bybel en ons belydenis.
2.4.3
Ons wil soos 'n gesonde familie in goeie,
liefdevolle verhoudings met mekaar leef.
2.4.4
Ons wil sensitief wees vir die
veranderende manier waarop mense die wêreld
verstaan en daarin leef.
2.4.5
Ons wil ruimte maak vir God se ryke
verskeidenheid van mense en gemeentes.
2.4.6
Ons wil met God se liefde uitreik na die
nood van die wêreld.
2.4.7
Ons wil groei in
gelowiges van ander Kerke.

2.5

verhoudinge

met

2.6.2
Na die verskiesing van die nuwe
Sinodale Diensraad word die prioriteitsake vir die
termyn bepaal. Dit word projekmatig gedoen aan
die hand van die eie taak van die Sinode.
2.6.3
Die eerste gewone sinodesitting van die
termyn is om vordering met die projekte te toon en
ook meer persone te werf om saam te werk. Klem
word op die verhale van die gemeentes gelê.
2.6.4
Tydens die tweede gewone sinodesitting
van die termyn word 'n nuwe Sinodale Diensraad
aangewys en die afgevaardigdes begin om sake
vir die nuwe termyn op die tafel te plaas.

ONS VISIE EN SLAGSPREUK

2.5.1
Die Oostelike Sinode het as visie
geformuleer dat dit die Kerk se wesenlike taak en
roeping is om God drie-enig te aanbid, mekaar
onderling te versorg en om getuienis in die
wêreld te lewer. Ons-is-daar-vir-God; ons-is-daarvir-mekaar en ons-is-daar-vir-die-wêreld.
2.5.2
Uiteindelik is die bestaan van die Sinode
saamgevat in 'n slagspreuk. Hierdie slagspreuk sê
kortliks vir die gemeentes, wat die Sinode doen en
wil doen.
Die Sinode se fokus is om die
gemeentes te help en te ondersteun om gesonde
gemeentes te wees wat 'n verskil in die wêreld
maak, in diens van die Koninkryk van Jesus
Christus. Die slagspreuk is soos volg bewoord:

Die Sinode wat Hoor, Dien en Lei ......
2.6
ONS
SIKLUS
SINODESITTINGS

VAN

2.6.1
Die Sinode het op hierdie siklus besluit
sodat daar geleentheid kan wees om die
werksaamhede binne 'n haalbare termyn te doen.
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'n Termyn is dan die tydperk (ongeveer) vier jaar
wat strek vanaf die verkiesing van die Sinodale
Diensraad tot die volgende verkiesing van 'n nuwe
Sinodale Diensraad. Gedurende hierdie termyn
kan verskillende sinodesittings plaasvind.

2.6.5
Tydens 'n termyn kan daar
buitengewone sinodesittings wees wat
bepaalde sake aandag gee.

ook
aan

2.6.6
Die gewone sinodesittings tydens hierdie
termyn het gedurende 2012, 2014 en 2016
plaasgevind.

2.7
ONS DENKE OOR GEMEENTES
EN DIE SINODE
2.7.1
Hierdie denke is gekleur deur die wyse
waarop ons elke kerkvergadering se fokus sien.
Dit is die vergaderinge van die Algemene Sinode,
die Sinodes, die ringe en die gemeentes.
2.7.2
Elk van die verskillende kerkvergaderinge het 'n eie fokus.
Hulle het ook 'n
spesifieke funksie wat nie deur die ander
vergaderinge verrig kan word nie.
Baie
vereenvoudig kan gesê word: Die Algemene
Sinode bepaal beleid, die Sinodes ondersteun,
die ringe bou verhoudinge en die gemeentes
doen die werk op plaaslike vlak. Die skets dui elk
van die vergaderinge se fokusse aan.
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2.7.3
Vir ons as Sinode vind kerkwees primêr
in die gemeentes plaas. Daarom dat ons fokus op
gesonde gemeentes in diens van die koms van
die Koninkryk. Dit is gesonde gemeentes wat 'n
verskil in hulle omgewing maak.
2.7.4
Gemeentes moet soos blomme in 'n kelk
wees. Die Sinode het doelbewus gekies teen 'n
hiërargiese struktuur waar elk vergadering

Agenda 2016

dieselfde sake hanteer. Die tradisionele siening
van 'n hiërargiese struktuur waar elke funksie van
"bo" tot "onder" herhaal en voorgeskryf word, is
omgekeer.
Byvoorbeeld Algemene Jeugkommissie, Sinodale Jeugkommissie, Ringsjeugkommissie en Kerkraadsjeugkommissie – soos in
die skets. Nie meer 'n piramide nie, maar 'n kelk,
waarin die blomme (gemeentes) geplaas kan
word.
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2.7.5
Die gemeentes bestaan nie ter wille van
die ander kerkvergaderinge nie. Elke vergadering
het 'n eie fokus en funksie. (Die ring, Sinode en
Algemene Sinode moet juis voedingstowwe vir die
blomme voorsien.)

2.8

ONS TAAK AS SINODE

2.8.1

Bepaling 31

2.8.1.1 Hierdie verstaan van die kerkverband het
gelei tot die samevatting van die taak van die
Sinode, soos dit in die Familiereëls beslag kry. Die
huidige Bepaling 31 lui:
Werksaamhede van die Sinode
31.1
Die Sinode fokus op werk wat slegs die
Sinode kan doen, met betrekking tot:
31.1.1

predikante en hulle bediening;

31.1.2 die kerkverband (gemeentes, ringe,
ander Sinodes, die Algemene Sinode) en ander
Kerke;
31.1.3 die breër gemeenskap, veral in ons
sinodale gebied.
31.2
Die Sinode gee leiding, bepaal beleid en
skep strukture om hieraan uitvoering te gee.
31.3
Elke saak op die Sinode se tafel word
volgens die punte hierbo beoordeel. Indien dit
daaraan voldoen, word dit in prioriteitsorde
hanteer.
2.8.2

Die proses van die Sinode

2.8.2.1 Met die Proses van die Sinode word
bedoel: die wyse waarop sake op die tafel van
die Sinode of Sinodale Diensraad kom en hoe
daarmee gehandel word.
2.8.2.2 Sake kom in die Posbus (op die tafel van
die Sinodale Diensraad), dit word gesorteer en
prioriteite bepaal en daarna word aangedui watter
uitkomste verwag word en uiteindelik word hierdie
uitkomste geëvalueer.
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2.8.2.3 Prioriteite word bepaal deur 'n saak aan
'n aantal kriteria te meet. Eerstens word Bepaling
31 gebruik om te bepaal of die Sinode hieraan
aandag behoort te gee. Tweedens word die
matriks belangrik en nie-belangrik sowel as
dringend en nie-dringend gebruik om die
prioriteitsorde te bepaal.
2.8.2.4 Daar word uitvoering aan hierdie
prioriteite gegee deur van die projekbenadering
gebruik te maak, wat die volgende insluit:
'n Projek het 'n begin en 'n einde
'n Spesifieke begroting word toegeken
Bepaalde uitsette word beplan
Dit word telkens geëvalueer.

2.9

SAMEVATTING

2.9.1
Ons saamwees word gekleur deur
gemeentes se verhale. Baie hiervan geskied om
die tafels.
2.9.2
Ons wil veral aandag gee aan sake wat
vir gemeentes van nut kan wees.
2.9.3
Hierdie sitting plaas sake in die Posbus
vir die nuwe Sinodale Diensraad.
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3. Die ontwerp van hierdie saamwees

3. DIE ONTWERP VAN HIERDIE SAAMWEES
INLIGTINGSFORMAAT
Punt een:
Hierdie verslag verskaf die inligting oor die wyse
waarop die sinodesitting ontwerp is. Dit word as gelese beskou.
Punt twee: Afgevaardigdes wat kommentaar hieroor wil lewer,
kan dit op Indekskaarte doen.

KONFERENSIEFORMAAT
Geen

BESLUITNEMINGSFORMAAT
Geen
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3. DIE ONTWERP VAN HIERDIE SAAMWEES
3.1

SINODALE DIENSRAAD

3.1.1
Die Sinodale Diensraad het hierdie sitting
ontwerp. Hulle het dit vanuit drie hoeke gedoen:
3.1.1.1 Dit is die einde van 'n termyn en daar
word geleentheid geskep om terug te kyk. Hierdie
proses het reeds begin met die evaluering van elke
projek, sowel as die ringe wat gevra is om aan te
dui in watter mate die projekte hulle gehelp het.
3.1.1.2 Die Sinodale Diensraad is van oordeel
dat die twee fokusse van hierdie termyn steeds
die sake is wat op die sakelys van die Sinodale
Diensraad behoort te wees, naamlik die versorging
van predikante en die ondersteuning van
gemeentes
om
'n
verskil
in
plaaslike
gemeenskappe te maak.
3.1.1.3 Verder het dit uit konsultasies met die
predikante geblyk dat dit nodig is om gesprek oor
die groot sake van die Algemene Sinode te voer.
Daarom is Nelis van Rensburg en Jan van der
Watt genooi om temas te hanteer.
3.1.1.4 Die Ontwerpspan het telkens die
voorbereidingswerk gedoen, wat deur die Sinodale
Diensraad afgerond is.

3.2

TEMA EN DOEL

3.2.1
Die vorige twee sittings se temas was:
Van oorlewing tot impak! en Van oorlewing na
impak! Saam op pad ....
3.2.2
Deur hierdie temas wou die Sinode
gemeentes help om juis in hierdie tyd nie na binne
gerig te lewe – om net te oorleef – nie.
Gemeentes is aangemoedig om deel van die
beweging te wees om na buite gerig te lewe en
geleenthede te benut.

Mynskag: Myn en Industriële gemeenskap
Windpomp: Platteland en landbou gemeenskap
Uniegebou: Stedelike gemeenskap
Figuur: Mandela beeld wat 'n ingeslote kultuur en
aanvaarding van alle rasgroepe voorstel en
vernuwe denke oor mense.
Olifant en boom: Landskap eie aan gebied sou
dalk ook "onontwikkelde" gebiede en groepe
gemeenskappe kan insluit wat nie in die ander
kategorieë val nie.
Lig wat skyn voorstelling is die Lig (Jesus) se lig na
die gemeenskap wat deur die gemeentes uitgedra
word.
Die tafel stel die sinodesitting met verskillende
prosesse voor. Die embleem op die tafel dui aan
dat dit die Oostelike Sinode is.
3.2.5
Die doel wat die Sinodale Diensraad wil
bereik is:
3.2.5.1 Elkeen moes 'n goeie geestelike
ervaring gehad het / die teenwoordigheid van die
Heilige Gees ervaar het.
3.2.5.2 Daar moes geleentheid gewees het om
saam oor groot en aktuele sake in die NG Kerk te
besin, sodat die verwarring en ontsteltenis uit die
weg geruim kan word.
3.2.5.3 Die afgevaardigdes moes toegerus kon
word om die Bybel beter te kan hanteer ten
opsigte van moeilike sake.
3.2.5.4 Daar moet opgewondenheid wees om
met groter helderheid van ons roeping in
gemeentes te werk.
3.2.5.5 Die afgevaardigdes moet gretig wees
om aan die prioriteit-sake van die Sinode deel te
neem.

3.2.3
Vanjaar se tema is na aanleiding van
Filippense 2:15 Met die Lig na die gemeenskap.

3.2.5.6 Die afgevaardigdes moes ervaar het dat
eenheid tussen hulle gebou kon word, te midde
van die diversiteit van sieninge en omstandighede
van gemeentes.

3.2.4
Die tema kon reeds in die ontwerp van
die buiteblad van die Agenda gesien word. Die
kunstenaar Jonathan Eloff beskryf die ontwerp
soos volg:

3.2.6
Aan die einde van die sitting word ook
gevra dat die afgevaardigdes aandui in watter
mate die sitting hierdie doel bereik het? 'n
Evalueringsvorm word beskikbaar gestel.

Die
simbole
in
die
grafiese
ontwerp
verteenwoordig die gemeenskap wat deur die
Sinode bedien word. Dit is

3.3

PROGRAM IN BREË TREKKE

3.3.1

Die besonderhede van die volledige
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program verskyn voor in die Agendaboek.
breë lyne is die volgende:

Die

Sondag – Konstituering, Verhoudingsbou, Wyse
waarop die Sinode funksioneer en Die Suid-Afrika
waarvoor ons bid
Maandag – Kerkverband, Missionaliteit, die
afgelope termyn se werk, Netwerke, Predikante,
Algemene Sinode en Hermeneutiek.
Dinsdag – Hermeneutiek, Ekologie en droogte,
Jeugwerk en oorgee van die Uitvoerende
Amptenaar.
Woensdag
–
Nagmaal,
In
Memoriam,
onafgehandelde sake, nuwe Sinodale Diensraad.
3.3.2
Deurlopende sake is die tafelgesprekke,
terugvoer, verkiesingsproses, sang en gebede.

3.4

HANTERING VAN DIE AGENDA

3.4.1
Die Agenda word soos in die verlede nie
punt vir punt hanteer nie. Dit word as gelese
beskou. In die behandeling daarvan word slegs
by die fokuspunte aangesluit.
3.4.2
Tydens die sitting word sake op
verskillende wyses hanteer.
Ons noem dit
formate, ter wille van onderskeiding. Elk van die
formate geskied volgens eie reëls.
3.4.3
Tydens die Inligtingsformaat word slegs
van alles kennis geneem. Die
grootste gedeelte van die Agenda
en die aanbiedings deur die
sprekers vind in dié formaat plaas.
Daar word hiervan slegs kennis
geneem en dit is afgehandel. Daar kan natuurlik
kommentaar op Indekskaarte geskryf word.
3.4.4
Dikwels
kan
die
Inligtingsformaat
oorgaan in die Konferensieformaat. Dan word
die geleentheid gebied vir die
maksimum deelname aan die
saak. Hiertydens word genoeg tyd
vir (tafel-) gesprekke toegelaat.
Daar word nie besluite geneem nie.
3.4.5
Tafeltente word gebruik om die gesprek
aan die tafels te fokus. Geleentheid word vir
terugvoer op verskillende wyses gebied. Wanneer
mondelingse terugvoer plaasvind, kan net 'n aantal
tafels op 'n keer geleentheid kry.
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3.4.6
Die Besluitnemingsformaat geskied
volgens
die
reëls
van
vergaderinge om tot 'n besluit te
kom. In dié verband word daar
dan afgewyk van die meer
informele karakter van 'n familiegesprek. Die
formele vergadering-prosedures (soos ook by 'n
huisvergadering) geld dan hier. Die prosedures
word dan sorgvuldig toegepas ten einde die
gesprek regverdig te lei en tot besluitneming te
kom.
3.4.7
Die Sinode is baie selektief in die neem
van besluite. 'n Besluit wat geneem word, behoort
nou nodig te wees om 'n verskil te maak.
3.4.8
Daar word nie graag oor 'n saak gestem
nie. Dit dryf die familie uitmekaar. Ons probeer
eerder konsensus bereik.
Indien daar nie
wesenlike konsensus is nie, behoort daar nog
gesprek plaas te vind.
3.4.9
Indien wel gestem moet word, gebruik
elke afgevaardigde drie kleurkaarte. Die kaarte
van elkeen se keuse, word gelyktydig opgesteek,
sodat die "kleur" van die vergadering met een oog
opslag gesien kan word. Indien die kleur nie
sondermeer duidelik is nie, word die saak eerder
terugverwys. Groen is "ja", rooi is "nee" en geel
is "onseker."
3.4.10 Elke verslag dui op die eerste bladsy aan
volgens watter formate die sake hanteer word.
Spesifieke elemente van die program

3.5

NAGMAAL

3.5.1
Die Nagmaalsdiens is vanjaar verskuif na
Woensdagoggend. Die Sinodale Diensraad wil
graag dat afgevaardigdes met die belewenis van
hierdie saamwees huistoe gaan.
3.5.2
Die prediking en bediening van die
sakramente word deur die huidige Voorsitter van
die Sinodale Diensraad, Dirkie van der Spuy,
waargeneem.
3.5.3
Die tafelleiers deel die tekens aan tafel
uit. Die brood en wyn word voor die aanvang op
elke tafel geplaas.
3.5.4
Besoekers word gevra om by die tafels
aan te sluit, waar daar 'n plek is.
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3.6

TOEWYDING

3.6.1
Vanjaar se toewyding is aangepas, sodat
die toewyding en die eerste tema's van die
oggend saamval. Nelis van Rensburg en Jan van
der Watt is gevra om dit so te hanteer.

3.7

TAFELGESPREKKE

3.9

MIKROFONE

3.9.1
Dieselfde
sinodesittings geld.

reëlings

as

die

vorige

3.9.2
Daar is twee vaste mikrofone voor in
die saal, wat op staanders staan. Hierdeur word 'n
beter diens en beter klank voorsien. Die beeld wat
aan almal vertoon word, is ook beter.

3.7.1
Tafelgesprekke is steeds die basis vir
onderlinge gesprek en deelname. Die tafel tree
ook as sif op om te bepaal of die menings wye
byval vind of net 'n persoon se eie mening is.

3.9.3
Met die terugvoer na tafelgesprekke,
kom die woordvoerder net op een van die stoele
by die mikrofoon sit, en praat wanneer dit sy/haar
beurt is.

3.7.2
In terugvoer moet die tafel se mening
gegee word en nie eie indrukke waarmee die
ander nie bewustelik saamstem nie.

3.9.4
Tydens die besluitnemingsformaat kom
die persone wat aan die debat wil deelneem, ook
op die stoele sit.

3.7.3
getref:

3.10

Die volgende praktiese maatreëls is

3.7.3.1 Tafels word weer gebruik waar net agt
(8) persone sit.
3.7.3.2 Tafelleiers is versoek om te reël dat daar
altyd iemand beskikbaar is om die gesprek te laat
vloei.
3.7.3.3 Die sekretaris kan roteer, sodat meer
mense betrek word. Iemand moet net die hele tyd
aantekeninge maak, oor die sake wat gevra word.

3.8
VERKIESING EN AANWYS VAN
AFGEVAARDIGDES
3.8.1
Die hele Sinodale Diensraad moet
verkies word. 'n Afsonderlike verslag verwys
hierna. Die verkiesing vind tussen die ander items
van die sessies plaas.
3.8.2
Die volgende sitting van die Algemene
Sinode vind vanaf 6 Oktober 2017 plaas. Die
Sinode se afgevaardigdes moet aangewys word.
Die volledige inligting verskyn elders.
'n
Geleentheid
word
gereël
waar
ringe
afgevaardigdes kan aanwys.
3.8.3
Die Ringe is vooraf gevra om persone te
nomineer as Sinodale Leiers sowel as
afgevaardigdes na die Algemene Sinode. Hierdie
nominasies word op dieselfde wyse hanteer as
die nominasies wat tydens die vergadering
ontvang word.

Agenda 2016

EKOLOGIES SENSITIEF

3.10.1
Een van die Sinodale Diensraad se
prioriteite is om ekologies sensitief te wees.
Daarom is daar ook 'n projekspan wat aan
ekologie en die vraagstukke daarvan in ons gebied
aandag gee.
3.10.2 Die Sinodale Diensraad het geoordeel
dat, soos in die verlede, die uitdeel van papiere
soos verslae, konsep-notule en inligtingstukke
beperk moet word. Dit is verontrustend dat die
baie papiere omtrent direk in die afvaldromme
beland.
3.10.3 Die volgende besluite van die Sinodale
Diensraad geld ook steeds:
3.10.3.1 Geen pamflette of uitdeelstukke word as
reklame-materiaal uitgedeel nie. Daar word 'n
tafel beskikbaar gestel waarop die stukke geplaas
word, sodat die afgevaardigdes daarvan kan
neem, indien so verkies word.
3.10.3.2 Slegs een eksemplaar van die Notule
word per tafel beskikbaar gestel.
3.10.3.3 Tafelindelings en registrasielyste word
slegs teen die muur geplaas en nie aan elkeen
beskikbaar gestel nie.

3.11

GROETEBOODSKAPPE

3.11.1 Groeteboodskappe
word
skriftelik
ingedien en in die Handelinge weergegee. Geen
spreekbeurte word toegestaan nie.
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SAAMGESTEL
DIENSRAAD

DEUR

DIE

Lede van die Sinodale Diensraad:
Dirkie van der Spuy (Voorsitter)
Lourens Bosman (Ondervoorsitter)
Jurgens de Jager
Jean Strydom
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SINODALE

Tertius Erasmus
Freddie Schoeman
Johan Koen
Johan Smook
Piet Kruger
Henry van der Schyff
Johan van der Merwe
Francois Retief
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Sondagaand

SONDAGAAND
4. SUID-AFRIKA WAARVOOR ONS BID
Tafelsprekke
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4. Suid-Afrika waarvoor ons bid

4. SUID-AFRIKA WAARVOOR ONS BID
INLIGTINGSFORMAAT
Punt een: Nelis van Rensburg verskaf inligting oor die tema. In sy
aanbieding sluit hy by die agtergrondinligting aan.
Punt twee: Afgevaardigdes wat kommentaar hieroor wil lewer, kan
dit op Indekskaarte doen.

KONFERENSIEFORMAAT
Tafelgesprekke vind plaas.

BESLUITNEMINGSFORMAAT
Geen.
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4. SUID-AFRIKA WAARVOOR ONS BID
4.1
Die veldtog Suid-Afrika waarvoor ons bid,
word deur die Suid-Afrikaanse Raad vir Kerke
gereël. Die NG Kerk is deel van hierdie Raad en 'n
gewaardeerde deelnemer van die aksies.
4.2
Nelis van Rensburg, Voorsitter van die
Moderamen van die Algemene Sinode hanteer
hierdie tema Sondagaand. Daar word gefokus op
die rol van die NG Kerk in Suid-Afrika.
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4.3
Lees gerus die agtergrondinligting aan
die einde van die Agenda.
4.4
Kyk veral na die dokumente: Die NG
Kerk en die ekonomiese ontwikkeling van ons
lande; Die verlore seun is weer tuis, Togther
towards life en Die Suid-Afrika waarvoor ons bid.
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Maandagoggend

MAANDAGOGGEND
5. KERKVERBAND
Tafelgesprekke
6. VERKIESINGSPROSES SINODALE DIENSRAAD

7. MISSIONALITEIT
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5. KERKVERBAND VIR ONS TYD
INLIGTINGSFORMAAT
Punt een:
Die verslag gee agtergrond oor die tema. Punte 5.1
tot 5.4 is die Sinodale Diensraad se siening hiervan. Bykomende
inligting deur Nelis Janse van Rensburg voorsien, verskyn aan die
einde van die Agenda.
Punt twee:
Afgevaardigdes wat kommentaar hieroor wil lewer,
kan dit op Indekskaarte doen.

KONFERENSIEFORMAAT
Geen

BESLUITNEMINGSFORMAAT
Geen
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5. KERKVERBAND VIR ONS TYD
5.1

VOORTGAANDE GESPREK

5.1.1

Die gesprek tot 2014

5.1.1.1 In lyn met die wese van 'n kerk van die
Hervorming, behoort daar gedurig vrae oor al die
gestaltes van kerkwees gevra te word. So ook oor
die kerkverband. Die afgelope jare was dit een
van die doelbewuste aksies van die Sinodale
Diensraad om hieraan aandag te gee.
5.1.1.2 Die gesprek oor die kerkverband word
nie doelbewus op baie plekke gevoer nie. Daarom
is
dit
die
Sinodale
Diensraad
se
verantwoordelikheid om die gesprek lewend te
hou. Daarmee saam moet ook krities na die
funksionering van die Sinode en ander
vergaderinge van die kerkverband gekyk word.
5.1.1.3 Hierdie gesprek word veral sedert 1995
met groter erns in die Oostelike Sinode gevoer.
Dit het uitgeloop op 1999 se nuwe strukturering
van Sinode-wees en die sinodale werksaamhede
na aanleiding van die visie, waardes en
uitgangspunte van die Sinode, soos dit op daardie
stadium uit die Bybel duidelik geword het.
5.1.1.4 Gedurende 2011 is die gesprek aangevul
deur die Algemene Sinode wat na hulle eie
spesifieke
rol en werksaamhede ondersoek
ingestel het. Op grond van die ondersoek is die
Algemene
Sinode
se
samestelling
en
werksaamhede geherstruktureer.
5.1.1.5 Die rol van die ringe as kerkverband is
ook omskryf, naamlik gefokus op gesamentlike
werk, die bou van verhoudinge en die omsien na
ampsdraers en amptenare, dit wil sê onderlinge
sorg en toesig.

31.1.3 die breër gemeenskap veral in ons
sinodale gebied.
31.2
Die Sinode gee leiding, bepaal beleid en
skep strukture om hieraan uitvoering te gee.
31.3
Elke saak op die Sinode se tafel word
beoordeel volgens die punte hierbo. Indien dit
daaraan voldoen, word dit in prioriteitsorde
hanteer.
5.1.1.7 Hiermee word beskryf hoe die Oostelike
Sinode die vraag beantwoord wat die Sinode
behoort te doen. Dit bly egter voorlopig, omdat
die gesprek steeds voortgaan.
5.1.1.8 Hierdie gesprek hou vir die lede van die
Sinodale Diensraad baie uitdagings in. Hulle moet
die gesprek telkens vanuit die hoek van die
Sinode voer en nie vanuit die hoek van die
gemeente
voer,
wat
hulle
eerste
verwysingsraamwerk is nie. Hulle moet telkens die
skuif maak om dan as verteenwoordigers van die
kerkverband na sake te kyk.
5.1.2
Die gesprek na die sitting van die
Algemene Sinode 2015
5.1.2.1 Na die sitting van die Algemene Sinode
2015 het hierdie gesprek nuwe momentum gekry.
Dit was veral na aanleiding van die reaksie wat op
besluite van die Algemene Sinode gevolg het.
5.1.2.2 Die Oostelike Sinode se gebruik oor die
afgelope jare is om telkens evaluering te doen.
Dit gebeur met sinodesittings, sowel as met die
werksaamhede van die projekspanne. So ook is
die Sinode se afgevaardigdes aan die einde van
die sitting gevra om die sitting van die Algemene

5.1.1.6 Die Sinodale Diensraad het in 2012 'n
duidelike beeld van die huidige taak van die
Sinode gevorm. Dit is in Bepaling 31 beskryf,
naamlik:
Werksaamhede van die Sinode
31.1
Die Sinode fokus op werksaamhede wat
slegs die Sinode kan doen met betrekking tot:
31.1.1

predikante en hulle bediening:

31.1.2 die Kerkverband (gemeentes, ringe,
ander Sinodes, die Algemene Sinode) en ander
Kerke;
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Sinode aan die hand van 'n goed gestruktureerde
vraelys te evalueer.
5.1.2.3 Die Sinode se afgevaardigdes is vooraf
voorberei oor wat hulle te wagte kon gewees het.
Die Agenda is oorsigtelik bespreek, die groot sake
is uitgelig en Artikel 43 is ook bespreek. Artikel 43
spel die werk van die Algemene Sinode uit.
5.1.2.4

Twee sake het baie gou duidelik geword:

Een:
Die wyse waarop die sitting plaasgevind
het, het die oorgrote meerderheid van die Sinode
se afgevaardigdes gefrustreer. Dit was veral die
wyse waarop besluite geneem is en die
tydsbestuur van sake. Te veel tyd is afgestaan
aan sake wat nie werklik prioriteite is nie.
Twee:
Die besluite wat die Algemene Sinode
neem, word met toenemende teenstand deur
lidmate en gemeentes begroet.
5.1.2.5 'n Samevatting van hierdie evaluering is
met die Moderamen van die Algemene Sinode
bespreek.
5.1.3
Die belewenis van die Oostelike
Sinode se afgevaardigdes na die sitting van die
Algemene Sinode 2015
5.1.3.1 Meer inligting word nie voorsien oor die
wyse waarop die sitting plaasgevind het nie. Dit is
nie vir hierdie verslag ter sake nie. Die Sinodale
Diensraad het dit egter met die Moderamen
bespreek. Die Moderamen van die Algemene
Sinode het soortgelyke kommentaar van ander
Sinodes ontvang en het onderneem om aan die
inrigting van die sitting aandag te gee.
5.1.3.2 Die groter vraag wat hieruit spruit, is die
bestaan van die Algemene Sinode as vierde
vergadering in die kerkverband. Dit word al meer
gesê dat die Algemene Sinode geen nut meer vir
gemeentes het nie. Die besluite en rigting van die
Algemene Sinode het gemeentes die afgelope jare
toenemend in moeilike posisies geplaas. Hierdie
besluit was net die laaste strooi. Dink maar aan
besluite van die afgelope sinodesittings wat 'n
verleentheid vir gemeentes was. Vorige besluite
oor saamwoon, die bestaan van die duiwel, die
Artikel 1 proses en die besluit oor Belhar ten spyte
van die uitslag van die Artikel 1-proses het
meegewerk dat die damwal met die besluit
gebreek het.
5.1.3.3 Die besluite wat die Algemene Sinode
neem, word met toenemende teenstand deur
lidmate en gemeentes begroet. Die groot reaksie
na die sitting, toon dat die Algemene Sinode nie
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meer besluite kan neem, sonder ordentlike
konsultasie nie. Lidmate leef in 'n post-artikel 1
era. Hulle gaan nie maklik die inspraak prysgee
wat hulle tydens die proses gekry het nie.
5.1.3.4 Ons het te doen met twee kwessies, die
eerste: die inrigting (en manipuleerbaarheid) van
die vergaderinge soos deur baie beleef. Die
tweede is 'n dieper probleem, naamlik hoe die
Algemene Sinode in geheel funksioneer. Ons
moet oppas om te dink dat 'n beter ontwerp van 'n
vergadering die probleem gaan oplos.
5.1.3.5 Verder het die Algemene Sinode as
beleidmakende Sinode 'n probleem geword. Die
Algemene Sinode is te ver van gemeentes af.
Gesag moet meer na plaaslike gemeentes
afgewentel word.
Die sitting behoort eerder
ingestel te wees op: help ons dink en nie besluit
vir ons nie. Die opkoms van die outonome
indiwidu is 'n wêreldwye tendens. Vergelyk die
VSA se National Intellegence Commission se
navorsing oor global trends wat praat van 'n
Governance Gap. Daar is toenemend 'n gaping
tussen sentrale besluitnemers en die plaaslike
gemeenskappe. Hierdie tendens is nie net waar
van
Afrikaanssprekendes
nie, maar geld
wêreldwyd. Omdat die Algemene Sinode so ver
van gemeentes is, veroorsaak hulle meer
probleme as oplossings. Die Algemene Sinode
het weinig nut meer as Kerkverband, word maklik
beleef.
5.1.3.6 Die Algemene Sinode, óf dit uit 200 óf
2 000 afgevaardigdes bestaan, kan nie meer
besluite oor sensitiewe sake vir die hele kerk neem
nie. Besluite kan alleen na ordentlike konsultasie
geneem word, indien dit wel geneem word.
5.1.3.7 Die diversiteit tussen Sinodes is sodanig
dat die Sinodes deur die Algemene Sinode met
besluite gevange gehou word.
5.1.3.8 Die vier vlakke van kerkregering is te
veel. Die Oostelike Sinode se uitgangspunte
hieroor is: Hoe verder 'n vergadering van 'n
gemeente verwyder is, hoe minder permanensie
en struktuur, sowel as voorskriftelike gesag
behoort dit te hê. Dan ook: 'n Kerkvergadering se
bestaansreg lê in die waarde wat dit vir gemeentes
het.
5.1.3.9 Die Sinodale Diensraad is oortuig dat die
kerkverband strategies herstruktureer moet word.
Daar is nou 'n geleentheid om veranderinge aan te
bring. Die klimaat is reg, want baie van die
afgevaardigdes is onvergenoeg met die sitting en
'n groot meerderheid lidmate is ontevrede met die
besluite. Met ander woorde daar moet meer
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gedoen word as om 'n beter vergadering te
ontwerp.
5.1.3.10 Daar
word
geoordeel
dat
die
veranderinge nou strategies bedink moet word, en
nie in emosie aangebring word nie. Die byeenkoms van die Algemene Sinode moet eerder 'n
geleentheid vir inspirasie wees. Daar moet ander
fokusse wees en die struktuur kan selfs anders
wees. Daar is wel ook sake wat nie bloot laat val
kan word nie soos byvoorbeeld gesamentlike
navorsing. Hierdie sake moet herbedink word en
in 'n nuwe struktuur verpak word. Dit kan ook deur
vrywillige netwerke gereël word.
5.1.3.11 Daar moet ook baie ernstig nagedink
word oor die rol van die Algemene Sinode in die
proses van kerkhereniging. Ons moet mooi besin
oor 'n sentrale beleidmakende liggaam wat beleid
vir die hele kerk kan formuleer. Dit lyk of dit eerder
in die pad staan van groter eenheid as wat dit
daarmee help, veral as ons breër begin dink oor
eenheid as net die naby familie van NGK, VGKSA,
RCA en NGKA.
5.1.4
Wysigings wat die Moderamen van die
Algemene Sinode beoog om aan te bring
5.1.4.1 Die Moderamen van die Algemene
Sinode het in die lig van die gesprek, sowel as
gesprekke met ander Sinodes, by die volgende
vergadering van die Moderamen besluit om wel
wysigings in die funksionering van die
kerkverband aan te beveel.
Die belangrikste
daarvan is:
Een:
Beweeg van 'n uitsluitende na 'n
insluitende besluitnemingsprosesse. Dit beteken
dat alle voorstelle wat belydeniswysigings of
beleidsbesluite
behels
voorafgaande
aan
Algemene Sinode vergaderings eers na Sinodes
beskikbaar gestel word met die oog op
voorleggings en inspraak in die voorbereidingsprosesse.
Twee:
Samestelling van die Agenda. In die jaar
voorafgaande aan die jaar waarin die Algemene
Sinode plaasvind, word 'n proses ontsluit om te
bepaal watter sake van nasionale belang, of sake
wat verband hou met die publieke getuienis van
die kerk, of sake wat verband hou met die opgaaf
van die Algemene Sinode soos aangedui in Artikel
43 na die mening van die onderskeie Sinodes
(ringe en kerkrade kan deur die Sinodes
deelgemaak word van die proses) op die agenda
van die Algemene Sinode hoort.
Sinodes
nomineer elk 'n aantal onderwerpe.
Die
Moderamen
is
dan
verantwoordelik
om
onderskeidend te bepaal watter sake op die
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agenda van die Algemene Sinode geplaas word.
Die Moderamen bepaal ook hoe daar voorberei
word om die sake aan die orde te stel tydens die
vergadering van die Algemene Sinode.
Drie:
Die getal afgevaardigdes na die
Algemene Sinode word weer vergroot na 400
afgevaardigdes en die Algemene Sinode vergader
weer vierjaarliks, tensy daar deur die Moderamen
geoordeel word dat daar dringende redes is
waarom die Algemene Sinode na drie jaar weer
moet vergader
5.1.5
Deelname van die Oostelike Sinode
aan die gesprek
5.1.5.1 Die afgevaardigdes van die Oostelike
Sinode neem op so 'n wyse aan die gesprek deel
om 'n beter funksionering van die kerkverband tot
gevolg te hê.
5.1.5.2 Hulle vertrekpunte lê in die uitkoms van
die besinning sedert 1999. Dit is die beginsels wat
ten grondslag lê van die funksionering van die
Oostelike Sinode die afgelope jare. Dit volg vanaf
punt 5.2 hieronder.

5.2
DIE
VERBAND

SINODE

AS

KERK-

Vergelyk ook punte 2.3 tot 2.8
5.2.1

Uitgangspunte

5.2.1.1 Die Sinode is die sigbare uitdrukking van
die wesenlike eenheid van die Kerk. Dit word
bepaal deur: (a) die Gereformeerde Skrifverstaan
en (b) die drie Gereformeerde belydenisskrifte
5.2.1.2 Die Sinode gebruik die familiemetafoor
om 'n klimaat te skep waarbinne ons in ons tyd
sinvol Kerk kan wees.
5.2.1.3 Elke kerkvergadering (gemeente, ring,
Sinode en Algemene Sinode) het 'n eie funksie;
en die Sinode doen slegs wat die Sinode behoort
te doen.
5.2.1.4 Hoe verder 'n vergadering van 'n
gemeente verwyder is, hoe minder permanensie
en struktuur, sowel as voorskriftelike gesag
behoort dit te hê.
5.2.1.5 Die wesenlike van kerkwees is dat die
Kerk in verhouding staan met God, haarself en die
wêreld. Hierdie aspekte behoort in elke werksaamheid van die Sinode gestalte te kry.
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5.2.1.6 Die
Sinode
fokus
op
gesonde
gemeentes, veral in ons gebied, in diens van die
koms van die koninkryk.

gelowiges van ander Kerke.

5.2.2

5.2.3.1 Die Oostelike Sinode het as visie
geformuleer dat dit die Kerk se wesenlike taak en
roeping is om God drie-enig te aanbid, mekaar
onderling te versorg en om getuienis in die
wêreld te lewer. Ons-is-daar-vir-God; ons-is-daarvir-mekaar en ons-is-daar-vir-die-wêreld.

Waardes

Die volgende word as waardes van die Sinode
gevestig:
5.2.2.1 Ons wil voor God leef soos Jesus ons
geleer het.
5.2.2.2 Ons wil besluite neem wat berus op die
Bybel en ons belydenis.

5.2.3

5.2.3.2 Die eerste embleem wat die Sinode
gebruik het, beeld hierdie drie elemente grafies uit.
5.2.4

5.2.2.3 Ons wil soos 'n gesonde familie in goeie,
liefdevolle verhoudings met mekaar leef.
5.2.2.4 Ons wil sensitief wees vir die
veranderende manier waarop mense die wêreld
verstaan en daarin leef.
5.2.2.5 Ons wil ruimte maak vir God se ryke
verskeidenheid van mense en gemeentes.
5.2.2.6 Ons wil met God se liefde uitreik na die
nood van die wêreld.
5.2.2.7
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Ons

wil

groei

in

verhoudinge

Visie

Proses van die Sinode

5.2.4.1 Met die Proses van die Sinode word
bedoel: die wyse waarop sake op die tafel van die
Sinode of Sinodale Diensraad kom en hoe
daarmee gehandel word.
5.2.4.2 Sake kom in die Posbus (op die tafel van
die Sinodale Diensraad), dit word gesorteer en
prioriteite bepaal en daarna word aangedui watter
uitkomste verwag word en uiteindelik word hierdie
uitkomste geëvalueer.

met
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5.2.4.3 Prioriteite word bepaal deur 'n saak aan
'n aantal kriteria (siwwe) te meet. Eerstens word
Bepaling 31 gebruik om te bepaal of die Sinode
hieraan aandag behoort te gee. Tweedens word
die matriks belangrik en nie-belangrik sowel as
dringend en nie-dringend gebruik om die
prioriteitsorde te bepaal.

5.2.5

Slagspreuk gekoppel aan die visie

Hierdie slagspreuk sê kortliks vir die gemeentes,
wat die Sinode doen of wil doen. Die Sinode se
fokus is om die gemeentes te help en te
ondersteun om gesonde gemeentes te wees wat 'n
verskil in die wêreld maak, in diens van die
koninkryk van Jesus Christus. Die slagspreuk is
soos volg saamgevat:

Die Sinode wat Hoor, Dien en Lei.
5.2.6

Prioriteitsake

5.2.6.1 Omdat die Sinode met prioriteite werk, is
daar sake wat nie dadelik aandag kan geniet nie.
Die sake kan egter die potensiaal hê om wel
prioriteite te word. Ander sake kan uitval en op die
parkeerterrein beland.

5.2.4.4 Daar word uitvoering aan hierdie
prioriteite gegee deur van die projekbenadering
gebruik te maak, wat die volgende insluit:
'n Projek het 'n begin en 'n einde
'n Spesifieke begroting word toegeken
Bepaalde uitsette word beplan
Dit word telkens geëvalueer.

5.2.6.2 'n Prioriteit word aan die bokant van die lys
bygevoeg.
Dit bepaal dat 'n saak aan die
onderkant uitval.
Alles kan nie prioriteite in
dieselfde mate wees nie. Daar is ook net beperkte
bronne – mense, geld en tyd – wat gebruik kan
word om prioriteite uit te voer.
5.2.6.3 Dit kan skematies soos volg voorgestel
word:

Prioriteit
- - - - - - - - ↓- - - - ↑- - - - - - - - - - - - - - - - -↑ - - - - - ↓- - - - - - - Uitval of op die parkeerterrein

5.2.7

Die plek van die ringe

5.2.7.1 Die plek en funksie van die ring is reeds
gedurende 2002 soos volg beskryf:
"Die primêre taak van die ring is om leraars,
gemeentelike leiers en gemeentes geestelik op te
bou en te ondersteun, met die oog op die uitlewing
van die wesenlike roeping van die Kerk." Die
volgende aspekte is onderskei:
Een:
Om die voorbeeld te stel en geleenthede
te skep vir die uitlewing van die verhoudingsgerigte
kenmerke van die Kerk.
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Twee:
Om te help met die organisatoriese taak,
deur netwerke te skep.
Drie:
Om te dien as skakel tussen gemeentes
en ook met die Sinode, deur belangrike inligting
aan die Sinode te voorsien oor wat op grondvlak in
die gemeentes gebeur.

5.3
VERSKILLENDE
DERINGE

KERKVERGA-

5.3.1 Elk van die verskillende kerkvergaderinge
het 'n eie fokus. Hulle het ook 'n spesifieke
funksie wat nie deur die ander vergaderinge verrig
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kan word nie. Die Algemene Sinode bepaal
beleid; die Sinodes ondersteun; die ringe bou
verhoudinge en die gemeentes doen die werk op

plaaslike vlak.
Die skets dui elk van die
vergaderinge se fokusse aan.

5.4

5.4.2
Gemeentes moet soos blomme in 'n kelk
wees. Die Sinode het doelbewus gekies teen 'n
hiërargiese struktuur waar elk vergadering
dieselfde sake hanteer. Die tradisionele siening
van 'n hiërargiese struktuur is omgekeer, waar elke
funksie van "bo" tot "onder" herhaal en voorgeskryf
word. Nie meer 'n piramide nie, maar 'n kelk,
waarin die blomme (gemeentes) geplaas kan
word.

PLEK VAN DIE GEMEENTE

5.4.1
Kerkwees vind in gemeentes plaas.
Daarom is 'n uitgangspunt van die Sinode dat ons
fokus op gesonde gemeentes in diens van die
koms van die Koninkryk. Dit is gemeentes wat 'n
verskil in hulle omgewing maak.
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5.4.3
Die gemeentes bestaan nie ter wille van
die ander kerkvergaderinge nie. Elke vergadering
het 'n eie fokus en funksie. (Die ring, Sinode en
Algemene Sinode moet juis voedingstowwe vir die
blomme voorsien.)

1.2 Die Algemene Sinode verwys al die stukke
(voorstelle in verband met die Kerkverband) na die
10 samestellende Sinodes vir bespreking en
kommentaar aan die Moderamen van die
Algemene Sinode met die oog op 'n finale verslag
aan die volgende Algemene Sinode in sitting.

5.5
BESLUITE VAN DIE ALGEMENE
SINODE

1.3 Die huidige frekwensie van vergadering
(tweejaarliks) en die huidige samestelling van die
Algemene
Sinode
(200)
word
intussen
gehandhaaf.

5.5.1
Die nommers en opskrifte van die
besluite is soos die besluite in die Handelinge van
2015 vermeld word. Die besluite wat aangehaal
word, verskyn in skuinsdruk.
5.5.2
Kerkverband (A.11 bl 249, A.11
(Laatstukke) bl 7, T.18.2 bl 1 pt 1.1, T.11.1 bl 1 pt
1, Notule Dag 5 pt 8)
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1.4 Die Moderamen van die Algemene Sinode
word vir die reses bedryf as uitgebreide
Moderamen (vier afgevaardigdes uit elk van die 10
saamstellende Sinodes) met die oog op beter
kommunikasie en groter kapasiteit.
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6. VERKIESINGSPROSES SINODALE DIENSRAAD
INLIGTINGSFORMAAT
Punt een:
Die verslag dien as inligting oor die verkiesing van die
Sinodale Diensraad.
Punt twee:
Afgevaardigdes wat kommentaar oor die verkiesing wil
lewer, kan dit op Indekskaarte doen.

KONFERENSIEFORMAAT
Geen

BESLUITNEMINGSFORMAAT
Die vergadering verkies die Sinodale Diensraad volgens die
Reglement.

46

Agenda 2016

6. Verkiesingsproses Sinodale Diensraad

6. VERKIESINGSPROSES SINODALE DIENSRAAD
6.1
WAT MOET
DIENSRAAD DOEN?

DIE

SINODALE

Die Sinodale Diensraad se verantwoordelikhede
is in Bepaling 32.3 van die Familiereëls 2014
(bladsy 44 en 45) beskryf, naamlik:
32.3

Die Sinodale Diensraad:

32.3.1 konstitueer onder leiding van
Voorsitter wat deur die Sinode aangewys is;

die

6.2.3
Die vorige verkiesing het gedurende
2012 plaasgevind.
Tydens vanjaar se sitting
(2016) en daarna gedurende 2020 vind weer 'n
verkiesing plaas.

6.3
HOE VIND DIE VERKIESING
PLAAS?
6.3.1
3.3)

Persone te verkies (Reglement punt

32.3.2 gee uitvoering aan die besluite en
opdragte van die Sinode;

6.3.1.1 Die Reglement bepaal dat die volgende
persone in hierdie volgorde verkies:

32.3.3 koördineer die werksaamhede van die
Sinode;

Die verkiesing van Voorsitter en Ondervoorsitter
van die Sinodale Diensraad vind eerste plaas en
daarna dié van die ander sewe Sinodale Leiers.

32.3.4 gee leiding aan en tree begeleidend op
teenoor gemeentes;
32.3.5 bestuur die Sinode, neem besluite, lig in
en skakel;
32.3.6

vul vakatures aan;

32.3.7 hanteer spoedeisende sake met verslag
aan die Sinode;
32.3.8 wys
namens
die
Sinode
'n
gevolmagtigde appèlliggaam aan wanneer die
Sinode nie in sitting is nie.

VERKIESING VAN DIE SINODALE DIENSRAAD
Die prosedure waarvolgens die Sinodale
Diensraad verkies word, is in die Reglement vir die
Sinodale Diensraad beskryf. (Vergelyk die
Familiereëls 2014, bladsy 77.)

6.2
WANNEER VIND DIE
VERKIESING PLAAS?
6.2.1
Die Reglement lui (punt 1.5): Die verkose
lede van die Sinodale Diensraad word vir 'n termyn
van vier jaar verkies en is nie in dieselfde
hoedanigheid herkiesbaar nie.
6.2.2
Hierdie termyn is die tyd tussen die vierjaarlikse verkiesingstydperk.
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6.3.2
2.1)

Indien van nominasies (Reglement punt

6.3.2.1 Nominasies
vir
die
Voorsitter,
Ondervoorsitter en die sewe ander Sinodale Leiers
word tegelykertyd tydens die vergadering ontvang.
Nominasies moet spesifiek wees, naamlik
Voorsitter en/of Ondervoorsitter en ander Sinodale
Leiers. 'n Persoon kan net verkies word, indien
hy/sy in daardie hoedanigheid genomineer is.
6.3.2.2 Wanneer nominasies dus gevra word,
word nominasies vir al die verskillende persone op
dieselfde tyd gevra. Die Voorsitter word nie eers
genomineer en verkies nie en dan nominasies vir
die Ondervoorsitter gevra en verkies en dan
nominasies vir die sewe Sinodale Leiers gevra en
verkies nie. Nee, al die nominasies word gevra en
dan vind die verkiesing in volgorde plaas.
6.3.3

Nominasievorm (Reglement punt 2.2)

6.3.3.1 Nominasies geskied op 'n goedgekeurde
nominasievorm. Die voorsteller en sekondant
voltooi die volgende: Die genomineerde se naam
en van, sy/haar gemeente, die hoedanigheid/-hede
waarvoor hy/sy genomineer word, die voorsteller
(naam en handtekening van die afgevaardigde),
die twee sekondante (naam en handtekening van
twee afgevaardigdes).
6.3.3.2 Daar is dus drie afgevaardigdes wat die
nominasievorm onderteken.

47

6. Verkiesingsproses Sinodale Diensraad

6.3.4
Diversiteit van die Sinode (Reglement
punt 2.4)

6.4.2.3 Verkiesing van persone geskied op 'n
geslote stemwyse.

Die diversiteit van die Sinode word in aanmerking
geneem.
Minstens twee lede (asook twee
sekundi) van die Sinodale Diensraad moet niegelegitimeerdes wees en geslag (veral vroue) en
ouderdom (veral jeug) moet by nominasie en
verkiesing oorweeg word.

6.3.2.4 Uit die name op die nominasielys stem
elke stemgeregtigde vir soveel name as die getal
persone wat in 'n bepaalde hoedanigheid verkies
moet word.

6.3.5
Oorweging deur die genomineerde
(Reglement punt 2.3)
"Die nominasievorm word ingehandig en aan die
genomineerde voorsien, wat geleentheid kry om dit
biddend te oorweeg, met die afgevaardigdes van
sy/haar gemeente te bespreek en dit te
onderteken." Die nominasie is eers geldig as die
persoon wat genomineer is, die nominasievorm
onderteken het en die nominasie aanvaar.
6.3.6
Groslys vir die vergadering (Reglement
punt 2.5)
"Die name van al die genomineerdes en die
hoedanigheid/-hede waarvoor hulle benoem is,
word dan tot beskikking van die hele vergadering
gestel.
6.3.7

6.4
HOE VIND DIE STEMMING
PLAAS?

6.4.2.7

Die Voorsitter word eerste verkies.

6.4.2.8

Die Ondervoorsitter word tweede verkies.

6.4.2.9 Die Sinode verkies nog sewe Sinodale
Leiers vir die Sinodale Diensraad met sekundi.
Minstens twee van die lede van die Sinodale
Diensraad
(asook
twee
sekundi)
moet
ouderlinge/diakens wees, wat nie predikants- of
proponentsbevoegdheid het nie.
(Reglement
punt 1.2)

6.5
HOE WORD VAKATURES
GEVUL?
Na afloop van die sinodesitting word vakatures in
die Sinodale Diensraad uit die sekundi gevul.
Indien die lys van sekundi uitgeput is, word dit deur
die Sinodale Diensraad aangevul.

Stembriewe (Reglement punt 3.1)

"Stembriewe
word
voorberei
waarop
die
hoedanigheid waarvoor die persoon genomineer is
(byvoorbeeld Sinodale Leier: Voorsitter) en die
name van al die genomineerdes in alfabetiese
volgorde verskyn met hulle gemeente se naam,
amp, ouderdom en geslag in hakies."
6.4.2
Prosedure by stemming (Reglement
punt 3.4)
6.4.2.1 Elke stemming geskied deur die lede wat
aanwesig is.
6.4.2.2 Sinodale Leiers asook sekundi, moet met
'n volstrekte meerderheid van stemme van die
aanwesige lede verkies word.
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6.4.2.6 Indien die stemme staak, vind 'n
volgende stemming tussen dieselfde persone
plaas, waarna die lot beslis.

Bekendstelling (Reglement punt 3.2)

Voordat die stemming plaasvind, word die
genomineerdes aan die vergadering bekend
gestel.

6.4.1

6.4.2.5 Indien vir 'n bepaalde hoedanigheid nie 'n
volstrekte meerderheid van stemme op 'n persoon
verenig is nie, vind 'n verdere stemming plaas uit
die name wat die hoogste getal stemme gekry het
en saam 'n volstrekte meerderheid vorm.

6.6
IS HUIDIGE LEDE VAN DIE
SINODALE DIENSRAAD
HERKIESBAAR?
6.6.1
Die Reglement punt 1.5 meld
Die
verkose lede van die Sinodale Diensraad word vir
'n termyn van vier jaar verkies. Die Sinode het in
die verlede die werkswyse gevestig dat 'n
persoon wat nie tydens die sinodesitting vir 'n
termyn van vier jaar verkies is nie, wel tydens die
volgende verkiesing in hierdie hoedanigheid
verkiesbaar is. Al is hulle gedurende die termyn
gekoöpteer of aangewys of vir 'n korter periode
verkies.
6.6.2
Drie persone is sedert 2012 deur die
Sinodale Diensraad in vakatures aangewys. Hulle
is Johan Koen, Jean Strydom (Sinodale Leiers) en
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Johan Smook (Sinodale Leier nie-gelegitimeer).
Hulle is dus wel verkiesbaar – ook as Sinodale
Leiers.
6.6.3
Tydens 2014 se sitting is Dirkie van der
Spuy as Voorsitter en Lourens Bosman as
Ondervoorsitter van die Sinodale Diensraad
verkies. Hierdie verkiesing was om die termyn te
voltooi, na Ferdie Clasen se vertrek. Hulle is dus
ook nie vir 'n termyn van vier jaar verkies nie.
Hulle is dus wel verkiesbaar – ook as Voorsitter
en Ondervoorsitter.
6.6.4
Die Regsdiensgroep het die werkswyse
weereens bevestig.

6.7
NOMINASIES VAN DIE RINGE
GEVRA
6.7.1
Die
Sinodale
Diensraad
het
Ringsdiensrade gevra om teen 1 Oktober 2016
nominasies vir Sinodale Leiers in te dien. Die
ringe is in die proses betrek om seker te maak dat
die ringe hulle leiers nomineer.
6.7.2
Hierdie name word ook volgens punt 6.3
hierbo hanteer, saam met die ander nominasies
wat tydens die vergadering ontvang word. Hierdie
persone geniet geen voordeel bo die ander
genomineerdes nie, behalwe dat die ringe
verseker het dat hierdie persone wel genomineer
word.
Die afgevaardigdes kan die verkiesingsproses volg
deur die name van die verkose persone hieronder
in te vul.

Voorsitter
Ondervoorsitter
Sinodale Leier

Sekundi

Een
Twee
Drie
Vier
Vyf
Ses
Sewe
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7. MISSIONALITEIT
INLIGTINGSFORMAAT
Afgevaardigdes wat kommentaar oor die verkiesing van hierdie
verteenwoordigers wil lewer, kan dit op Indekskaarte doen.

KONFERENSIEFORMAAT
Geen

BESLUITNEMINGSFORMAAT
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7. MISSIONALITEIT
7.1
MISSIONALITEIT
OOSTELIKE SINODE
7.1.1

EN

DIE

Netwerke en Missionaliteit

7.1.1.1 Een van die fokusse van die Sinodale
Diensraad is dat gemeentes 'n verskil in hulle
gemeenskap moet maak. Sout wees! Lig wees!
7.1.1.2 Hierdie verskil word die beste gemaak
deur met ander Kerke en groepe in die
gemeenskap saam te werk. Dus nie alleen te
werk nie.
7.1.2

Netwerke en Projekspanne

Ons wil graag sien dat elke gemeente deel sal
wees van hierdie beweging wat 'n gesamentlike
energie (sinergie) bewerkstellig.
Ons werk met die leiers in gemeentes
•
•
•
•
•

Ons werf,
Rus toe,
Stuur,
Ondersteun en
Vier suksesse

'n Sterk kenmerk van die Oostelike Sinode is dat
verhoudings vir ons belangrik is, en dit is hoe ons
wil werk: deur mekaar te help, te ondersteun en by
mekaar te leer.

7.1.2.1 Die Projekspanne wat deel van hierdie
fokus is, vergader kwartaalliks. Vergelyk by punt
9.

Ons wil nie dat enige gemeente in isolasie sal
voortsukkel nie, maar deel sal wees van 'n familie
wat hande vat, liefhet, sorg, bemoedig en
ondersteun.

7.1.2.2 Lourens Bosman is die Voorsitter van
hierdie vergadering. Hy beskryf die denke van die
Sinodale
Dienswerk
oor
missionaliteit
of
missionale transformasie, soos volg:

Ons wil graag sien dat ons gestuurdheid sal
oorspoel na die gemeenskappe in die sinodale
gebied. Sonder netwerke in die gemeenskappe
kan gemeentes nie missionaal wees nie.

Wat doen die Netwerke van die Oostelike
Sinode?
Ons werk met 'n teologie van die Koninkryk: Die
heerskappy van Christus moet in elke dimensie
van die werklikheid sigaar word.
Die gemeente is deel van die groot beweging van
God na die wêreld.
Ons doel is die transformasie na 'n gestuurde kerk
op grondvlak. Ons wil gemeentes help beweeg
van oorlewing na impak.
Hierdie is nie 'n program wat afloop nie,
gemeentes word deel van die voortgaande
prosesse vanuit die plek waar hulle op daardie
stadium is. Dit beteken ons beweeg stadig en is
geduldig met mekaar.

In hierdie beweging gebeur iets baie groter as wat
ons as individuele gemeentes kan wees.
• Ons is deel van die groter liggaam in Christus
• Ons word deel van God se groot beweging na
die wêreld.
Ons glo dat missionaliteit alle dimensies van die
gemeente se bediening raak en transformeer: die
eredienste, toerusting, jeugbediening, die manier
hoe ons die Bybel lees en verstaan, hoe ons die
roeping van die gemeente verstaan, wat
lidmaatskap inhou, uitreik, barmhartigheid en
evangelisasie.
Ons glo dat om missionaal te wees, beteken dat
die gemeente as die hande en voete van Christus
in die gemeenskap en wêreld betrokke sal wees
sowel dat ons Evangelie van Christus verkondig in
ons omgewing en verder.

Ons dink dat gemeentes by verskillende deure kan
inkom om deel te word van die proses,
byvoorbeeld klein gemeentes of deur hulle
betrokkenheid by die ekologie, onderwys of
armoede. Die groot oorhoofse doel geld egter vir
almal, naamlik missionale transformasie.
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7.2
DIE ALGEMENE SINODE EN
MISSIONALE TRANSFORMASIE
7.2.1

Besluite geneem 2015

7.2.1.1 'n Hele aantal besluite is geneem en die
werk is as een van die twee prioriteite van die
Algemene Sinode gesien.
7.2.1.2 Die besluite word aangehaal soos dit in
die Besluiteregister 2015 verskyn.
7.2.2

Aanbieding Nelis Janse van Rensburg

7.2.2.1 Nelis van Rensburg was die Moderator
(Voorsitter) van die sitting van die Algemene
Sinode 2015. Hy is tans die Voorsitter van die
Algemene Sinodale Moderamen.
7.2.2.2 Die Sinodale Diensraad het hom genooi
om die prioriteit van die Algemene Sinode met ons
te deel. Hierdeur moet hy die Sinode ook help op
hulle missionêre reis.

7.3 BESLUITE VAN DIE ALGEMENE
SINODE 2015
7.3.1
Daar is ook 'n aantal besluite in hierdie
verband geneem.
7.3.2
Die nommers en opskrifte van die
besluite is soos die besluite in die Handelinge van
2015 vermeld word. Die besluite wat aangehaal
word, verskyn in skuinsdruk.

52

7.3.3

Missionaliteit

7.3.3.1 Verskeie besluite is oor Missionale
Transformasie geneem, sowel as die subspanne
wat daaraan aandag moet gee.
7.3.3.2 Missionale ekklesiologie (A 7.4 bl 132
pt 8, T.7.5.1 bl 1 pt 1.5, Notule Dag 3 pt 9)
8.2 Die Algemene Sinode besluit dat Missionale
Ekklesiologie voortaan as 'n subspan van die
Projekspan
vir
Missionale
Transformasie
funksioneer.
7.3.3.3 Missionale kerkwees (A.16.1, T.16.1.1
bl 1 pt 3, Notule Dag 3 pt 16)
3.7 Die Algemene Sinode versoek die Algemene
Kuratorium om aandag te gee aan die aspek van
missionale kerkwees waar onder andere
kerkplanting die nodige aandag kry.
7.3.3.4 Missionale Transformasie (A 7.5 bl 138
pt 5, T.7.5.1 bl 1 pt 1.1, Notule Dag 3 pt 9)
5.1 Die Algemene Sinode vestig ʼn Projekspan vir
Missionale
Transformasie
ten
einde
die
"Gestuurde Manifes" (soos uiteengesit in die
boekie
"Gestuur"
en
gebaseer
op
die
Raamwerkdokument)
strategies
verder
te
ontwikkel.
5.2 Die Algemene Sinode versoek die Projekspan
Missionale Transformasie om die opdragte aan die
subspanne vir Lidmaatbemagtiging, Missionale
Ekklesiologie,
Erediens
en
Liturgie,
Gemeentebediening en Algemene Kuratorium
(soos vervat in die verslae) uit te pak, te prioritiseer
en te koördineer ten einde dieselfde strategiese
doelwit na te streef.
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5.3 Die Algemene Sinode versoek die Algemene
Taakspan Fondse en Bates om te begroot vir die
werksaamhede van die Projekspan Missionale
Transformasie
sowel
as
subspanne
vir
Lidmaatbemagtiging, Missionale Ekklesiologie,
Gemeentebediening en Erediens en Liturgie.
7.3.3.5 Erediens en Liturgie (A 7.1 bl 121 pt 5,
T.7.5.1 bl 1 pt 1.2, Notule Dag 3 pt 9)
5.2 Die Algemene Sinode besluit dat Erediens en
Liturgie voortaan as 'n subspan van die Projekspan
vir Missionale Transformasie funksioneer.
7.3.3.6 Gemeentebediening (A 7.2 bl 124 pt 3,
T.7.5.1 bl 1 pt 1.3, Notule Dag 3 pt 9)
3.1 Die Algemene Sinode versoek die leierskap
van die streeksinodes om deeglik kennis te neem
van punte 2.1–2.7 (A.7.2 bl 124) en dit in hulle
werkswyses te inkorporeer.
3.2 Die Algemene Sinode versoek die Algemene
Kuratorium om toe te sien dat die opleiding van
teologiese studente en die voortgesette opleiding
van predikante voldoende aandag gee aan die
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ontwikkeling
van
transformasie kan lei.

leiers

wat

missionale

3.3
Die
Algemene
Sinode
besluit
dat
Gemeentebediening voortaan as deel van die
Projekspan Missionale Transformasie funksioneer.
7.3.3.7 Jeugbediening (T.8.3.1 bl 1 pt 1, Notule
Dag 3 pt 13)
1.1 Die Algemene Sinode vestig 'n Projekspan vir
Jeugbediening om in ooreenstemming met die
goedgekeurde Missionale transformasie alle
bestaande en moontlike nuwe jeug-subspanne en
inisiatiewe te koördineer met die oog op
beleidsbepaling en 'n holistiese, inklusiewe
ontwikkeling van jeugbediening.
7.3.3.8 Lidmaatbemagtig (A 7.3ing bl 127 pt 5,
T.7.5.1 bl 1 pt 1.4, Notule Dag 3 pt 9)
5.2
Die
Algemene
Sinode
besluit
dat
Lidmaatbemagtiging voortaan as 'n subspan van
die Projekspan vir Missionale Transformasie
funksioneer.
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8. SINODALE DIENSRAAD (EEN) EIE WERKSAAMHEDE
INLIGTINGSFORMAAT
Punt een:
Die verslag dien as inligting oor die verkiesing van
enkele lede van die Sinodale Diensraad en afgevaardigdes na die
sitting van die Algemene Sinode 2015.
Punt twee:
Afgevaardigdes wat kommentaar oor die verkiesing
van hierdie verteenwoordigers wil lewer, kan dit op Indekskaarte
doen.

KONFERENSIEFORMAAT
Geen

BESLUITNEMINGSFORMAAT
8.22.9.1 Die Sinode keur die wysigings aan die Familiereëls
goed.
8.22.9.2 Die Sinode besluit dat hierdie wysigings dadelik van
krag word.
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8. SINODALE DIENSRAAD (EEN) EIE WERKSAAMHEDE
8.1
VERSLAG
VOORSITTER

VAN

DIE

8.1.1
Hierdie verslag van die Voorsitter handel
oor die laaste twee jaar van die termyn. Dit sluit
aan by en bou voort op die verslag van 2014.
8.1.2
Sodat die afgevaardigdes die Agenda
makliker kan volg, word die verslag in verskillende
dele in die Agenda aangetref. Deel een beskryf
eie werksaamhede; deel twee Netwerke; deel drie
Predikante, deel vier Ekologie en deel vyf
Jeugwerk.

8.2

die voorsitters van hierdie diensgroepe te staak.
Hierdie diensgroepe wat die ondersteuning bied, is
die
Fondsediensgroep,
Regsdiensgroep,
Personeeldiensgroep en Argiefdiensgroep.
Wanneer sake van hierdie diensgroepe hanteer
moes word, is hulle verteenwoordigers genooi om
die vergadering by te woon.
8.3.5
word:

Skematies kan dit soos volg uitgebeeld

EIE WERKSAAMHEDE

8.2.1
Ons Sinode-familie het groot duidelikheid
oor die werk van die Kerkverband en dat elke
kerkvergadering (gemeente, ring, Sinode en
Algemene Sinode) 'n eie fokus het. Daarom word
die werk van die Sinodale Diensraad telkens aan
die hand van Bepaling 31 getoets om te bepaal of
dit werk is wat slegs die Sinode kan doen.
8.2.2
Die vergaderinge van die Sinodale
Diensraad is doelbewus volgens die sake van
Bepaling 31 ingerig. Daar is dus voorkeur aandag
aan die prioriteite gegee waarnaas die werk van
die ondersteunende diensgroepe as deurlopende
sake bestuur is.

8.3

EIE WERKSWYSE

8.3.1
Aan die einde van hierdie termyn kan
gerapporteer word dat die veranderde gefokusde
werkswyse geslaag het.
8.3.2
Dat daar nie meer van 'n dagbestuur
gebruik gemaak word nie, was geslaagd. Al die
lede kon by al die sake betrokke wees. Sake wat
deur 'n dagbestuur hanteer sou word, is aan 'n
projekspan toegesê, wat aanbevelings aan die
Sinodale Diensraad voorgelê het. Elke projekspan
het bestaan uit kundiges in verband met die
spesifieke saak.
8.3.3
Spoedeisende besluit oor enkele sake is
hoofsaaklik per e-pos of telefoonvergaderings
geneem.
8.3.4
Dit was ook geslaag om Ondersteuningsdiens as oorkoepelende vergadering van
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8.3.6
So ook het die Sinodale Diensraad die
projekleiers ontmoet wanneer die projekte dit
genoodsaak het.
Aandag is individueel aan
vordering, evaluering en jaarlikse projekplanne
gegee.
8.3.7
Dit was van waarde om periodiek saam
met die projekleiers van die verskillende fokusse te
vergader. Die fokusse is mos die projekte wat met
die predikante en met die netwerke te doen het.
Die volgende werkswyse is doelbewus gevolg:
Een:
Die Sinode se visie is gekommunikeer en
'n gesprek oor vordering, hindernisse, suksesse en
frustrasie het plaasgevind.
Twee:
Die projekplanne is ook bespreek en
aangepas soos nodig.

8.4

EIE KOMMUNIKASIE

8.4.1
Vir die Sinodale Diensraad vind
kommunikasie persoonlik binne verhoudinge
plaas. Daarom is moeite gedoen dat veral die
Uitvoerende Amptenaar, die Bedryfsbestuurder en
ook die Voorsitter by gemeentes uitkom.
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8.4.2
Die
gewone
kommunikasie
deur
Familienuus, Kortnuus en Familiebriewe is goed
ingeburger.
8.4.3
Na elke vergadering van die Sinodale
Diensraad is die hoofpunte en belangrikste
besluite aan gemeentes oorgedra.
Hierdie
boodskap van die Voorsitter, is dan ook op die
webwerf se openingsblad geplaas. Ander lede van
die Sinodale Diensraad is ook gevra om rubrieke
te skryf.
8.4.4
Daar is selfs video-opnames gemaak
waar die Voorsitter die boodskap sigbaar kon
oordra. Dit is aan gemeentes voorsien, sodat dit
ook tydens die eredienste vertoon kon word.

8.5

EIE PERSONEEL

8.5.1
Die werksaamhede van die Sinode word
deur die personeel in die Sinode huis gedoen.
Daar word op die vooraand van veranderinge
gestaan.
8.5.2
Die Sinodale Diensraad het goedgekeur
dat Henry van der Schyff op 31 Desember 2016
emeriteer. Juis tydens die sitting neem Francois
Retief oor as Uitvoerende Amptenaar.
8.5.3
In die vorige Agenda was die
opvolgproses soos volg beskryf: Die pos van
Bedryfsbestuurder is geskep om die strategiese /
kern funksies van die pos van die Finansiële
beampte en die pos van die Uitvoerende
Amptenaar te bevat. Die Uitvoerende Amptenaar
is juis in die laaste fase van sy diens en die nuwe
posbekleër kan dan later hierdie funksie oorneem.
Beide poste is vir hulle funksionering afhanklik van
verhoudinge wat met die gemeentes gebou word
en ervaring van die werking van die kerkverband.
Daar word voortdurend met gemeentes geskakel
en advies gegee.
8.5.4
Corrie Swanepoel
Februarie 2017 af.

tree

ook

einde

8.5.5
Tersia Petzer is na aftree-ouderdom vir 'n
verdere termyn aangestel.
8.5.6
Die Personeeldiensgroep is besig om in
oorleg met die Sinodale Diensraad die situasie te
hanteer.

8.6

PREDIKANTOPLEIDING

8.6.1
'n Beduidende gedeelte van die Sinode
se toekennings via sinodale bydraes word bestee
aan die opleiding van predikante. Daarom is daar
verteenwoordigers van die Sinode in al drie
Kuratoria teenwoordig.
Dit is by Pretoria,
Bloemfontein en Stellenbosch.
8.6.2
Die verteenwoordigers van die Sinode
lewer gereeld terugvoer oor die stand van die
opleiding.
8.6.3
Verskeie aksies is gedurende die termyn
geloots. Daar is onder andere aan die Algemene
Kuratorium gevra watter planne gemaak word om
predikante in die volgende jare te voorsien. Dit is
in die lig daarvan dat ongeveer 1 300 predikante
binne die volgende 15 jaar aftree en die klein getal
studente wat tans jaarliks aanmeld om predikante
te word.
8.6.4
Die Sinodale Diensraad moes nuwe
verteenwoordigers in die Kuratorium benoem.
Die verteenwoordigers is vir spesifieke portefeuljes
aangewys.
Daardeur kan die sake gefokus
hanteer word. Die verteenwoordigers is soos volg
aangewys:
Kuratorium algemene sake - Jurgens de Jager
Kerkeie Opleiding - Tertius Erasmus
Voortgesette Bedieningsontwikkeling - Freddie
Schoeman
Finansies van die Kuratorium - Francois Retief.
8.6.5
Die Sinodale Diensraad het geoordeel
dat prioriteitsaandag aan die opleiding gegee moet
word. Daarom is 'n projekspan saamgestel om
aanbevelings in verband met die Sinodale
Diensraad se standpunt oor teologiese opleiding
te maak. Persone kan tog nie benoem word om
die Sinodale Diensraad te verteenwoordig, indien
hulle nie weet wat die standpunt van die stuurder
is nie.
8.6.6
Daar word onder andere aandag gegee
aan die profiel van die predikant wat deur die
Kuratoria opgelei word; die rol van Afrikaans in die
opleiding; die belang van Kerkeie opleding, sodat
die student 'n vaardige predikant in die NG kerk
kan wees. Daar word selfs aandag gegee aan
verskillende modelle van opleiding. Die huidige
model hoef mos nie die enigste te wees nie.
8.6.7
'n Vraelys is ook ontwerp wat gestuur is
aan gemeentes waar proponente hulle eerste jaar
as predikant voltooi het. Hierdeur kan die kerkeie
opleiding versterk word, deur leemtes en
sterkpunte in die opleiding uit te wys.
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8.6.8
Die Kuratorium is nuut saamgestel met 'n
nuwe bestuur, wat graag die leemtes in die
opleiding wil aanspreek. Kobus Myburgh is ook
pas bevestig om aan die Kerkeie komponent van
die opleiding aandag te gee.

8.8.5
Wat wel waar is, is dat standplaasverwisseling nog 'n wyse is waarop 'n predikant 'n
gemeente kan verlaat of by 'n gemeente kan
aankom. Gewoonlik bring dit ook nuwe energie na
beide gemeentes.

8.7

8.9

PROJEKTE

GESPREKKE MET DIE VGKSA

8.7.1
In die bestuur van die projekte het die
Sinodale Diensraad aandag daaraan gegee dat die
projekte met die fokus en prioriteite vir die termyn
belyn is. Dit was veral die projekte wat met
netwerke en die predikante te doen het.

8.9.1
Lede van die leierskappe van die drie
Noordelike Sinodes kom periodiek bymekaar. Dit
is van die Noordelike en Oostelike Sinode van die
NG Kerk en die Northern Synod of the Uniting
Reformed Church.

8.7.2
Daar is ook geoordeel dat die ad hoc
projekte nie hierdie belyning nodig het nie - elk
van hulle vervul 'n bepaalde behoefte en word
suksesvol afgehandel. Die skenkings aan kampe
hoef nie projekte te wees nie. So ook is die
hulpverlening aan gemeentes ter wille van
geleenthede soos #imagine en ander kursusse
slegs ad hoc toekennings. Die toerusting van die
ringe word as 'n voortgaande werksaamheid van
die Sinodale Diensraad gesien.

8.9.2
Dit is kontak-geleenthede waar gesprek
gevoer word oor sake wat in die land/streek
gebeur en gebeure wat vir die drie Sinodes van
belang is.

8.7.3
Daar is gepoog om twee nuwe netwerke
aan die gang te kry. Dit was in verband met
armoede, sowel as onderwys. Die pogings was
nie suksesvol nie.

8.8
ALGEMENE
PREDIKANTE

AANDAG

AAN

8.8.1
Daar is geleenthede gereël waar nuwe
predikante verwelkom is. Hulle is ook bekend
gestel aan die wyse waarop die Sinode
funksioneer.
8.8.2
'n Persoonlike brief is aan elke jong
predikant gestuur om hulle aan te moedig om
VBO-kursusse by te woon.
8.8.3
Planne is gemaak om jonger leiers toe
te rus. Dit sluit die identifisering van moontlike
leiers, moontlike diensgeleenthede en verdere
gesprekke met jong predikante in.
8.8.4
Die
pogings
om
standplaasverwisseling te bevorder het nie veel welslae
behaal nie. Die Sinodale Diensraad het geoordeel
dat hierdie proses met groot omsigtigheid hanteer
behoort te word. Daar kan nie reëls gemaak word
wat vir elke persoon en elke situasie geld nie.
Belangstellendes kan wel hulle name aan die
Uitvoerende Amptenaar deurgee.
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8.10
SAKE
FAMILIEREËLS

VOLGENS

DIE

8.10.1 Die Sinodale Diensraad moes volgens
die Familiereëls verskeie appélliggame aanwys.
8.10.2 Daar moes volgens die reglemente van
die Algemene Sinode verskeie persone in
ondersoekliggame aangewys word.
8.10.3 Aanbevelings is aan die Moderamen van
die Algemene Sinode voorgelê om van die
reglemente aan te pas, sodat dit meer
gebruikersvriendelik kan wees.

8.11
DIE SINODALE DIENSRAAD EN
RINGE
8.11.1
Die Sinodale Diensraad ag die
funksionering van ringe as baie belangrik.
Daarom is geleenthede gereël om ringsdiensrade
toe te rus om beter ringsittings te hou en ook
tussen ringsittings ook 'n groter effek te hê.
8.11.2 Telkens wanneer met die verskillende
ringsdiensrade vergader is, is hulle gevra oor hoe
dit in hulle gebied gaan? Dit is aan die hand van
vrae wat hulle vooraf aan elke predikant in die ring
gevra het. Hierdeur kon die Sinodale Diensraad 'n
beeld vorm van gebeure op gemeentevlak. Omdat
dit al 'n hele aantal jare gedoen word, kon daar al
tendense waargeneem word.
8.11.3 Die Sinodale Diensraad gebruik ook
hierdie geleenthede om die ringsverteenwoordigers op hoogte te bring van gebeure in die
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kerkverband.

8.12
DIE SINODALE DIENSRAAD EN
DIE CMR
8.12.1 Die Sinodale Diensraad en die CMR voer
jaarliks gesprekke wat fokus op die welstand van
die vennote.
8.12.2 Daar is selfs aandag aan Oostra gegee
en besef dat Oostra se direksie hulle sake
selfstandig moet hanteer.
8.12.3 Vroeg in 2016 was daar 'n strategiese
gesprek tussen 'n groter aantal verteenwoordigers
van die CMR Mpumalanga, die CMR Gauteng-Oos
en die Sinodale Diensraad.
8.12.4 Een van die belangrikste uitkomste van
die gesprek was die behoefte van die CMR om
nader aan die gemeente te beweeg. Die Sinodale
Diensraad sien hulle ook as eerste vennoot in die
missionale uitreik na die gemeenskap. Die CMR
kan verder ook gehelp word om hulle werk steeds
vanuit 'n Christelike etos te verrig.

8.13
DIE SINODALE DIENSRAAD EN
DIE ALGEMENE SINODE
8.13.1 Die Sinodale Diensraad het soos in die
verlede die afgevaardigdes van die Sinode deur 'n
spesiale byeenkoms voorberei vir die sitting van
2015. Die Agenda is in breë trekke hanteer en die
afgevaardigdes is ingelig oor die wyse waarop die
Algemene Sinode funksioneer.
8.13.2 Aan die einde van die sitting is die tweeen-twintig afgevaardigdes gevra om die sitting aan
die hand van 'n vraelys te evalueer.
8.13.3 Die uitkoms van hierdie evaluering is met
die Moderamen van die Algemene Sinode
bespreek. Dit het veral gefokus op die wyse
waarop die sitting ingerig was, sowel as die vraag
na die waarde van die kerkverband.
8.13.4 Na afloop van die sitting van die
Algemene Sinode, dien beide Dirkie van der Spuy
en
Johan
van
der
Merwe
in
die
Moderamen/Moderatuur. Daar is bevredigende
reëlings getref dat hulle steeds kan voortgaan as
Voorsitter
en
Kerkregkundige
van
die
Sinode/Sinodale Diensraad. Elize Bezuidenhout
wat ook een van ons Sinode se afgevaardigdes is,
is die sesde lid van die Moderatuur. Sy is ouderling
in Tygerpoort (Pretoria).
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8.13.5 Die Moderamen het begin om sake uit
hulle vergaderinge aan die Sinodes vir
kennisname en kommentaar deur te gee.
8.13.6 Daar is kennis geneem dat 'n Algemene
Predikantekonferensie vir al die predikante van
die NG Kerk beplan word. Dit vind DV vanaf 3 tot
6 April 2017 by Moreletapark in Pretoria plaas. Die
Sinodale Diensraad het ook die Moderamen gevra
om spoedig inligting oor die geleentheid te
voorsien, omdat verskeie sake hierdeur geraak
word.

8.14

ONDERSTEUNENDE FUNKSIES

8.14.1 Die Sinodale Diensraad gebruik 'n aantal
Diensgroepe wat deurlopende ondersteuning
verskaf.
Dit is die Argiefdiensgroep, Fondse
diensgroep,
Personeeldiensgroep
en
die
Regsdiensgroep.
8.14.2 Die Argiefdiensgroep is een van die
sukses verhale van die Sinode. Dit is reeds
bekend dat 'n eie argief in die Sinode huis ingerig
is en al die Sinode, ringe en gemeentes se
dokumente hier gehuisves is.
8.14.3 Gedurende die termyn is daarin geslaag
dat gemeentes hulle doop- en belydendelidmate
registers slegs elektronies indien. Dit skakel baie
moeite vir kerkkantore uit die weg. 'n Byvoordeel
van die programme is dat al die data ekstern
gerugsteun word. 'n Hele aantal gemeentes het al
na virusse en diefstalle baie dankie gesê as die
inligting teruggeplaas kan word.
8.14.4 Gedurende hierdie tyd kon 'n uitvalruimte in die Sinode huis ook omskep word as die
uitstalruimte van die Sinode se argiefmateriaal.
Die geskiedenis van die Sinode, ringe en
gemeentes kan nou ook hier op 'n spesiale wyse
vertoon word.
18.14.5 Beide die Personeel- en Regsdiensgroep
werk in die agtergrond. Hulle help gemeentes
telkens om moeilike situasies te hanteer. Tog
word ook riglyne voorsien om beter te kan
funksioneer.
8.14.6 Die Fondse diensgroep werk met die
mandaat van die Sinodale Diensraad dat soveel
moontlik fondse in die gemeentes gelaat word.
Daar vind kerkwees mos primêr plaas. Vir twee
jaar nou al word die sinodale bydrae bereken as
3,8% van die vorige jaar se totale lopende
inkomste.
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8.15
SELFDEGESLAGVERHOUDINGE

8.15.8.2 'n Buitengewone sinodesitting of selfs
voetsool sinodesittings word nie nou gehou nie.

8.15.1 Hierdie saak het baie aandag en tyd van
die Sinodale Diensraad geverg.

8.15.8.3 Gemeentes word deur 'n pastorale brief
volledig oor die proses en al die verwikkelinge
ingelig.

8.15.2 So vroeg as 26 Februarie 2015 het die
Sinodale Diensraad reeds geoordeel dat die saak
op die tafel kom, wanneer die atmosfeer van stryd
rondom Artikel 1 nog in die lug is. Daarom het die
Sinodale Diensraad hulle kommer uitgespreek oor
die tydstip waarop hierdie saak hanteer word en
versoek dat die verslag hieroor eers by Diensrade
van Sinodes dien, voordat dit aan die Algemene
Sinode voorgehou word.
8.15.3 In Junie 2015 is 'n projekspan saamgestel om 'n eie beskrywingspunt van die
Sinodale Diensraad in te dien.
8.15.4 Die beskrywingspunt was: Die Algemene
Sinode besluit om te volstaan met die besluite van
2007 oor homoseksualiteit en van 2011 (soos
gewysig in 2013) oor die huwelik. Die Algemene
Sinode oordeel dat hierdie besluite die Bybelse
siening hieroor genoegsaam verwoord en ook
ruimte laat vir die diversiteit wat daar in die NG
Kerk hieroor bestaan.
8.15.5 Hierdie beskrywingspunt is aan al die
predikante vir kommentaar gestuur. 'n Gespreksgeleentheid is hieroor gereël en enkele predikante
het daarvan gebruik gemaak. Die meerderheid
predikante het met die beskrywingspunt van die
Sinodale Diensraad saamgestem, hoewel die
gesprek weereens bevestig het dat daar 'n
diversiteit van standpunte binne die Sinode
bestaan.
8.15.6 Die Algemene Sinode het daarna
bepaalde besluite geneem wat elders hanteer
word.
8.15.7 Toe die besluite bekend geword het, was
daar 'n stortvloed kommentare en reaksies. Om
hierdie reaksie in perspektief te sien, is elke ring
gevra om vas te stel wat die belewenis in die
gemeentes was. Hierdie terugvoer is saam met al
die aanvanklike reaksies hanteer.
8.15.8 Die Sinodale Diensraad het 'n aantal
besluite geneem wat toe aan die gemeentes
gestuur is. Dit word kortliks genoem:
8.15.8.1 Die Sinodale Diensraad bevestig dat
hulle steeds staan by hulle beskrywingspunt, wat
2007 se besluite oor homoseksualiteit en 2013 se
besluite oor die huwelik verwoord.

Agenda 2016

8.15.8.4 Gemeentes en ringe wat briewe
kommentaar het, word afsonderlike geantwoord.
8.15.8.5 Twee
geleenthede
(Pretoria
en
Middelburg) vir gesprek met predikante word
gereël waarin die volgende aandag geniet:
Een:
Die kerkregtelike implikasies van die
besluite, sowel as die appèlle.
Twee:
Die kommentaar reeds oor die besluite
gelewer.
Drie:
Die voorstelle wat die Sinodale
Diensraad reeds oor die toekomstige funksionering
van die Algemene Sinode bespreek het.
8.15.9 Die gespreksgeleenthede is goed
bygewoon en daar is telkens gevra of die Sinodale
Diensraad die gemeentes/ringe/predikante/lidmate
reg gehoor het. Daar is ook gevra watter nuwe
sake na vore gekom het en wat die belangrikste is
wat gehoor moet word.
8.15.10 Die kerkregtelike implikasies van die
besluite en appèlle is ook hanteer. (Lees elders punt 11.7.6 - hoekom dit belangrik is dat die
Sinode nie 'n eie besluit moet neem, voordat die
Algemene Sinode die saak weer hanteer het nie.)
8.15.11 'n Samevatting van die uitkoms van
hierdie geleenthede is aan die Moderamen van die
Algemene Sinode voorgelê.

8.16

KLEINER GEMEENTES

8.16.1 Een van die projekte van die Sinode is
om aan Kleiner gemeentes aandag te gee. Die
Sinodale Diensraad werk met die uitgangspunt dat
'n plaaslike gemeente gehelp moet word om
plaaslik te kan funksioneer en plaaslik die sout van
die aarde te kan wees.
8.16.2 Hierdie benadering blyk onder andere in
die wyse waarop hierdie gemeentes se sinodale
bydraes bereken word. Daar word met gemeentes
in gesprek getree oor hulle sinodale bydraes.
Gemeentes word gehelp deur 'n verminderde
bedrag te betaal. 34 van die 84 gemeentes word
op die manier gehelp. Talle betaal so min as slegs
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'n tiende van hulle berekende bedrag. (Onthou die
persentasie is 'n lae 3,8%) Dus word in effek
0,38% betaal.
8.16.3 Vanjaar het die Sinodale Diensraad ook
gevra dat die Regsdiensgroep 'n gemotiveerde
versoek aan die Algemene Taakspan Regte voorlê
sodat die betrokke reglement aangepas kan word
dat ouderlinge wat met toestemming van die ring
die Woord bedien ook die sakramente kan bedien.

8.17

ALGEMENE PROJEKSPANNE

8.17.1 'n Aantal projekspanne gee aandag aan
sake wat nie onder die fokuspunte tuis gebring kan
word nie. Dit raak veral werk buite die sinodale
gebied, die Seisoen van Menswaaardigheid en die
Vroueherfskonferensie. Hulle terugvoer word in
hierdie verslag hanteer.
8.17.2 Die
terugvoer
van
die
ander
projekspanne word in die ander verslae van die
Sinodale Diensraad hanteer.

8.18

MOSAMBIEK VENNOOTSKAP

8.18.1

Projekspan

Carl Louwrens (Projekleier) en die lede van die
Sinodale Diensraad
8.18.2

Novo Vennootskap

8.18.2.1 Die Novo Vennootskap dien as netwerk
vir die gemeentes van Oostelike-, Hoëveld- en
Noordelike Sinodes van die NG Kerk wat betrokke
is by gemeentes van die IRM Sinodo Novo. Die
doel van die vennootskap is onder andere:
Opleiding en inligting
Koördinering van programme en uitreike
Skakeling met pastore en gemeentes van die
Sinodo Novo.
8.18.2.2 Hierdie doel word bereik deur 'n
jaarlikse byeenkoms, gewoonlik in April wat deur
afgevaardigdes van die Moderatuur van Sinodo
Novo, ds Willem Nel as skakelpersoon van die
IRM, ds Llewellyn Oliver leraar van die Lewende
Gemeente in Maputo asook verteenwoordigers
van die NG Kerk gemeentes bygewoon word.
8.18.2.3 'n Verskeidenheid onderwerpe is die
afgelope jare hanteer. Oud-sendelinge uit die
pionierstydperk van Mosambiek het hulle verhale
vertel en by 'n ander geleentheid het professor
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Willem Saayman sy perspektief op uitreike in 'n
nuwer konteks gedeel.
8.18.2.4 By elke vergadering word die huidige
situasie in Mosambiek en die IRM ook
aangespreek. Gemeentes se afgevaardigdes kry
die geleentheid om hulle ervaringe te deel en
sodoende word by mekaar geleer en entoesiasme
vir die werk in Mosambiek opgewek.
8.18.2.5 Leraars van die IRM se bydra en insig
was telkens van onskatbare waarde. So het
pastor Gabriel Chubuta by die mees onlangse
vennootskapsvergadering
die
veranderende
politieke situasie in Mosambiek aan ons oorgedra,
lank voor die media daaroor berig het. Gemeentes
kon in die lig van hierdie voorligting hulle uitreike
vir 2016 daarby aanpas.
8.18.2.6 Ds Willem Nel van Volta Biblia het 'n
uiters sinvolle lesing aangebied oor transkulturele
kommunikasie. Daar is veral gefokus op die
praktiese aspekte waarmee gemeentes tydens
uitreike na IRM gemeentes te kampe het.
8.18.2.7 Die afgelope jaar het dit onder ons
aandag gekom dat gemeentes nie ver wil reis om
die byeenkoms vir een dag by te woon nie. In die
lig hiervan is besluit om gedurende die tweede
semester 'n soortgelyke byeenkoms in Nelspruit
te reël.
8.18.2.8 Dit is 'n bekommernis dat al minder
gemeentes uit ons sinodale streek betrokke raak
by die werk in Mosambiek. Dit is juis belangrik dat
gemeentes in moeilike omstandighede steeds
mekaar se hande sal vashou en goeie kontak
behou.
8.18.3
Gesamentlike
Mosambiek (GSM)

Sending

Suid-

8.18.3.1 By die jaarlikse vergadering van die
GSM word 'n oorsig gegee oor die werk van die
NG Kerk in die hele Mosambiek. Goeie skakeling
tussen ander Sinodes se afgevaardigdes asook
lede van IRM vind hier plaas.
8.18.3.2 Daar word ook by die vergadering
verslag gedoen oor die werksaamhede van die
Hefsiba Teologiese Skool.
8.18.3.3 Daar is verskeie faktore wat bydra tot
gemeentes se tanende betrokkenheid by die werk
in Mosambiek. Die IRM is egter nog 'n jong kerk
wat soveel by ons kan en wil leer. Ons mag
daarom nie hierdie geleentheid laat verbygaan om
steeds noue bande met hulle te smee en goeie
verhoudings uit te bou nie.
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8.19

SWAZILAND VENNOOTSKAP

8.19.1

Projekspan

Johan Koen (Projekleier) en die lede van die
Sinodale Diensraad
8.19.2

Agtergrond

8.19.3.3 Dit het ook 'n groot skuif in die fokus van
die SwSK teweeggebring. Waar die SwSK
voorheen jaarliks 'n vergadering saam met die
leiers van die SRC gehad het waartydens verslag
gedoen is oor hul werksaamhede, is geoordeel dat
daar nie meer so gewerk kan word met 'n
onafhanklike kerk wat ook nie meer deur die NG
Kerk befonds word nie.

8.19.2.1 Die Oostelike Sinode se betrokkenheid
by die Kerk in Swaziland strek oor 'n baie lang tyd
sedert die Swazilandse kerk nog deel was van die
NG Kerk in Afrika, tot waar dit nou al vir geruime
tyd 'n onafhanklike kerk is, naamlik die Swaziland
Reformed Church (SRC). Die SRC bestaan uit vier
gemeentes, naamlik:

8.19.4

Manzini gemeente – Ds Shongwe
Shizelweni gemeente – Dr van Wyngaard
Hhohho gemeente – Ds Gama
Lubombo gemeente – Ds Sibiya

8.19.4.2 Die verhouding tussen die NG Kerk en
die SRC is steeds baie goed en daar is 'n oop
uitnodiging ten opsigte van skakeling oor en weer,
maar sonder enige verpligte verslagdoening.

8.19.2.2 Elk van die gemeentes het ook verskeie
bedieningspunte wat amper soos 'n klein
gemeente funksioneer. Deur die jare was die NG
Kerk by Swaziland betrokke deur die Swazilandse
Sendingkommissie (SwSK) wat bestaan uit
verteenwoordigers van Oostelike-, Hoëveld- en
Wes-Transvaal Sinodes sowel as van die SRC.
Uit die aard van die saak is daar ook 'n aantal
gemeentes wat direk betrokke is by die werk in
Swaziland.

8.19.4.3 Dr van Wyngaard en sy gemeente het
oor die jare ook 'n geweldige impak gemaak deur
die Shiselweni Home Based Care (SHBC) projek
waar vrywilligers opgelei word om VIGS pasiënte
tuis te versorg en ook VIGS voorligting te doen. 'n
Verdere uitvloeisel van die projek is kleuterskole
en voedingskemas vir die duisende kinders wat
geïnfekteer en geaffekteer is deur HIV/VIGS.
Hierdie projek het al Internasionaal aandag getrek
as 'n werkbare sisteem van omgee en versorging
van VIGS pasiënte.

8.19.3

Nuwe werkswyse

8.19.4.1 Sedert 2016 is daar dus 'n nuwe
werkswyse geskep. Die konstitusie van die SwSK
is gewysig om in pas te wees met die huidige
werkswyse en die primêre skakeling is nou met die
sendeling.

Fondse

8.19.3.1 Die fondse vir die werk van die SwSK
word
jaarliks
deur
die
Gesamentlike
Fondsekommissie goedgekeur en die begroting
word deur die drie Sinodes befonds. In die
verlede was die fondse aangewend vir die pos van
ons eie sendeling, dr Arnau van Wyngaard. Die
ander gemeentes se poste was ook gesubsidieer
en dan was daar fondse beskikbaar gemaak vir
instandhouding en onderhoud in die kerk. Daar
was ook trustfondse van die SRC wat in Suid
Afrika belê was en deur die SwSK, namens die
SRC, bestuur is.
18.9.3.2 Oor 'n tydperk van tien jaar is die
finansiële hulp uitgefaseer wat aan die plaaslike
gemeentes verleen is. Op versoek van die SRC is
die fondse wat deur die SwSK vir hulle in trust
gehou is, ook oorbetaal aan die SRC en aan die
individuele gemeentes, sodat hulle voortaan self
hierdie fondse kan bestuur. Dit het tot gevolg dat
die SwSK tans net die pos van dr van Wyngaard
befonds.
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8.19.4.4 Gemeentes word aangemoedig om by
die werk betrokke te raak.
Dr Arnau van
Wyngaard kan vir meer inligting geskakel word.

8.20
HEID

SEISOEN VAN MENSWAARDIG-

8.20.1

Inleiding

8.20.1.1 Die Seisoen van Menswaardigheid is 'n
gesamentlike inisiatief van die vier Moderature van
die NG Kerkfamilie. Die Moderature wou die wyse
bepaal waarop die waardes van ons samelewing
herstel kan word en watter rol die kerk in hierdie
verband kan speel.
8.20.1.2 Die vier Kerke se Moderature het besluit
op 'n Seisoen van Menswaardigheid waartydens
veral op vier waardes gefokus word, naamlik
respekteer, luister, omarm en liefhê.
Die
uitgangspunt van die Seisoen van Menswaardigheid is dat God aan alle mense gelyke
waarde toeken.
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8.20.1.3 Klem word geplaas op die wyse en
voorbeeld waarop Jesus met mense omgaan.
Die navolging van Jesus is dus vir missionale
gemeentewees van kardinale belang.
8.20.2

Strukture

8.20.2.1 'n Bestuurspan vir die Seisoen is deur die
vier Moderature saamgestel bestaande uit
verteenwoordigers van die vier Kerke. Daar is ook
'n Taakspan saamgestel bestaande uit 'n
verteenwoordiger van elk van die 21 Sinodes van
die vier Kerke. Die Taakspan vergader een keer
per jaar en die funksie is om met die onderskeie
sinodale strukture en gemeentes te skakel,
sinodale projekte te loods en te besin oor
voorgestelde produkte.
8.20.2.2 Ds Freddie Schoeman is lid van die
Bestuur- en Taakspan en ds Leon Westhof is lid
van die Taakspan. Die onderskeie vergaderings
word getrou bygewoon.
8.20.3

8.20.3.2 Die goeie nuus is egter dat die gemeente
Witrivier op versoek van die Algemene Sinode
Bybelstudiemateriaal vir die 1e kwartaal van 2017
ontwikkel het wat fokus op respek. Verskeie
leraars van die Oostelike, Noordelike en Hoëveld
Sinodes het meegewerk aan die ontwikkeling van
hierdie materiaal. Die materiaal sal in Afrikaans en
Engels beskikbaar wees om landwyd aan alle
kerke beskikbaar te stel.
8.20.3.3 Beide di Freddie Schoeman en Leon
Westhof is beskikbaar om in ringe en / of
gemeentes meer inligting beskikbaar te stel.
Vennootskap met CLF en Bybel-Media

8.20.4.1 Die Bestuurspan het 'n vennootskap met
Bybel-Media en CLF gesluit met die oog op
produkontwikkeling.
8.20.4.2 Elke gemeente van die onderskeie vier
Kerke het reeds 'n stel plakkate ontvang wat die
waardes van die Seisoen van Menswaardigheid
uitbeeld.
8.20.4.3 Verskeie ander hulpmiddels is reeds
gepubliseer en die tydens die sinodesitting word 'n
uitstalling gemaak. Kom besoek dit gerus!
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Evaluering van die projek

8.20.5.1 Daar bestaan geen twyfel dat hierdie
projek meriete het nie. 'n Wesenlike verskil kan op
grondvlak teweeggebring word as lidmate landwyd
op die waardes van hierdie seisoen inkoop. Die
gemeente Elarduspark het reeds 'n reeks hieroor
aangebied en getuig van besondere reaksie by
lidmate.
8.20.5.2 Die huidige entoesiasme en deelname
binne die Sinode loop nog nie wyd en sterk nie,
maar die oortuiging bestaan dat 'n bewussyn van
hierdie projek algaande sal groei en posvat.
8.20.5.3 Pogings om plaaslik met die VGK hande
te vat het tot dusver ook nie konkrete resultate
gelewer nie.
8.20.6

Projekspan

Freddie Schoeman en Leon Westhof

Bekendstelling en produkontwikkeling

8.20.3.1 'n Bekendstelling van die Seisoen van
Menswaardigheid is via die Familienuus gedoen
en 'n uitnodiging is gerig om 'n werkspan op die
been te bring. Dit het egter nie vrug gelewer nie.

8.20.4

8.20.5

8.21

VROUE HERFSKONFERENSIE

8.21.1 Die Herfskonferensie is op 21 Mei 2016
in die vorm van 'n dames oggend-tee aangebied
met Nicolette Steel as gasspreker. Die tema was
volens die Spreuke 16:9 …'n Mens beplan sy pad,
maar die Here bepaal hoe hy loop.
Die
voorbereiding tot die geleentheid is volgens die
basiese projekplan-beginsels gedoen.
8.21.2

Watter uitkomste het julle beoog?

8.21.2.1 Die eerste sessie se tema: Jy is presies
waar jy moet wees, het die vroue laat regop sit.
Ester 4:14 As jy nou swyg, sal jy en jou familie
omkom het ons laat vra na wat ons lewensdoel is.
'n Lewensdoel ontkiem wanneer jy 'n talent aan 'n
behoefte koppel. Christen vroue is uitgedaag om
die behoeftes rondom hulle raak te sien en met
hulle talente, kennis en ervaring 'n verskil aan die
behoefte te maak en selfs dalk die behoefte te
vervul.
8.21.2.2 Die tweede sessie se tema was: Jy is
Myne. Liefde is nie 'n emosie nie, want God is
liefde. Liefde is God. Die sewe Kruiswoorde van
Jesus het nuwe betekenis gekry aan die hand van
Psalm 22. Ons word aangemoedig om daagliks te
beplan aan ons lewendoel maar seker te weet dat
God deel van daardie beplanning is en dat Hy
bepaal hoe dit loop.
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8.21.3

Evaluering van die geleentheid

8.21.3.1 Die geestelike samesyn van 76
Christenvroue waar die lof en eer aan God gebring
word, het verrykende geestelike betekenis vir
almal teenwoordig gehad.
8.21.3.2 Tydens hierdie ontmoetings-geleentheid
vir vroue word hulle geïnspireer, bemoedig en
gemotiveer tot deelname en betrokkenheid by die
verskeie
bedieningsgeleenthede
in
hulle
onderskeie gemeentes.
8.21.3.3 Die Herfskonferensie het die geleentheid
geskep waar gelowige vroue betekenisvol saam
kon wees om met lofprysing en aanbidding God te
kon loof en sy Naam te kon verheerlik.
8.21.3.4 Daar is omgesien na die unieke
behoeftes van vroue deur motivering en omgee
op Geestelike en emosionele vlak.
8.21.3.5 Die geleentheid dien as aanmoediging vir
die individu tot groter betrokkenheid by haar eie
gemeente en motivering om haar eie gawes in
diens van God en sy gemeente te gebruik.
8.21.3.6 Die vestiging van 'n netwerk van
samehorigheid en samesyn met ander kerke en
denominasies is uitgebou en versterk.
8.21.3.7 Spontane mondeling en skriftelike
terugvoer na afloop van die konferensie asook
versoeke vir jaarlikse herhaling van die
konferensie.
8.21.3.8 Die doelwit is suksesvol bereik en
behoeftes is bevredig.
8.21.4 Oordeel julle dat die projek steeds tot
voordeel van die gemeentes is?
8.21.4.1 Wanneer vroue werksaam is in hulle
gemeentes, is dit belangrik dat hulle verhouding
met die Here versterk en verstewig word.
8.21.4.2 Vroue gaan verryk en bemoedig terug
om met toewyding en entoesiasme in hulle
gemeentes betrokke te raak, nadat daar aan hulle
unieke behoeftes omgesien is.
8.21.4.3 Hegte geloofs-vriendskappe word jaarliks
by die Herfskonferensie gevorm en gemeentes van
oor die hele Oostelike sinodale streek bou
vriendskapsbande, bemoedig en ondersteun
mekaar soos een groot familie.

mekaar se omstandighede en kan mekaar hier op
'n unieke wyse bystaan.
8.21.4.5 'n Positiewe beeld van die Oostelike
Sinode se omgee vir en omsien na sy
vrouelidmate is hierdeur uitgedra.
8.21.5

Projekspan

Engela Malherbe (Projekleier), Annine Fischer,
Dobbie Booy, Hantie Bezuidenhout en Tersia
Petzer.

8.22

FAMILIEREËLS

8.22.1 Die Familiereëls is die onderlinge
ooreenkoms tussen gemeentes oor die wyse
waarop die gemeentes saam funksioneer.
8.22.2 Die
Familiereëls
bevat
breedweg
Artikels, Reglemente en Besluite van die
Algemene
Sinode,
sowel
as
Bepalings,
Reglemente en Besluite van die Oostelike Sinode.
Die Artikels en ander besluite van die Algemene
Sinode is in die Kerkorde vervat.
8.22.3 Wanneer die Algemene Sinode die
Artikels (ensovoorts) wysig, word dit net so in die
Familiereëls opgeneem. Na die sitting van die
Algemene Sinode 2015 was daar weer wysigings
wat in die Familiereëls opgeneem moet word.
Gemeentes is reeds gedurende Januarie 2016 in
kennis gestel dat die Besluiteregister 2015 op die
webwerf beskikbaar is en die kerkordelike besluite
dus van krag is. Die Kerkorde 2015 was ook vanaf
Mei 2016 op die webwerf beskikbaar.
8.22.4 Wanneer die Sinode eie wysigings aan
Familiereëls wil aanbring, geskied dit deur besluite
tydens die sinodesitting geneem.
8.22.5 Hieronder verskyn die wysigings wat die
Regsdiensgroep voorstel.
Die Sinode se
werkswyse is dat persone wat gesprek oor die
wysigings wil voer, dit vooraf met die Voorsitter en
Skriba van die Regsdiensgroep doen. Hiervoor
kan daar 'n e-pos aan die Sinode huis by
uitamp@sinoos.co.za gestuur word.
8.22.6 Tydens die sinodesitting is die Voorsitter
en Skriba van die Regsdiensgroep op Maandag
beskikbaar. Hulle kan aan die begin van teetyd of
etenstyd by die Voorsitter se tafel ontmoet word.
Die besluit oor die wysigings word gedurende
Maandag se middagsessie geneem.

8.21.4.4 Die eksklusiewe geloofskommunikasie
tussen vroue is kosbaar. Hulle het begrip vir
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8.22.7 Wysigings aan die Familiereëls tree in
werking wanneer die Familiereëls verskyn of
indien die die Sinode besluit dat die besluite
dadelik van krag word.
Die Regsdiensgroep
beveel aan dat hierdie wysigings dadelik van krag
word.
Familiereëls 2014
'n Predikant wat emeriteer, word van die
betrekking tot die gemeente of kerkverband
onthef nadat die ring of Sinodale Diensraad
gekontroleer het of daar aan al die
kerkordelike vereistes voldoen is. 'n Akte
van Emeritaat word deur die ring uitgereik.

Bepaling
4.3

voeg by
mediese sertifikate van twee geneeshere
ter stawing van geskiktheid
Verkiesing van kerkraadslede geskied
tydens 'n kerkraadsvergadering waarvan
op twee opeenvolgende Sondae by die
erediens(te) kennis gegee is.
Die bevestiging geskied tydens 'n erediens.
Die bevestiging vind plaas deur 'n
predikant van die gemeente of die
konsulent of 'n ander predikant in die
kerkverband deur die kerkraad of die
konsulent daartoe versoek.
Kerkraadsbesluite is na afloop van die
vergadering vir gemeentelede beskikbaar.

5.1.1
wysig
8.1

verkort
11.2
voeg in

13
wysig

Die ringsdiensraad plus sekundi dien as die
Ring se ondersoek-/appèlliggaam.
Afvaardiging na die Algemene Sinode
en verteenwoordigers of lede van die
Sinode
in
Kommissies
van
die
Algemene Sinode
Afgevaardigdes na die Algemene Sinode
(met sekundi) word, tydens die vergadering
van die Sinode voor die eersvolgende
vergadering van die Algemene Sinode, uit
die afgevaardigdes aangewys.
Die tien predikante word uit 'n groslys
verkies, wat soos volg saamgestel word:

24.5
wysig
35
opskrif
wysig
35.1

onveranderd
35.2

8.22.8 Hierdie tabel dui die Bepalings aan waar
daar wysigings aanbeveel word. Die nommers in
die middel verwys deurgaans na die Bepalings.

Familiereëls 2014
'n Predikant wat emeriteer, word van die
betrekking tot die gemeente of kerkverband
onthef nadat die ring of Sinodale Diensraad
gekontroleer het of daar aan al die kerkordelike
vereistes voldoen is. 'n Akte van Emeritaat
word deur die ring of Sinodale Diensraad
uitgereik. Die oorhandiging kan deur die
kerkraad waargeneem word
'n mediese sertifikaat, deur 'n geneesheer
uitgereik, ter stawing van geskiktheid,
Verkiesing van kerkraadslede geskied tydens 'n
kerkraadsvergadering.

Die bevestiging geskied tydens 'n erediens met
gebruikmaking van die Formulier vir
Bevestiging van Ouderlinge en Diakens. Die
bevestiging vind plaas deur 'n predikant van die
gemeente of die konsulent of 'n ander predikant
in die kerkverband deur die kerkraad of die
konsulent daartoe versoek.
Kerkraadsbesluite word na afloop van die
vergadering vir gemeentelede beskikbaar
gestel (Kyk Reglement 19, Reglement vir
Appèl of Beswaar).
Ter verduideliking sal 'n voetnota, wat sê dat 'n
gemeente byvoorbeeld sou kon afkondig dat die
kerkraadsnotule ter insae in die kerkkantoor of
op die webwerf beskikbaar is, ingevoeg word.
Die ringsdiensraad plus sekundi dien as die
Ring se gevolmagtigde tug-/appèlliggaam.
(Vergelyk ook Reglement 18, punt 2.4)
Afvaardiging na die Algemene Sinode

Afgevaardigdes na die Algemene Sinode (met
sekundi) word, tydens die vergadering van die
Sinode voor die eersvolgende vergadering van
die Algemene Sinode, uit die afgevaardigdes
aangewys.
Die benodigde aantal predikante word soos
volg aangewys:

wysig
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Familiereëls 2014
Die sewe gelegitimeerde sinodale leiers
(met sekundi).
Dienende lede van die Moderatuur van die
Algemene Sinode, indien hy/sy/hulle
afgevaardig na die sinodesitting is.

Bepaling
35.2.1
onveranderd
35.2.2
onveranderd
35.2.3
voeg in

Die oorblywende getal predikante (met
sekundi) word gekies uit 'n groslys wat
saamgestel word uit genomineerdes van
die ringe of ringsdiensrade, wat nog nie
verteenwoordig is nie.
Die tien ouderling of diakens word uit 'n
groslys verkies, wat soos volg saamgestel
word:
Die twee nie-gelegitimeerde sinodale leiers
(met sekundi), wat nie predikants- of
proponentsbevoegdheid het nie.
Dienende lede van die Moderatuur van die
Algemene Sinode, indien hy/sy/hulle na die
sinodesitting afgevaardig is

35.2.4
onveranderd
35.3
wysig
35.3.1
onveranderd.
35.3.2
onveranderd
35.3.3
voeg in

Die oorblywende getal ouderlinge of
diakens (met sekundi) word gekies uit 'n
groslys
wat
saamgestel
word
uit
genomineerdes
van
die
ringe
of
ringsdiensrade,
wat
nog
nie
verteenwoordig is nie.
Die sekundi waarna hierbo verwys word, is
ook die sekundi vir die afgevaardigdes na
die Algemene Sinode. Na afloop van die
vergadering van die Sinode voor die
eersvolgende Algemene Sinode, word
vakatures in die afvaardiging deur die
Sinodale Diensraad uit hierdie sekundi
aangevul.
Waar die lys van sekundi uitgeput is, word
dit aangevul deur die Sinodale Diensraad,
waar van toepassing na voorlegging deur
die betrokke ringe.
Die
Uitvoerende
Amptenaar,
Kerkregkundige en Bedryfsbestuurder kan
as waarnemers afgevaardig word, indien
hulle nie reeds verkies is nie.
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35.3.4
onveranderd

35.4
onveranderd

35.5
onveranderd
35.6
onveranderd

Familiereëls 2014
Die sewe gelegitimeerde sinodale leiers (met
sekundi).
Dienende lede van die Moderatuur van die
Algemene
Sinode,
indien
hy/sy/hulle
afgevaardig na die sinodesitting is.
Die Uitvoerende Amptenaar, Kerkregkundige
en Bedryfsbestuurder indien hulle as
predikante na die sinodesitting afgevaardig
is.
Die oorblywende getal predikante (met sekundi)
word gekies uit 'n groslys wat saamgestel word
uit
genomineerdes
van
die
ringe
of
ringsdiensrade, wat nog nie verteenwoordig is
nie.
Die benodigde aantal ouderling of diakens
word soos volg aangewys:
Die twee nie-gelegitimeerde sinodale leiers (met
sekundi),
wat
nie
predikantsof
proponentsbevoegdheid het nie.
Dienende lede van die Moderatuur van die
Algemene Sinode, indien hy/sy/hulle na die
sinodesitting afgevaardig is.
Die Uitvoerende Amptenaar, Kerkregkundige
en Bedryfsbestuurder, indien hulle as
ouderlinge of diakens na die sinodesitting
afgevaardig is.
Die oorblywende getal ouderlinge/diakens (met
sekundi) word gekies uit 'n groslys wat
saamgestel word uit genomineerdes van die
ringe of ringsdiensrade, wat nog nie
verteenwoordig is nie.
Die sekundi waarna hierbo verwys word, is ook
die sekundi vir die afgevaardigdes na die
Algemene Sinode.
Na afloop van die
vergadering van die Sinode voor die
eersvolgende
Algemene
Sinode,
word
vakatures in die afvaardiging deur die Sinodale
Diensraad uit hierdie sekundi aangevul.
Waar die lys van sekundi uitgeput is, word dit
aangevul deur die Sinodale Diensraad, waar
van toepassing na voorlegging deur die
betrokke ringe.
Die Uitvoerende Amptenaar, Kerkregkundige en
Bedryfsbestuurder
kan
as
waarnemers
afgevaardig word, indien hulle nie reeds verkies
is nie.
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8.22.9

Aanbevelings

8.22.9.1 Die Sinode keur die wysigings aan die
Familiereëls goed.
8.22.9.2 Die Sinode besluit dat
wysigings dadelik van krag word.

SAAMGESTEL
DIENSRAAD

DEUR

DIE

hierdie

SINODALE

Dirkie van der Spuy (Voorsitter)
Lourens Bosman (Ondervoorsitter)
Jurgens de Jager
Jean Strydom
Tertius Erasmus
Freddie Schoeman
Johan Koen
Johan Smook
Piet Kruger
Henry van der Schyff
Johan van der Merwe
Francois Retief

Lede van die Sinodale Diensraad:
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9. SINODALE DIENSRAAD (TWEE) NETWERKE
INLIGTINGSFORMAAT
Punt een:
Die verslag dien as inligting oor hierdie fokuspunt van
die Sinodale Diensraad, naamlik Netwerke.
Punt twee:
Afgevaardigdes wat kommentaar oor die verkiesing
van hierdie verteenwoordigers wil lewer, kan dit op Indekskaarte
doen.

KONFERENSIEFORMAAT
Geen

BESLUITNEMINGSFORMAAT
9.1.7
Die Sinode aanvaar die vier uitgangspunte in verband
met gemeentes, fasilitering, geloofsvorming en leiers as basis
vir die voortsetting van die fokus op missionale transformasie.
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9. SINODALE DIENSRAAD (TWEE) NETWERKE
9.1

AGTERGROND

9.1.1

Waarvandaan kom hierdie werk?

9.1.1.1 Na die vorige groot sinodesitting in
2012 het die Sinodale Diensraad twee groot
fokusse gestel: die versorging van predikante en
om netwerke te vestig wat kan help om versoening
in die gemeenskap te bring. Om hierdie fokus te
bereik, het ons begin om saam te werk met die
bestaande projekspanne van die Sinode wat met
die kerk in die gemeenskap werk, nl Ekologie (olv
Hendrik Groenewald en Thinus Prinsloo) en Klein
Gemeentes (olv Carl Lourens en Giepie Peens).

noodwendig tot die vorming van plaaslike netwerke
nie.
9.1.2.6 Na die vorige sinodesitting in 2014 is
gepoog om meer netwerke in die lewe te roep met
spesifieke fokusse soos onderwys en armoede.
Dit was toe nie so eenvoudig nie.
9.1.2.7 Dit blyk 'n beter werkswyse te wees om
gemeentes waar die leierskap gereed is daarvoor,
eerder te help met 'n strategiese beplanning om
die proses in die gemeente aan die gang te kry en
so 'n gemeente by 'n netwerk in te skakel vir
verdere ondersteuning.

9.1.1.2 'n Derde span het voortgevloei uit die
werksaamhede van 'n vorige projekspan vir
missionale mobilisering.
Hierdie span, onder
leiding van Johan Koen, se fokus is om gemeentes
wat belangstel om missionaal in hulle plaaslike
gemeenskappe betrokke te raak of wat reeds
betrokke is, bymekaar te bring.

9.1.2.8 Sedert die einde van 2015 het die
projekspan vir #imagine onder leiding van Herman
Matthee en Anru Liebenberg ook deel geword van
hierdie groter taakspan wat besig is met
missionale transformasie.

9.1.2
Wat het ons die afgelope vier jaar
gedoen?

9.1.3.1 Soos die werk voortgegaan het, het die
span al groter duidelikheid gekry oor ons werk.
Gedurende 2015 is die volgende dokument
opgestel waarin ons doelstellings, teologie en
werkswyse opgeteken is. Hierdie is nie 'n finale
dokument nie, dit is oop vir hersiening soos wat die
werk vorder.

9.1.2.1 Die taakspan het begin werk onder die
noemer Fokus: Netwerke. Die leierskap van die
drie
projekspanne
het
kwartaalliks
bymekaargekom om na te dink oor werkswyse,
strategie en om by mekaar te leer. Die leiers van
die drie projekspanne vergader dan weer met
leiers van die betrokke gemeentes om mekaar op
te bou en toe te rus.
9.1.2.2 Dit gaan baie goed met die netwerk vir
klein gemeentes. Hierdie netwerk spreek 'n baie
spesifieke groep se behoeftes aan en die meeste
klein gemeentes van die sinode is ingeskakel.
9.1.2.3 Die netwerk vir plattelandse missionale
gemeentes werk goed en spreek 'n behoefte aan
om by mekaar te leer en mekaar te ondersteun.
9.1.2.4 Daar was ook 'n poging om die groter
stadsgemeentes in 'n netwerk te akkommodeer.
Dit het nie gewerk nie. Dalk lê hierdie gemeentes
se behoefte aan ondersteuning op 'n ander vlak?
9.1.2.5 Die projekspan vir ekologie se fokus lê
effens anders naamlik om gemeentes bewus te
maak van ekologiese kwessies en om plaaslik iets
te begin doen. Die eko-kampe en konferensies is
'n belangrike deel van hulle werkswyse. Dit lei nie
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9.1.3

Waar is ons nou?

Wat doen die Netwerke van die Oostelike
Sinode?
Ons werk met 'n teologie van die Koninkryk: Die
heerskappy van Christus moet in elke dimensie
van die werklikheid sigaar word.
Die gemeente is deel van die groot beweging van
God na die wêreld.
Ons doel is die transformasie na 'n gestuurde kerk
op grondvlak. Ons wil gemeentes help beweeg
van oorlewing na impak.
Hierdie is nie 'n program wat afloop nie,
gemeentes word deel van die voortgaande
prosesse vanuit die plek waar hulle op daardie
stadium is. Dit beteken ons beweeg stadig en is
geduldig met mekaar.

71

9. Sinodale Diensraad (Twee) Netwerke

Ons dink dat gemeentes by verskillende deure kan
inkom om deel te word van die proses,
byvoorbeeld klein gemeentes of deur hulle
betrokkenheid by die ekologie, onderwys of
armoede. Die groot oorhoofse doel geld egter vir
almal, naamlik missionale transformasie.
Ons wil graag sien dat elke gemeente deel sal
wees van hierdie beweging wat 'n gesamentlike
energie (sinergie) bewerkstellig.
Ons werk met die leiers in gemeentes
• Ons werf,
• Rus toe,
• Stuur,
• Ondersteun en
• Vier suksesse
'n Sterk kenmerk van die Oostelike Sinode is dat
verhoudings vir ons belangrik is, en dit is hoe ons
wil werk: deur mekaar te help, te ondersteun en by
mekaar te leer.
Ons wil nie dat enige gemeente in isolasie sal
voortsukkel nie, maar deel sal wees van 'n familie
wat hande vat, liefhet, sorg, bemoedig en
ondersteun.

9.1.4

Lesse geleer

Ons wil graag sien dat ons gestuurdheid sal
oorspoel na die gemeenskappe in die sinodale
gebied. Sonder netwerke in die gemeenskappe
kan gemeentes nie missionaal wees nie.
In hierdie beweging gebeur iets baie groter as wat
ons as individuele gemeentes kan wees.
• Ons is deel van die groter liggaam in Christus
• Ons word deel van God se groot beweging na
die wêreld.
Ons glo dat missionaliteit alle dimensies van die
gemeente se bediening raak en transformeer: die
eredienste, toerusting, jeugbediening, die manier
hoe ons die Bybel lees en verstaan, hoe ons die
roeping van die gemeente verstaan, wat
lidmaatskap inhou, uitreik, barmhartigheid en
evangelisasie.
Ons glo dat om missionaal te wees, beteken dat
die gemeente as die hande en voete van Christus
in die gemeenskap en wêreld betrokke sal wees
sowel dat ons Evangelie van Christus verkondig in
ons omgewing en verder.

plaaslike kennis in hierdie gemeentes wat ons
moet ontgin en benut.

Ons het in die 4 jaar belangrike lesse geleer:
9.1.4.1 Daar is gemeentes wat al myle op die
pad gevorder het, sonder fanfare en sonder al die
teologiese terme. Dit is gemeentes wat hulle
roeping in die wêreld ernstig opneem en wat reeds
'n impak maak waar hulle is. Daar is 'n skat van
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9.1.4.2 Plaaslike leierskap is die sleutel.
Hierdie is nie werk wat op 'n klompie sendingentoesiaste afgeskuif kan word nie.
Om die
kultuur van 'n gemeente te verander, vra dat die
plaaslike predikant en kerkraad hulle roeping baie
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goed verstaan en as 'n prioriteit opneem. Anders
gaan die werk altyd klein bly.

Bybel nie, maar vanuit die indikatiewe: wie ons ten
diepste is.

9.1.4.3 Die soort leierskap waarvan ons praat, is
langasem-leiers. Dit is leiers wat verstaan hierdie
is 'n reis wat jare duur, waarop daar weerstand kan
kom, maar wat die roeping van die Here vir hierdie
gemeente op die plek waar hulle is, hulle eie
gemaak het.

9.1.5.4 'n Verdere belangrike insig is dat die kerk
nooit op 'n diep vlak missionaal sal word as daar
nie ook geloofstransformasie van lidmate
plaasvind nie. As dit nie gebeur nie, bly ons
gestuurdheid by projekte en programme wat deur
leiers georganiseer word. En dit sal dan altyd
beperk bly.

9.1.4.4 Een van die belangrike katalisators vir 'n
missionale visie in gemeentes is wanneer lidmate
verantwoordelikheid begin neem vir die
bediening van die gemeente. Bemagtigde lidmate
wat hulle gawes gebruik, is mense wat die Lig na
die wêreld dra.
9.1.4.5 Ons gaan nie vorder as ons dit alleen
probeer doen nie. Gemeentes wat hande vat met
ander gemeentes - oor kerk, ras, kultuur en
taalgrense - maak die grootste impak.
9.1.4.6 Die grootte en finansies van 'n
gemeente maak nie saak nie. Daar is klein, arm
gemeentes met reuse impak en groot, ryk
gemeentes met min impak.
9.1.4.7 Die CMR is 'n baie belangrike, eintlik ons
eerste, vennoot. Die CMR is die NG-Kerk in die
gemeenskap met 'n goeie naam, goeie strukture
en werkswyses en ons moet mekaar se hande vat.
9.1.5
Hoe pas hierdie werk by die Algemene
Sinode se fokus?
9.1.5.1 Intussen het missionale transformasie
ook die hooffokus van die Algemene Sinode
geword. Ds Freddie Schoeman is die leier van die
strategiese span van die Algemene Sinode wat
met die teologie, beleid en strategie vir die
missionale transformasie van NG-Kerk werk.
Lourens
Bosman
lei
die
taakspan
vir
Gemeentebediening.
9.1.5.2 Die strategiese span van die Algemene
Sinode werk met 'n Trinitariese teologie en
uitgangspunt. Hierdie benadering hou baie groot
belofte in. Dit verryk ons verstaan van die missio
Dei: die missio Dei ontspring in die hart van die
Drie-eenheid en die onderlinge liefde tussen die
Vader, Seun en Heilige Gees en dit vloei oor na
die wêreld.
9.1.5.3 Hierdie uitgangspunt werk met wie ons is
en wat ons kan wees as mense wat in geloof aan
die Drie-enige God verbonde is. Ons is mense wie
se identiteit bepaal word vanuit ons verstaan van
wie God is. Dit help ons om ons roeping nie net te
verstaan vanuit die imperatiewe (opdragte) in die
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9.1.5.5 As missionale heroriëntasie egter gedra
word deur lidmate wat hulleself verstaan as
mense wat verbonde is aan dié God wat die
wêreld in die oog het en wat in die wêreld besig is,
verander dit missionaliteit radikaal. Dan word
gestuurdheid wie ek is, elke dag, waar ek ook al
werk of diens lewer, speel en ontspan.
9.1.6

Hoe sien ons die pad vorentoe?

9.1.6.1 Ons wil graag meer gemeentes intrek by
hierdie groot, wêreldwye beweging.
Ons het
geleer dat gemeentes wat op hulle eie moet
voortgaan, dikwels moedeloos word.
Ons
netwerke is daar om te ondersteun, toe te rus en te
bemoedig.
9.1.6.2 Ons sien al duideliker dat die fasilitering
van 'n strategiese beplanning gemeentes help om
koers te kry. Ons is van mening dat dit groter plek
moet kry in die werkswyse vorentoe.
9.1.6.3 Die geloofsvorming van lidmate en
missionale strategie mag nie van mekaar
losgemaak word nie. Die Sinode kan baie doen
om gemeentes te help om in albei hierdie
dimensies te groei.
9.1.6.4 Ons sal leiers moet toerus om
verandering te lei. Die lei van verandering vra vir
bepaalde leierskapsvaardighede en die sinode kan
baie doen om predikante hiermee te help.
9.1.7

Aanbeveling

Die Sinode aanvaar die vier uitgangspunte in
verband
met
gemeentes,
fasilitering,
geloofsvorming en leiers as basis vir die
voortsetting van die fokus op missionale
transformasie.
Tafeltent vraag:
Daar is verskillende plekke waar gemeentes op
hulle missionale reis kan wees. Sommige gee geld
vir sending, ander stuur self sendelinge uit; party
doen uitreike op ander plekke en ander sien hulle
roeping in die gemeenskap om hulle, party fokus
op diens en ander op evangelisasie.
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Waarmee is julle gemeente besig?
Hoe kan die Sinode julle ondersteun om met die
Lig na die wêreld te beweeg?
As jy betrokke wil raak by hierdie werk van die
Sinode,
skryf
asseblief
jou
naam
en
kontakbesonderhede op 'n aparte Indekskaart.

9.2

MISSIONALE GEMEENTES

9.2.1

Projekspan

Johan Koen (Projekleier), Johan Taute en Peet
Boshoff
9.2.2

Inleidend

9.2.2.1 Daar
is
'n
nuwe
energie
en
opgewondenheid in die Kerk oor die Missionale
beweging. Hierdie beweging is nie net waar vir die
gemeentes in Oostelike Sinode nie, maar in der
waarheid vir die hele NG Kerk. Die Algemene
Sinode het sedert 2013 ingrypende besluite
geneem wat eintlik sê dat die NG Kerk gekies het
om te groei na 'n Missionale Kerk. Uit die aard van
die saak, kan dit net waar wees indien die
gemeentes op grondvlak 'n Missionale karakter
vertoon. Maar nou is dit ook waar dat die Kerk reg
oor die wêreld opgewonde is oor hierdie nuwe
beweging reg oor alle grense heen. Dit moet dalk
vir ons sê dat die Heilige Gees besig is met 'n
nuwe ontwaking van Kerk-wees vir ons tyd.
9.2.2.2 Terwyl 'Missionaal' amper die nuwe
'buzz-word' in die Kerk geword het, is daar steeds
nie altyd sekerheid oor wat nou eintlik daarmee
bedoel word nie.
Alan Hirsch beskryf 'n
Missionale Kerk as die gemeenskap van God se
mense wat hulself definieer en hul lewens rondom
hul ware doel organiseer, naamlik om 'n agent van
God se sending na die wêreld te wees. Dit gaan
dus ten diepste daaroor dat 'n Missionale
Gemeente se lidmate verstaan dat elkeen
afsonderlik en almal saam God se gestuurdes is in
alles waarmee hul besig is. Wanneer 'n gemeente
begin om alles te toets aan hul gestuurdheid daar
waar God hulle geplaas het, gebeur die mees
aangrypende dinge, omdat so 'n gemeente begin
raaksien hoe God daar aan die werk is en deel
word daarvan.
9.2.3

Doel van die projek

9.2.3.1 Die Missionale Gemeente Projek van
Oostelike Sinode het ten doel om leraars en leiers
te help om hierdie kultuurskuif in hul eie verstaan
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van Kerk-wees te maak en om mekaar te help
sodat dit ook in die gemeentes sal plaasvind.
Terwyl baie leraars en lidmate dalk sou sê dat dit
eintlik maar presies is hoe hulle Kerk-wees
verstaan, is die realiteit van hoedat gemeentes
Kerk leef gewoonlik 'n ander storie.
Baie
gemeentes het in reaktiwiteit al hoe meer na binne
gekeer geraak ter wille van oorlewing.
Die
missionale beweging is 'n wyse waarop die Kerk
opgeroep word om weer nuut te onderskei wat
God se roeping vir elke gemeente is binne die
konteks
waar
daardie
gemeente
(en
gemeentelede) daagliks leef.
9.2.3.2 Die projek was sedert 2014 daarop
gefokus om leiers uit te daag om nuut te dink oor
roeping en Kerk-wees binne die Missionale
konteks en om leiers opgewonde te maak met 'n
nuwe hoop vir die toekoms.
9.2.4

Funksionering van die projek

9.2.4.1 Gedurende die laaste drie jaar kom
leraars van gemeentes wat ingeskakel het by die
projek, gereeld bymekaar om saam te leer, te
droom, te bid en te groei. Die byeenkoms is
daarop gefokus om nie net 'n klomp kennis oor te
dra nie, maar om mekaar gedurig te konfronteer
met die vraag van watter verskil dit in die
gemeentelike konteks maak waar elkeen
werksaam is. Dit gaan dus nie net oor die WAT
nie, maar ook oor die WAAROM en die HOE. Die
feit dat elke gemeente uniek is, maak dus ook
noodwendig dat elke gemeente se missionale reis
uniek van aard is. Daar word dus gewaak teen 'n
programgedrewe proses en eerder gewerk aan 'n
Geestelike Reis met as riglyn die vraag: "Waar is
God nou aan die werk in ons gemeenskap waarby
ons kan aanhaak?"
9.2.4.2 Gedurende 2015 was daar baie gereëlde
eendag kontaksessies sowel as 'n tweedag
byeenkoms by Kruisrivier. Die gereëlde kontak
was beslis van groot waarde aangesien dit maar
net te maklik is om terug te val in ou patrone en die
projek almal wat betrokke help om deurentyd
Missionaal te dink. Die tweedag byeenkoms in
Junie 2015 was so 'n groot sukses, dat besluit is
om dit twee keer in 2016 te doen en minder, net
twee, eendag kontakte te hê.
Aangesien
predikante se kalenders 'n redelike uitdaging is,
het dit ongelukkig die gevolg gehad dat die eerste
eendag byeenkoms vir 2016 gekanselleer is en dat
die kontak met mekaar net te min geraak het.
9.2.4.3 Daar sal definitief gekyk word na meer
kontaksessies in die volgende jaar. Sake wat by
byeenkomste hanteer is, het onder andere die
volgende temas ingesluit:
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Positiewe en Negatiewe Tendense in die Kerk
waarmee predikante gekonfronteer word;
Roeping, Identiteit en Missionale Waardes;
'n Leefstyl van Wandel in die Woord en Wandel in
die Wêreld.
Terugvoer oor die Algemene Sinode se Navorsing
oor gemeentes wat reeds in die proses van
verandering is na Missionale Gemeentes, wat
byvoorbeeld wys op praktyke wat vir die meeste
gewerk het;
Netwerk koördinering en bestuur van netwerke;
Missionale Leierskap;
Lidmaatverbintenis;
Beste Praktyke wat help in die groei na Missionale
Gemeentes;
Die Triniteit en Missionale Transformasie;
Strategie van Missionale Transformasie; en
Missionale gewoontes na aanleiding van '5 Habits
of Highly Missional People' – Michael Frost.
9.2.4.4 Die Projekspan is van oortuiging dat die
projek steeds 'n impak maak op gemeenteleiers
wat betrokke is en dat dit die geleentheid skep om
mekaar aan te moedig en te help met groei na
Missionale Gemeentes.

Eerstens, om inligting wat oor klein gemeentes
bestaan te versamel en aan gemeentes
beskikbaar te stel.
Tweedens, om
gemeenteleiers
gemeentes te bemagtig.

van

klein

9.3.3.2 Navorsing en verslae oor klein
gemeentes uit verskillende sinodale streke is
deurlopend aan die gemeentes gestuur. Vier
konferensies vir gemeenteleiers is gereël. Hier is
nie net gefokus op die uitruil van inligting en kennis
nie maar die geleenthede is ook gebruik sodat die
afgevaardigdes met mekaar kon netwerk en hulle
verhale met mekaar deel.
9.3.3.3 Sprekers by die konferensies was onder
andere ds Dirkie van der Spuy, dr Willem Pretorius
en dr Danie Mouton. Afgevaardigdes van klein
gemeentes het ook dr Carin van Schalkwyk se
lesings tydens haar besoek in 2015 aan die
Teologiese Fakulteit van UP bygewoon.
9.3.4

Uitkomste

Die volgende eienskappe van klein gemeentes kon
aangeraak word:

9.3

KLEIN GEMEENTES

9.3.1

Projekspan

Carl Louwrens (Projekleier), Giepie Peens, Gerrit
Vosloo en Tielman Roux
9.3.2

Inleiding

9.3.2.1 Sedert 2005 het die Oostelike Sinode
begin fokus op volhoubare bediening, veral in
klein en kleiner wordende gemeentes.
Die
Algemene Sinode van 2007 het opdrag gegee dat
die behoeftes van kleiner gemeentes en dat die
dinamika en kultuur wat die identiteit van hierdie
gemeentes vorm, uitgelig moet word. Sedertdien is
die waarde van klein gemeentes en die verskil wat
hulle in hul eie omgewing kan en moet maak
herontdek en beklemtoon.
9.3.2.2 Die Projekspan vir Klein gemeentes het
Oostelike Sinode se 85 gemeentes volgens Alice
Mann se model van Familie (minder as 200),
Pastor (200 tot 800), Program (800 tot 1500) en
Korporatief (meer as 1500) grootte gemeentes
ingedeel. 25 Gemeentes is geïdentifiseer as klein
of kleiner wordende gemeentes.
9.3.3

Werksaamhede

9.3.3.1

Die Projekspan het twee doelwitte gestel:
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Klein gemeentes moet hul identiteit as klein
gemeentes herken en vier.
Suksesvolle gemeentes groei nie noodwendig in
getalle nie, maar in 'n verdieping van die gemeente
se verstaan van hulle bediening en hulle doel as
liggaam van Christus.
Klein gemeentes is omgee gedrewe.
Lidmate soek na liefdevolle verhoudings en nie
noodwendig na groot en besige programme nie.
Klein gemeentes verwag pastorale versorging van
die leraar.
Klein gemeentes moet waak om nie net op
instandhouding
te
fokus
nie,
maar
op
gestuurdheid, dit wil sê om 'n verskil in hulle
omgewing te maak.
Daar is nie 'n sterk onderskeid tussen lidmate en
nie lidmate nie.
Ontwikkeling van sterk gemeenteleiers is uiters
noodsaaklik.
9.3.5

Beplanning

9.3.5.1 Uit die lys van klein gemeentes in die
Oostelike Sinode is enkeles geïdentifiseer waarby
die lede van die projekspan voor die einde van die
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derde kwartaal 'n persoonlike besoek sal aflê. Die
doel van hierdie besoek is om die gemeentes te
bemoedig en te verseker van die Sinode se
belangstelling in hulle wel en wese. Verder word
daar gesels oor die pad waarop die gemeente tot
hier gekom het en hoe hulle die toekoms sien.
9.3.5.2 'n Konferensie met ds Jan Woest van
Namibië as spreker is beplan vir 8 September
2016.
9.3.6

Slot

Die Projekspan spreek sy dank uit teenoor die
Sinode vir volgehoue ondersteuning van en
belangstelling in welstand van klein gemeentes.
Ons vertrou dat ons 'n bydra kan maak om hierdie
gemeentes se deure oop te hou, sodat hulle
sigbare tekens van God se koninkryk in hul
omgewing kan oprig.

9.4
CHRISTELIKE MAATSKAPLIKE
RAAD (CMR)

twee besture van die CMR betrokke. Die volgende
het onder andere geblyk:
9.4.6.1

Ons gesamentlike roeping

Om lidmate kundigheid te gee om 'n verskil te
maak.
Om hoop te gee in hierdie wêreld.
Om 'n verskil te maak in alledaagse, fisiese
omstandighede en ook in mense se geestelike
lewe.
Die verskil is nou en hier.
Ons dra God se genade, barmhartigheid en
regverdigheid in hierdie wêreld in.
Die Here roep
transformeer.

ons

om

gemeenskappe

te

Om al hoe meer by die minderbevoorregte
gemeenskappe se fisiese en maatskaplike nood
betrokke te raak.

9.4.1
Wanneer gepraat word van die verskil
wat gemeentes in 'n gemeenskap kan maak, is die
CMR as vennoot reeds op die voorstoep. Hulle
werk is van so 'n aard dat hulle toegang tot die
gemeenskap het. Verder dien baie predikatne en
lidmate in hulle besture.

Ons is geroep om hande te vat met ander; nie om
op ons eie te werk nie.

9.4.2
CMR lewer professionele maatskaplike
werk van hoogstaande gehalte wat as 'n hulp van
die gemeente se barmhartigheidswerk kan dien.

Ons is saam geroep om te worstel met die
problematiek van die dag, nie om onsself te isoleer
nie.

9.4.3
Geen wonder dat 25% van die Sinode
se toekennings deur sinodale bydraes aan hulle
gegee word. Hierdie fondse word hoofsaaklik deur
hulle gebruik om die bo-struktuur, wat wetlik daar
moet wees, te kan bekostig.

9.4.6.2 Leemtes en uitdagings in ons verhouding

9.4.4
Hierdie bo-struktuur is nodig om
statutêre werk te kan doen. Statutêre werk word
tans net deur vier instansies in die land gedoen,
naamlik die CMR, die Ondersteuningsraad
(Hervormde Kerk), die SAVF en die AGS. Die
werk van die CMR is van hoogstaande gehalte en
word deur almal so erken.
9.4.5
Die Sinodale Diensraad voer gereeld
gesprek met die CMR. Die CMR funksioneer in
twee streke, naamlik Mpumalanga en GautengOos.

Die CMR kan vir die NG Kerk 'n kanaal gee vir
missionale betrokkenheid. Die NG Kerk gee vir die
CMR toegang tot mense wat iets wil doen.

Die "armlengte"-verhouding het voordele:
Oostelike Sinode gee finansiële ondersteuning,
sonder om voorskriftelik te wees.
Dit gee ruimte aan die CMR om ook ander bronne
te ontgin.
Die fondse wat die Sinode gee, kan aangewend
word vir bestuursposte – iets waarvoor die staat
nie gee nie.
Op die vlak van die Sinodale Diensraad en die
CMR-Oos is die verhouding egter baie dun.
Daar is veral 'n gebrek aan oorkoepelende beleid
en rigtinggewing.

9.4.6
Verteenwoordigers van die Sinodale
Diensraad was in fasiliterende gesprekke met die
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9.4.6.3

Hoe moet ons verhouding lyk?

Die fondse van die Sinodale Diensraad bemagtig
die besture van die CMR om outonoom op te tree.
Hoë vlakke van vertroue in CMR besture.
Ons wil die familiebande soos met volwasse
kinders inrig.

byvoorbeeld sinodesitting, missionale werkgroep,
gesprekke met ringe / ringsleraars byeenkomste.
Vertel suksesstories van die CMR in gemeentes.
Moedig gemeentes aan om nouer bande met
plaaslike CMR'e te knoop → byvoorbeeld nooi
maatskaplike werkers na kerkraadsvergadering.
9.4.6.5

Respek vir mekaar se
- outonomie
- kundigheid op eie terrein
- bydrae tot ons gesamentlike werk en roeping
- ons skryf nie vir mekaar voor nie.
Ons wil die verhoudings versterk ten opsigte van
- uitbou van ons missionale roeping
- om mekaar te ondersteun en te omarm.
Ons is dankbaar vir
- elkeen se unieke bydrae om Suid-Afrika 'n beter
plek te maak
- die fondse uit Oostelike Sinode en gemeentes
- die dapperheid waarmee die CMR sy werk doen.

Uitdagings

Ná dienslewering is daar nie noodwendig
gemeentelike opvolg nie. Niemand stap by hierdie
oop deur in nie.
Ons CMR werkers is nie almal praktiserende
Christene nie.
Om naas professionele diens ook Christelike
liefdevolle betrokkenheid by kliënte daar te stel.
Daar is 'n groep senior lidmate wat deurval in die
sorgsisteem.
Die armlengte tussen Kerk en CMR het te lank
geword - ons het omarming nodig.

9.4.6.4 Wat kan ons doen om ons verhouding
beter te maak?

Die verhoudings op gemeentevlak is wisselend.

Saam dink oor die manier om vandag se
uitdagings in samelewing op nuwe manier aan te
spreek.

Daar was praktiese redes vir die armlengte
verhouding. Wat ons nou nodig het, is emosionele
bande en nouer betrokkenheid op alle vlakke.

Benut bestaande geleenthede om hierdie
verhouding-voorneme
te
kommunikeer,
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10. SINODALE DIENSRAAD (DRIE) PREDIKANTEVERSORGING
INLIGTINGSFORMAAT
Punt een:
Die verslag dien as inligting oor hierdie fokuspunt van
die Sinodale Diensraad, naamlik Predikanteversorging.
Punt twee:
Afgevaardigdes wat kommentaar oor die verkiesing
van hierdie verteenwoordigers wil lewer, kan dit op Indekskaarte
doen.

KONFERENSIEFORMAAT
Geen

BESLUITNEMINGSFORMAAT
Geen
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10. SINODALE DIENSRAAD (DRIE) PREDIKANTEVERSORGING
10.1

EIE FOKUS

10.1.1 Die Sinodale Diensraad het aan 2014 se
sinodesitting hulle bepaling van prioriteite
voorgehou. Uit die kommentaar en meelewing
was dit duidelik dat die prioriteite in die kol is.
10.1.2 Daarom het die Sinodale Diensraad die
projekte in verband met die twee fokusse voorkeur
aandag gegee. Hierdie verslag sluit slegs by die
fokus op predikanteversorging aan.
10.1.3 Nadat van die projekte kennis geneem is,
word tafelgesprekke gevoer. Die tema sluit aan
by die gemeentes se verwagtinge van 'n predikant
en die versoringsbehoeftes van predikante.
10.1.4 Daar word ook voorbidding vir die
predikante beoog.

10.2.3 Tydens die vorige sitting is ooreengekom
dat die aandag aan predikante op 'n
geïntegreerde wyse sou geskied.
10.2.4 Daar is 'n plan vir predikanteversorging
saamgestel wat afskop met 'n tweedag
geleentheid. Die bedoeling is dat elke predikant in
die Sinode dit sou beleef en dan aan die hand van
hulle behoeftes by die ander projekte inskakel.

10.3

PREDIKANTEVERSORGING

10.3.1

Projekspan

Dirkie van der Spuy was die projekleier wat met
behulp van die Moreletapark assosiasie die projek
beplan en uitgevoer het.
10.3.2

10.2

FOKUS PREDIKANTE

10.2.1 Bepaling 31 sê dat die Sinode fokus op
die predikante en hulle bediening. Vir hierdie
termyn is dit prakties soos volg uitgespel – om
hulle te help om optimaal te funksioneer deur hulle
toe te rus, te versorg en hulle spiritualiteit te
verdiep.
10.2.2 Deur hierdie hulp wou die Sinodale
Diensraad die predikante bemagtig en ondersteun
om hulle:
10.2.2.1 By emosionele heling en genesing te
bring
10.2.2.2 Om 'n vars belewenis van God deur sy
Gees te ervaar
10.2.2.3 Om hulle fasiliteringsvaardighede te
ontwikkel. Dit is ten opsigte van:
Leierskapsontwikkeling (veral van die span)
Visionering – om die doel te bereik van die
gemeente as missionele gemeente
Bedieningsontwikkeling – om lidmate te bemagtig
om gawes te gebruik in die bediening van die
gemeente
Erediensbelewing van 'n ontmoetingsgebeure

10.3.2.1 Die versorging van al die leraars in ons
sinodale gebied as een van die twee prioriteite van
die Sinode.
10.3.2.2 Die fokus was om elke leraar te bereik
om 'n blywende verskil in hulle lewe te maak wat
sou deurwerk na hulle gemeente en gemeenskap.
10.3.2.3 Hierdie bediening van die leraars moet
bydra dat ons as kerk van oorlewing sou beweeg
na impak.
10.3.2.4 'n Program vir een en 'n halwe dag is
beplan om 'n geïntegreerde plan van stapel te
stuur.
10.3.2.5 Hierdie program het gefokus op die
leraar se passie, motivering en persoonlike
verhouding met God.
10.3.2.6 Die geïntegreerde program het ook die
ander projekte wat op die leraar gefokus is in 'n
eenheidsbeweging saamsnoer.
So is onder
andere mentorskap, retreats, pastor pastorum en
ringswerksaamhede betrek.
Daar het ook 'n
koppeling plaasvind na fasiliterende leierskap,
missionale en kleiner gemeentes, ekologie, en
gemeente fasilitering.
10.3.3

10.2.2.4 Kollegaskap ten beste te beleef.

Agenda 2016

Beoogde uitkomste

Geleenthede

10.3.3.1 Drie geleenthede het gedurende 2015 en
2016 plaasgevind 66 van die 168 predikante in die
Sinode het dit bygewoon.
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10.3.3.2 Die evalueringsverslae het aangedui dat
die versorgingsgeleentheid van die Sinode saam
met die mpa deurgaans beskryf is as "positief,
verrykend, opbouend en sinvol."

10.3.8

10.3.4 Die spesifieke evaluering van die
geleenthede was soos volg:

My opregte dank aan die Here! Mag die Gees van
die Here Jesus ons kerk en ons land nuut maak.
Kom ons bid vir herlewing!
Dankie vir al die bederf en al die reëlings wat so
vlot verloop het. Dankie vir al die lekker kos. Die
oorslaap by ons gasvrou was 'n ongelooflike
bederf. Dankie.
Dankie vir 'n fantastiese geleentheid!
Sjoe, dankie vir die vriendelikheid, effektiwiteit en
moeite met die reëlings!
Baie baie dankie! Dit was vir my die moeite werd!
Die Here het 'n paar dinge met my gedoen wat
waardevol is vir die bedieningspad vorentoe.

Algemene Evaluering

%

Die behoeftes waarmee ek gekom het, is
bevredig

85

Die kursusinhoud is toepaslik vir my
bedieningsontwikkeling

85

Ek is nou beter toegerus vir my taak

83

10.3.5

Inhoud van die program

10.3.5.1 Daar is van vier sprekers gebruik
gemaak. Hulle was Dirkie van der Spuy, Coenie
Burger, Gerrie Doyer en Richard Chinner. Hulle
temas was Vergifnis en Vryspraak, Heilige Gees,
Roeping, Swaar tye en bedreidings en Leef 'n
Gebalanseerde Lewe.
10.3.5.2 Al vier het meer as 80% wat
onderrigmetodiek betref, geëvalueer en wat
lesinhoud was die evaluering meer as 85% elk.
10.3.6

Hoogtepunte uit die terugvoer

10.3.6.1 Die oorgrote meerderheid het aangedui
dat die lering en persoonlike getuienis oor die Rol
van die Heilige Gees vir hulle 'n absolute
hoogtepunt was.
Die lesing oor 'n Gebalanseerde Lewe van Richard
Chinner geniet lof vanuit die terugvoer.
Groot waardering vir die feit dat daar gefokus word
op die leraars se bedienings en persoonlike
behoeftes.
Die gebedstasies geniet baie lof en behoeftes
word uitgespreek vir meer tyd hiervoor.
Geen verandering aan die program is aangedui nie
– die leraars spreek lof en waardering uit teenoor
die samestelling en lering.
10.3.7

Deelname van die predikante

10.3.7.1 Dit bly 'n vraag hoe al die leraars in ons
sinodale gebied betrek kan word by hierdie
ondersteunings-geleentheid? Die aanmoediging
van die Sinode, die toekenning van VBO punte en
die getuienisse van seën was vir sommige
blykbaar nie genoeg nie.
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Voordeel van die projek

10.3.8.1 Die belangrikheid van hierdie projek
spreek uit die waardering wat uitgespreek is:

10.4

PREDIKANTEKONFERENSIE

10.4.1

Algemeen

10.4.1.1 Die jaarlikse predikantekonferensie is
een van die items op die spyskaart wat die Sinode
en Excelsus vir leraars aanbied om hulle geestelik
te verryk en op te bou.
10.4.1.2 Die doel van die konferensie is drieledig:
(i) om aan die predikante kans te gee om na
Pinkster tot stilstand te kom en asem te skep, (ii)
om in te bou in die teologiese en
praktykvaardighede van die leraars en (iii) om
verhoudings binne Oostelike Sinode-familie te
versterk.
10.4.1.3 Die tema van die konferensie wissel
tussen drie hooffokusse naamlik bedieningsvaardighede, teologiese toerusting en geestelike
opbou. Die grootste uitdaging in die reël van die
konferensie is om sprekers te kry wat iets nuuts en
toepaslik vir ons leraars bied. Die afgelope twee
konferensies se temas was soos volg:
2015: Dr Frederick Marais oor Sisteem-sensitiewe
Leierskap.
2016: Prof Hennie Stander oor Dit het ek geleer ...
Terugkyk en vorentoe kyk.
10.4.2

Vordering

Die afgelope aantal jare was daar 'n klompie klein
veranderings in die karakter en inrigting van die
konferensie.
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10.4.2.1 Ons begin later (Maandagaand in plaas
van Maandagmiddag) om almal genoeg tyd te gee
om aan te kom.
10.4.2.2 Die konferensietyd is langer (ons vertrek
eers Vrydagoggend).
10.4.2.3 Die program is leër en die pas stadiger
(ons konfereer slegs in die oggende van Dinsdag
tot Donderdag).
10.4.2.4 Die
konferensie
het
'n
minder
akademies-teologiese
inslag,
omdat
die
Lentekonferensie hierdie toerusting verskaf.

10.4.6

Personeel

10.4.6.1 Die konferensie word moontlik gemaak
deur uitstekende logistieke ondersteuning uit die
kantoor en veral deur me Tersia Petzer wat
omtrent al die reëlings tref. Daarby kom die
wonderlike samewerking en inisiatiewe van 'n
groep predikante en hulle gades wat die braai, die
11-uur verversings en die vroue byeenkoms reël,
die sang lei, en die ekologie span wat uitstekende
bykomende uitstappies en aktiwiteite reël. Baie
dankie aan julle almal!

10.4.2.5 Ons spandeer elke dag tyd aan 'n
formele spiritualiteitsoefening en een van ons
eie predikante lei dit.

10.4.6.2 Die projekspan het bestaan uit Lourens
Bosman (projekleier), Francois Retief, Henry van
der Schyff en die personeel in die Sinode huis.
Die Sinodale Diensraad was deurgaans betrokke
by die reëlings.

10.4.3

10.4.7

Predikante

Die konferensie word deur omtrent 'n derde van
die predikante van die Sinode bygewoon. In 2015
was daar 63 predikante (99 persone in totaal) en in
2016, 62 predikante (104 persone in totaal).
10.4.4

Plek waar die konferensie plaasvind

10.4.4.1 Wat die plek van die konferensie betref:
ons het die konferensiegangers herhaaldelik
hieroor getoets en alternatiewe ondersoek.
Verreweg die meerderheid verkies die Nasionale
Krugerwildtuin en stem saam dat Letaba as kamp
ons doelwitte die beste dien, al is die
konferensielokaal nie ideaal nie.
10.4.4.2 Een van die belangrike sake op die
konferensie is om ons familiebande te versterk en
verhoudings te bou en daarvoor werk dit die beste
as ons in een kamp wat nie te groot is nie,
bymekaarkom.
10.4.5

Evaluering

Die evaluerings van die afgelope twee
konferensies toon dat die sprekers baie goeie
aanklank gevind het (90% gee hulle 4/5 of 5/5) al
was die onderwerp van 2015 nie vir almal in die kol
nie (73% gee 4/5 of 5/5). In 2016 evalueer 90% die
onderwerp as goed tot uitstekend. Dit blyk uit die
evaluering dat die verhoudingsbou baie werd is en
'n aantal konferensiegangers voel ons kan meer
struktuur gee hierdie deel van die konferensie. Die
oggend se wydingsgeleenthede word op byna die
dieselfde vlak as die onderwerpe geëvalueer (73%
en 79% evalueer dit as goed tot uitstekend).

Besluit Oostelike Sinode

10.4.7.1 Die Sinodale Diensraad het geoordeel
dat gemeentes weer aan 'n ou besluit van die
Sinode in verband met die predikantekonferensie
herinner word.
Daar is naamlik versoek dat
gemeentes hulle predikante tyd gee om die
konferensie by te woon en dit finansieël moontlik te
maak. Dit beteken dat die gemeente die reiskoste
en koste vir die verblyf by die konferensie betaal.

10.5

PASTOR PASTORUM

10.5.1 Uitkomste
bediening

beoog

met

hierdie

10.5.1.1 Die Pastor Pastorum-projek wil graag hê
dat elke leraar (insluitend emeriti) in ons sinodale
gebied op 'n unieke wyse pastoraal bedien sal
word. Alhoewel dit gewigtig klink, is dit eintlik nie
'n ingewikkelde bedieningstrategie nie. Soos die
Sinode reeds weet, beteken dit bloot dat ons graag
elke leraar een of meer kere per jaar wil besoek.
Een leraar besoek verskeie ander leraars (buite sy
/ haar eie ring) en die doel van die besoek is net
om te kuier, belang te stel en saam met hulle te
bid.
10.5.1.2 Vir praktiese doeleindes is die Sinode
opgedeel in twee gebiede: Die gemeentes in en
om Pretoria (organiseerder: Louis Louw) en dan
dié wat verder op die platteland geleë is
(organiseerder: Johannes van der Merwe.)
10.5.2

Ruimte vir groei

10.5.2.1 Hierdie projek word baie positief beleef
deur al die leraars wat vrywillig as pastors optree.
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Daar is ook baie goeie terugvoer van die leraars
van die Sinode wat besoek word. Daar is egter 'n
paar uitdagings.

ondersteuning en voorbidding, bemoedig dit hulle
vir die bediening. 'n Gelukkige leraar is 'n meer
effektiewe leraar.

10.5.2.2 Dit bly 'n groot uitdaging om seker te
maak dat elke leraar wel ingedeel is by 'n pastor
pastorum. Hier is Tersia Petzer van onskatbare
waarde. Sy maak seker dat leraars ingedeel is en
hou die projekleier op hoogte van nuwe leraars in
ons Sinode of leraars wat ons Sinode verlaat.

10.5.5

10.5.2.3 Die leraars wat as pastores pastorum
optree, moet ook baie moeite doen om ten minste
een keer per jaar by elke leraar uit te kom vir 'n
besoek. Verder word hulle aangemoedig om
opreg belang te stel in die leraars se wel en weë,
byvoorbeeld verjaarsdae, ensovoorts. Sommige
leraars moet nogal ver ry om buite hulle eie
ringsgebied besoeke af te lê.
10.5.2.4 Elke jaar kan gesê word dat 'n groot
aantal predikante besoek is. Dit is ongelukkig nog
nie almal nie.
10.5.2.5 Pastors sê ook dat hulle graag meer
dikwels by hulle kollegas wil uitkom.
Die
verhoudinge groei egter spontaan.
10.5.3

Wat goed werk

10.5.3.1 Twee maal per jaar word 'n byeenkoms
gereël om die pastores pastorum bymekaar te kry,
toe te rus en te bemoedig. Een keer te Middelburg
en die ander geleentheid in Pretoria. Die onlangse
sprekers was twee doktore wat ons Sinode goed
ken en baie liefhet, naamlik: Chené Swart en
Darius Botha.
10.5.3.2 Ondervinding het geleer dat hierdie
byeenkomste baie positief deur die pastores
pastorum beleef word. Die geleenthede word
telkens feitlik deur al die lede bygewoon! Almal
doen hierdie werk vrywillig, maar ons is dankbaar
dat die Sinode die koste daarvan dra en wil graag
aanbeveel dat dit só sal bly in die toekoms.
10.5.4

Voordeel vir gemeentes

10.5.4.1 Hierdie projek is uiteraard tot voordeel
van elke gemeente. Elke leraar weet maar te goed
dat daar dikwels baie beperkte ondersteuning uit
die gemeente kom.
Leraars ervaar soms
eensaamheid en 'n gebrek aan begrip uit hulle
gemeentes. Dit is veral ook waar van leraars wat
alleen in gemeente bedien en leraars waar daar
spanning in die medeleraarskap bestaan.
10.5.4.2 Wanneer leraars dan ervaar dat iemand
anders tóg vir hulle omgee en daar is vir
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Projekspan

Johannes van der Merwe, Louis Louw plus 'n span
van 25 tot 28 ander predikante.

10.6

RETREAT VIR PREDIKANTE

10.6.1

Projekspan

10.6.1.1 Jaco van Niekerk (Projekleier), Pieter
Malherbe, Freddie Schoeman en Carel Pienaar
10.6.1.2 Die Projekspan bied reeds die afgelope
ses jaar, dus sedert 2011, hierdie retreat jaarliks
aan. Die eerste retreat het by Good Sheperd
Retreat Centre van die Rooms-Katolieke Kerk by
Hartebeespoortdam plaasgevind. Die Projekspan
het egter geoordeel dat die retreat eerder meer
sentraal en binne die grense van ons eie Sinode
moet plaasvind. Sedert 2012 vind die retreat dus
by die Maria Trost Pastoral Centre naby
Lydenburg, ook van die Rooms-Katolieke Kerk,
plaas.
10.6.2
word

Uitkomste wat met die retreat beoog

10.6.2.1 Die Retreat vir Predikante se primêre
oogmerk is om predikante na 'n eielandsituasie te
bring waar hulle, weg van hul gemeentes,
gemeenteverpligtinge en gesinsaansprake, God in
stilte en afsondering in die middelpunt van hul
lewens kan beleef, en oor hul verhouding met die
Here kan besin.
Die retreatgangers word in
enkelgeriewe gehuisves en die program word met
gestruktureerde gespreksgeleenthede en liturgiese
wydingsgeleenthede aan die een kant, maar ook
lang tye van afsondering en stilte aan die ander
kant ingerig, sodat elke predikant in sy eie tyd, en
in mindere mate die groep as groep, hierdie
oogmerk kan bereik.
10.6.2.2 'n Verdere oogmerk is om predikante toe
te rus om hierdie selfde ervaring na hulle ringe,
gemeentes en lidmate te neem.
10.6.2.3 Die bywoning en herbywoning van
predikante uit Oostelike Sinode bevestig die
noodsaaklikheid en geslaagdheid van hierdie
projek. Uit die terugvoer van retreatgangers oor
die jare is dit duidelik dat die primêre oogmerk, dit
wil sê die vernuwing en verinniging van die
predikant se verhouding met die Here, bereik
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word. Min predikante kon egter vanuit hierdie
projek gemotiveer word om eie, gemeente- of
ringsretreatbediening te begin.
10.6.3

Foute gemaak en lesse geleer

10.6.3.1 Ter wille van predikante wat die retreat
jaarliks bywoon, herbesin die Projekspan gereeld
oor die inkleding van die program.
Hierdie
veranderinge
komplimenteer
meesal
die
"wenresep" wat oor die jare ontwikkel is. Dit
gebeur egter dat die Projekspan nuwe dimensie
byvoeg, maar dan inboet op die stilte- en
afsonderingsmomente. In die beplanning van die
volgende retreat word hierdie verliese dan weer
verreken.

10.6.4.2 Die Projekspan berei ook tien kort
liturgiese geleenthede in waar Skriflesing, musiek
en stilte mekaar afwissel. Hierdie geleenthede
vind byval by retreatgangers wat geen liturgiese
verantwoordelikhede het nie. Tydens vier kort leer
geleenthede lewer retreatgangers ook geen insette
nie, en beleef dit bevrydend.
10.6.5 Is die Retreat vir predikante steeds tot
voordeel van gemeentes?
10.6.5.1 Die Projekspan oordeel dat hierdie
retreat tot voordeel van gemeentes is, omdat moeë
predikante in afsondering geestelik en liggaamlik
geleentheid kry om op informele, maar
gestruktureerde manier te rus.

10.6.3.2 Hoewel tussen 65% en 75% van die
retreatgangers jaarliks predikante uit Oostelike
Sinode is, is die helfte van hulle ook predikante
wat die retreat herbywoon. Die Projekspan slaag
dus nie goed daarin om die retreat as
afgesonderings- en versorgingsgeleentheid aan al
die predikante van ons eie Sinode te bemark nie.

10.6.5.2 Predikante word bedien met stilte – en uit
die stilte wat hulle ervaar, word nuwe energie
gegenereer waarmee hulle weer na die eise van
gemeentebediening kan terugkeer.

10.7

FASILITERING

10.6.3.3 Die
Projekspan
het
geleer
dat
retreatgangers se verwagting tweërlei is: Stilte en
afsondering aan die een kant, maar aan die ander
kant ook informele verkeer met kollegas. Daarom
word aan die begin en weer aan die einde van die
retreat ruim tyd vir kuier gemaak, wat aan
weerskante van 36 uur van silencio amplificato
("amplified silence", die Projekspan se eie
nuutgeskepte term wat totale stilswye en afsnyding
van mekaar beteken) ingerig word.

10.7.1

Inleiding

10.6.3.4
Die Projekspan het ook geleer dat
predikante oor die algemeen baie ontvanklik is vir
simboliek. Die Projekspan probeer om jaarliks van
verskillende simbole en simboliese handelinge
gebruik te maak om in hierdie behoefte te
voorsien.
10.6.4

Wat het goed gewerk?

10.6.4.1 Die uitleg, omgewing en bestuur van
Maria Trost Pastoral Centre is een van die grootste
bydraes tot die sukses van die retreat. Die
akkommodasie,
badkamers,
eetsaal
en
vergaderlokale spreek van eenvoud. Die terrein is
in 'n klein beboste gebied geleë, met heelwat stapen beleefmoontlikhede waar elke retreatganger ure
kan vertoef sonder om enige ander retreatganger
raak te loop. Maaltye is eenvoudig en word
voorgesit sonder dat retreatgangers enige
personeel sien of hoor.
Al hierdie faktore
komplimenteer die Projekspan se keuse vir
stilteretreat.
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10.7.1.1 Binne die kerklike omgewing hanteer ons
sake gewoonlik in vergaderings. Soms is formele
vergaderings egter nie die gewenste strategie nie.
Dit is waar fasilitering se waarde duidelik word.
10.7.1.2 Die betekenis van die woord "fasilitering"
is "om iets makliker te maak." Wanneer dit gaan
oor organisasies soos gemeentes is die oogmerk
van fasilitering om nuwe moontlikhede te ontgin,
om die pad gelyk te maak, om vorentoe te gaan en
gesonde gemeentes tot gevolg te hê.
10.7.1.3 Die fasliteringsgeleentheid word dan 'n
veilige ruimte waar innoverende gedagtes,
misverstande, nuwe uitdagings en geleenthede,
persepsies en gevoelens op die tafel kan kom –
om vandaar hanteer te word in 'n begeleide proses
onder leiding van 'n onafhanklike fasiliteerder wat
dus nie direkte belange by die uitkoms het nie.
10.7.2

Werkswyse

10.7.2.1 Fasilitering word gewoonlik vanuit die
Sinode huis bestuur.
Soms word pertinente
versoeke om fasilitering gerig. Ander kere word dit
deur die Sinode huis voorgestel na aanleiding van
inligting oor situasies in gemeentes. Afhangende
van die aard van die omstandighede, word die
Ring ook hierin geken – veral waar ons
Familiereëls ook ter sprake is.
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10.7.2.2 Oostelike Sinode beskik oor 'n span
opgeleide fasiliteerders met 'n wye reeks van
vaardighede
waaronder
konflikhantering,
strategiese beplanning en visionering. Die naam
van 'n fasiliteerder word dan aan die gemeente
voorgestel en reëlings onderling getref.
Die
normale praktyk is dat die koste van reis en verblyf
die verantwoordelikheid van die gemeente, asook
die honorarium wat aan die fasiliteerder betaal
word. In gevalle waar gemeentes nie in die
finansiële posisie is om hierdie kostes te dra nie,
word daar by wyse van gesprek 'n reëling getref.
10.7.2.3 Fasilitering is somtyds 'n eenmalige
geleentheid en ander kere is dit 'n langer proses.
Dit is altyd belangrik om die goedkeuring en inkoop
van die kerkraad in enige gemeente-proses te kry.
Hiersonder is effektiewe fasilitering nie moontlik
nie.
10.7.3

Temas

10.7.3.1 Daar is 'n wye verskeidenheid van sake
waar ons fasiliteerders 'n bydrae gelewer het. Dit
sluit in konflik en spanning in gemeentes,
gesprekke oor die finansiële druk in gemeentes
waar leraars se poste ook ter sprake kom,
strategiese beplanning in die lig van nuwe
geleenthede en uitdagings, asook die spanning
rondom besluite van die Algemene Sinode.
10.7.3.2 'n Groot fasiliteringsgeleentheid met
Oostelike Sinode, CMR Mpumalanga en CMR
Gauteng-Oos as deelnemers is gehou om nuwe
inhoud aan die onderlinge verhouding te gee.
10.7.4

Waarde toegevoeg?

10.7.4.1 Verseker! So in die stilligheid het ons as
Sinode vir gemeentes, ringe en leraars gehelp om
nuwe moontlikhede te ontgin. Ons kon help waar
misverstand en persepsies verhoudings bedreig
het.
Ons kon begelei aan prosesse waar
gemeentes met nuwe ywer begin fokus het op
hulle unieke kerkwees in 'n tyd soos hierdie.
Fasilitering werk!
10.7.5

Projekspan

Francois Retief (Projekleier) en verskeie ander
predikante opgelei in fasilitering.
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10.8

FASILITERENDE LEIERSKAP

10.8.1

Inleiding

10.8.1.1 Een van die dinge wat predikante dikwels
moet doen, is om mense te lei om gesamentlik
besluite te neem. Soms is die besluite eenvoudig
(die datum vir die jaarlikse basaar), maar soms is
dit baie ingewikkeld en gaan dit oor moeilike sake
(byvoorbeeld: Waarvoor roep die Here ons nou op
hierdie plek waar ons is? Hoe moet ons maak met
'n gay-paar wat wil doop?).
10.8.1.2 Die proses om besluite hieroor te neem,
kan baie maklik ontspoor en verdeeldheid en
polarisasie veroorsaak. Daarom is die styl van
leierskap asook die metode en tegniek van groot
belang.
Fasiliterende Leierskap is 'n styl en
metode van leierskap wat daarop gemik is die
potensiaal vir konflik te minimaliseer en die neem
van samebindende en betekenisvolle besluite wat
op aksie uitloop te verhoog.
10.8.2

Wat is fasiliterende leierskap?

Opsommend kan fasiliterende leierskap soos volg
beskryf word:
10.8.2.1 'n Fasiliterende leier is 'n prosesgids –
iemand wat die proses makliker (Latyn: facile)
maak.
10.8.2.2 Proses: 'n reeks aksies / handelinge wat
'n bepaalde resultaat tot gevolg het.
10.8.2.3 Is gemik op die leiding van groepe,
organisasies, netwerke en gemeenskappe op so 'n
manier dat maksimum insette en deelname verkry
word.
10.8.2.4 Lei
groepe
deur
dialoog
en
kommunikasie tot self-leer en self-gegenereerde
kennis.
10.8.3

Kursus in fasiliterende leierskap

10.8.3.1 Hoewel daar baie voor te sê is om
eksterne konsultant se dienste te bekom om
sekere prosesse in die gemeente te begelei, is dit
dikwels onprakties en nie kostedoeltreffend nie.
Indien predikante en ander leiers in die gemeente
toegerus kan word om prosesontwerp te doen en
om dan die prosesse te fasiliteer, kan dit 'n
gemeente baie baat.
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10.8.3.2 In hierdie inleidende kursus leer ons
vaardighede aan om so 'n proses te ontwerp en te
lei. Ons gebruik 'n eenvoudige en werkbare
model en fokus eerder op die ontwikkeling van
vaardighede as op teorie. Die kursus is veral
gemik op jonger dominees, maar ons het gevind
dat meer ervare dominees ook baie baat vind
hierby.
10.8.3.3 Fasiliteringsvaardighede is veral nou
noodsaaklik aangesien baie gemeentes inskakel
by die proses van missionale transformasie.
Spesifiek is vaardighede rondom prosesbestuur
met die oog op transformasie en verandering 'n
onmisbare deel van elke leier se arsenaal.
10.8.3.4 Die
kursusaanbieders
Bosman en Freddie Schoeman.
10.8.4

is

Lourens

Kursus in konflikhantering

10.8.4.1 Hoewel fasiliterende leierskap in 'n groot
mate die teelaarde vir konflik uit die weg ruim,
onstaan daar tog dikwels verskil van mening
vanweë onder andere botsende en gevestigde
belange asook persoonlike geskille wat die
funksionering van die gemeente belemmer.
Konflik hoef egter nie negatief te wees nie. Indien
dit reg hanteer word kan dit 'n geleentheid tot
groei bied waarby beide die gemeente die
individue betrokke kan baat vind.
10.8.4.2 Daarom beoog ons ook in die toekoms
om, as opvolg tot die kursus in fasiliterende
leierskap, 'n kursus in produktiewe konflikhantering aan te bied.
10.8.5

Aanbieding

10.8.5.1 Gedurende die termyn is die kursus in
fasiliterende
leierskap
in
Augustus
2014
aangebied.
Ongeveer 20 kursusgangers het
ingeskryf en bygewoon. Die terugvoer was oor die
algemeen positief en daar was 'n algemene gevoel
dat dit iets is wat in 'n groot behoefte voldoen.
10.8.5.2 Oorvol programme en die gebrek aan
geskikte datum het die aanbied van 'n tweede
kursus in die wiele gery.

10.9

21-JAAR ERKENNING

10.9.1 Werkswyse
Diensraad

van

die

Sinodale

10.9.1.1 Die Sinodale Diensraad het geoordeel
dat dit goed is om erkenning te gee aan
predikante wat 21 jaar in die bediening van die NG
Kerk is.
10.9.1.2 Die ondervinding het geleer dat 'n groot
persentasie van predikante wat met die bediening
begin, reeds voor die 21 jaar merk die bediening
verlaat.
10.9.1.3 Hierdie erkenning is dus vir die predikant
wat kon volhard. (Baie van hulle is reeds lank in
dieselfde gemeentes.) Dit getuig ook van 'n
gemeente se saam lewe met die bediening, maar
bo alles van die genade van die Here wat groot is.
10.9.1.4 Hieruit blyk dit dat hierdie geleentheid
binne 'n gemeente in die erediens tuishoort. Tog
het die Sinodale Diensraad geoordeel om ook
tydens die sinodesitting daarvan melding te maak.
10.9.2 Predikante
bediening

reeds

21

jaar

in

die

10.9.2.1 Dit blyk dat daar tans 79 predikante
binne die Sinode is wat nog nie 21 jaar in die
bediening is nie. Daar is egter 92 predikante wat
21 jaar en meer (tot 40 jaar) in die bediening is.
10.9.2.2 Sedert die vorige sinodesitting het 'n
aantal predikante ook hierdie mylpaal bereik.
10.9.2.3 In 2015 was dit Casper Booy
(Middelburg-Kanonkop), Frikkie Coetzee (Lux
Mundi), Jorrie Potgieter (Lynnwoodrif), Chris Malan
(Lynnwoodrif),
Herman
Nienaber
(PretoriaOosterlig) en Marius Nel (Witbank-Klipfontein).
10.9.2.4 In 2016 is dit Elbert de Kock van Letsitele
en Kobus de Leeuw van Middelburg-Suid.
10.9.2.5 Vanaf die Sinodale Diensraad word daar
ook 'n tasbare erkenning gegee. By 'n aantal van
hierdie predikante kon die geleentheid nog nie in
die gemeente plaasvind nie.

10.8.5.3 Ons is egter van oordeel dat hierdie
kursus in die komende termyn in groter wordende
behoefte sal voorsien en dat dit tot voordeel van
gemeentes in ons Sinode sal strek.
10.8.6

Projekspan

Freddie Schoeman
Bosman
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11. SAKE UIT DIE ALGEMENE SINODE 2015
INLIGTINGSFORMAAT
Punt een:
Die verslag dien as inligting oor 'n aantal besluite van
die Algemene Sinode.
Punt twee:
Afgevaardigdes wat kommentaar oor die hantering
van hierdie besluite wil lewer, kan dit op Indekskaarte doen.

KONFERENSIEFORMAAT
Geen

BESLUITNEMINGSFORMAAT
11.7.6.8 (Een): Die Sinode besef dat die saak in verband met die
besluite van die Algemene Sinode oor selfdegeslagverhoudinge
en appèlle daaroor sub judice is.
11.7.6.8 (Twee): Die Sinode weerhou hulle om daarvan oor die
besluite van die Algemene Sinode oor selfdegeslagverhoudinge
besluite te neem.
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11. SAKE UIT DIE ALGEMENE SINODE 2015
11.1

BESLUITEREGISTER

11.1.1 Die
volledige
besluiteregister
is
beskikbaar op die webwerf van die Algemene
Sinode.
11.1.2 Op 14 Januarie 2016 is gemeentes deur
Kortnuus ingelig dat hulle die besluite daar kan
besigtig.
11.1.3 Op 26 Mei 2016 is gemeentes deur
Familiebrief 2016 / 5 gewys op die besluite wat op
gemeentes van toepassing is. Elke kerkraad
handel daarmee volgens hulle werkswyse.

11.2
DIE SINODALE DIENSRAAD SE
HANTERING VAN DIE BESLUITEREGISTER
11.2.1 Gemeentes is kennis gegee van die
besluite wat op hulle van toepassing is.
11.2.2 Die Sinodale Diensraad het aandag
gegee aan die besluit waarin die Sinode vermeld
is.
11.2.3 Besluite wat betrekking het op sake wat
tydens die sitting hanteer word, is in die Agenda
ingesluit.
11.2.4 Die nommers en opskrifte van die
besluite is soos die besluite in die Handelinge van
2015 vermeld word. Die besluite wat aangehaal
word, verskyn in skuinsdruk.

11.3

ALGEMENE BESLUITE

11.3.1 Emeriti (A.16.3 bylaag 1 bl 362 pt 3.2.4,
Notule Dag 4 pt 10)
3.2.4.1 Die Algemene Sinode neem met dank
kennis van die goeie werk wat deur emeriti gedoen
is tydens hulle bediening en spreek waardering
daarvoor uit;
11.3.2

Landbouseisoen (Notule Dag 6 pt 9)

Die Algemene Sinode besluit om jaarliks die eerste
Sondag in Oktober die landbouseisoen aan die
Here op te dra en sy seën daarop te pleit. Vir
2015 kan dit op Sondag 11 Oktober 2015 gedoen
word.
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11.4
BESLUITE WAT HANDEL OOR
SAKE WAT TYDENS DIE SITTING
HANTEER WORD
11.4.1 Die Sinodale Diensraad het geoordeel
dat die besluite wat aansluit by sake wat tydens
die sitting hanteer word, op daardie punt in die
Agenda geplaas word.
11.4.2 Dit is die besluite oor Kerkverband,
Missionaliteit, Ekologie en Jeugwerk.

11.5
BESLUITE OOR
SLAGVERHOUDINGE
11.5.1

SELFDEGE-

Die volledige besluite word afgehaal.

11.5.1.2 Selfdegeslagverhoudings (Notule Dag
6 pt 13)
2.1 Die Algemene Sinode herbevestig die
gelykwaardigheid van alle mense ongeag seksuele
oriëntasie en verbind haarself tot die handhawing
van die menswaardigheid van alle mense.
2.2 Die Algemene Sinode verklaar dat hetero- en
homoseksuele persone wat in 'n verhouding van
persoonlike geloofsgehoorsaamheid aan die Here
leef, ten volle kan deelneem aan al die voorregte
van die kerk as verbondsgemeenskap.
2.3 Die Algemene Sinode herbevestig die besluite
oor die huwelik van 2004, 2007 en 2013 dat slegs
die verbintenis van een man en een vrou as 'n
huwelik beskou word.
2.4 Die Algemene Sinode besluit om in die lig van
2.1 hierbo erkenning te gee aan die status van
burgerlike verbintenisse van persone van dieselfde
geslag wat gekenmerk word deur liefde en trou –
en maak voorsiening dat hierdie verbintenisse deur
predikante wat hulle weg oopsien, bevestig kan
word.
2.5 Dieselfde Christelik-etiese standaarde (leer en
lewe) geld vir die legitimasie en ordening van alle
persone. Punt 7 van die besluit van 2007 verval.
2.6 Die Algemene Sinode erken die diversiteit van
beskouinge oor selfdegeslagverbintenisse binne
die NG Kerk en bevestig die reg van kerkrade om
hieroor hulle eie standpunte en praktyke te
formuleer en te reël.
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2.7 Die Algemene Sinode bevestig die diskresie
van kerkrade om die verskille oor homoseksualiteit
in gemeentes te hanteer en versoek hulle om dit in
'n gees van Christelike liefde te doen.
2.8 Die Algemene Sinode bied hierdie besluite oor
selfdegeslagverhoudings aan met nederigheid na
'n ernstige soektog en as die beste toepassing van
die boodskap van die Bybel soos ons dit tans
verstaan. Die Algemene Sinode versoek lidmate,
gemeentes en kerkvergaderings om weereens op
'n selfstandige soekproses na die toepassing van
die boodskap van die boodskap van die Bybel
hieroor te gaan. In die soektog kan studiestukke
van die Algemene Sinode van 2007, 2011, 2013
en 2015 ernstig gelees word. In ooreenstemming
met Nederlandse Geloofsbelydenis Artikel 2
behoort die besondere en algemene openbaring
gebruik te word, dws die beste huidige
menswetenskaplike bevindings.
2.9 Die Algemene Sinode besluit om 'n ChristelikBybels-etiese model oor die seksualiteit vir alle
mense te ontwikkel om gemeentes te begelei in
die lig van voorafgaande besluite. Hierdie saak
word ook verwys na die Taakspan vir Leerstellige
en Aktuele Sake, wat reeds 'n soortgelyke opdrag
in A.8.2 bl 172 punt 7.4 ontvang het.
2.10 Die Algemene Sinode besluit om 'n bevatlike
oorsig van die NG Kerk se reis met
homoseksualiteit saam te stel en te versprei om
gemeenteleiers te bemagtig in die begeleiding van
gemeentes oor hierdie saak.
11.5.1.3 Selfdegeslagverhoudings:
(Notule Dag 6 pt 13)

Namibië

1.1.2 Die Algemene Sinode neem kennis dat
volgens die Civil Union Act, 17 van 2006 vereis
word dat denominasies skriftelik by die Minister
moet aansoek doen om toestemming te verkry om
selfdegeslagverbintenisse te voltrek (vergelyk
Klousule 5 wat soos volg lees: Designation of
ministers of religion and other persons attached to
religious denomination or organisation as marriage
officers: (1) Any religious denomination or
organisation may apply in writing to the Minister to
be designated as a religious organisation that may
solemnise marriages in terms of this Act).
11.5.1.5 Selfdegeslagverhoudinge – Mense wat
seergekry het (Notule Dag 6 pt 13)
3.1 Vanuit ons verbintenis tot die waardes van die
Seisoen van Menswaardigheid sê ons as
Algemene Sinode opreg jammer vir mense wat
seergekry het en wie se waardigheid aangetas is
weens enige homofobiese taal, gedrag of
gesindheid van die kant van die kerk, ook tydens
hierdie vergadering.
3.2 Die Algemene Sinode weerhou haarself
voortaan van enige homofobiese taal, gedrag en
gesindheid juis vanweë ons verbintenis aan die
Seisoen van Menswaardigheid, en ook vanuit ŉ
diepe oortuiging van die diskriminerende aard van
sodanige taal, gedrag en gesindheid as gevolg
daarvan.

11.6
BESLUITE
VAN BELHAR
11.6.1

OOR

BELYDENIS

Artikel 1 proses

1. Die Sinode van Namibië versoek die Algemene
Sinode om kennis te neem dat pt 4 in die
goedgekeurde voorstel wat soos volg lees
"erkenning te gee aan die status van burgerlike
verbintenisse van persone van dieselfde geslag",
in stryd is met die landswette van Namibië.

11.6.1.1 Sedert die vorige sitting van die
Algemene Sinode was daar 'n proses om Artikel 1
van die Kerkorde aan te pas, sodat daar ruimte
sou wees dat lidmate, gemeentes en Sinodes die
Belydens van Belhar kan aanvaar, indien hulle so
verkies het. Ander sou dit nie hoef te aanvaar nie.

2. Die Algemene Sinode keur goed dat hierdie
besluit oor selfdegeslagverhoudinge nie van
toepassing is op die Sinode van Namibië nie.

11.6.1.2 Hiervoor was dit nodig dat al tien
Sinodes die wysiging aan Artikel 1 met 'n
tweederde meerderheid moes goedkeur.

11.5.1.4 Selfdegeslagverhoudinge: Kerkregtelike en Regsimplikasies (T.18.5 bl 1pt 1, Notule
Dag 6 pt 13)

11.6.1.3 Verder moes tweederdes van die
gemeentes die wysiging met 'n tweederde
meerderheid goedkeur.

1.1.1 Die Algemene Sinode dra dit aan die ASR op
om die kerkregtelike- en regsimplikasies van enige
besluit(e) insake selfdegeslagverhoudings te
ondersoek, met verslag en aanbeveling aan die
Algemene Sinodale Moderamen.

11.6.1.4 Na afloop van die proses het net 3 uit die
10 Sinodes die wysiging met 'n tweederde
meerderheid goedgekeur. (Die Oostelike Sinode
was een van die drie Sinodes. Hulle het egter later
aan die Moderamen vermeld dat tydens die
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stemming by die sinodesitting die duidelik gesê is
dat dit oor die skepping van ruimte vir mekaar
gaan en nie oor die Belharbelydenis nie.)

35.7.4 dit sonder dwang vir lidmate, ampsdraers
en ander kerkvergaderinge binne die sinodale
gebied geskied, en

11.6.1.5 Van die gemeentes in die land het 341
Ja gestem en 709 Nee gestem. In die Oostelike
Sinode was die verdeling 35 Ja en 50 Nee.

35.7.5 dit nie as ʼn wysiging van die NG Kerk se
gemeenskaplike belydenisgrondslag beskou word
nie.

11.6.1.6 Die Algemene Sinode het soos volg
besluit:

3. Die Algemene Sinode gee aan die NG Kerk in
Wes- en Suid-Kaapland en ander Sinodes wat
daarom vra, toestemming om kragtens (die nuwe)
Artikel 35.7 die Belydenis van Belhar deel van die
Sinode se belydenisgrondslag te maak.

6.1 Die Algemene Sinode ontvang die uitslag en
verslag ten opsigte van die Artikel 1-proses en
verwys dit na Sinodes om in hulle eie konteks
daaraan aandag te gee soos hulle nodig ag.
6.2
Die Algemene Sinode aanvaar die
gegewe dat Artikel 1 van die Kerkorde nie gewysig
kan word soos deur die vorige Algemene Sinode
aanbeveel is nie.
6.3
Die Algemene Sinode rig in hierdie
verband 'n pastorale skrywe aan die kerkverband.
11.6.1.7 Hierdie pastorale skrywe is op 6
Oktober 2016 per kortnuus na gemeentes en
predikante gestuur.
11.6.2 Ander besluite oor die Belydenis van
Belhar (B.5 bl 435, T.3.2 bl 4 – 8 pt 3.1 – 3.7,
Notule Dag 5 pt 12) (Goedgekeur met tweederde
meerderheid)

11.7
GEBEURE NA AFLOOP VAN
DIE SITTING VAN DIE ALGEMENE
SINODE
11.7.1 Al die kommentaar en gesprek het
uiteindelik gelei tot appèlle teen besluite oor die
Belydenis van Belhar en Selfdegeslagverhoudinge.
11.7.2 Johan
van
der
Merwe,
die
Kerkregkundige van die Sinode, sowel as
Aktuarius van die Algemene Sinode het 'n
kronologiese verloop van die proses sedert die
sitting voorsien. Hy lig dit tydens die vergadering
toe.
11.7.3

Inleiding

1. Die Algemene Sinode besluit om dit vir Sinodes
moontlik te maak om ander belydenisskrifte wat
nie in stryd met die Skrif, die drie Formuliere van
Eenheid en erkende ekumeniese belydenisse is
nie, deel van (die Sinode se) belydenisgrondslag
te maak.

Locus standi van die ATR (Algemene Taakspan
Regte)

2. Die Algemene Sinode besluit om Artikel 35 van
die Kerkorde te wysig deur die byvoeging van
Artikel 35.7:

Nie "ons" vs "julle" nie

Reglement 7
Taakspan van die Algemene Sinode

Bedien die ASM (Moderamen van die Algemene
Sinode) met advies wat kerkregtelike sake betref

Die opname van ander belydenisskrifte in die
kerklike bepalinge van die Sinode, op voorwaarde
dat:

11.7.4

35.7.1 die Algemene Sinode vooraf bevind het dat
sodanige belydenisskrif nie in stryd is met die Skrif,
die Formuliere van Eenheid en die erkende
ekumeniese belydenisse nie;

21 Oktober 2015: Telefoniese ATR vergadering:
Besluit op dringende ATR vergadering

35.7.2 minstens twee derdes van ʼn sinode ten
gunste daarvan besluit;
35.7.3 minstens twee derdes van die kerkrade van
ʼn sinode ten gunste daarvan besluit en die nodige
approbasie verkry is;
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Kronologiese verloop van die proses

9 Oktober 2015: Algemene Sinode neem besluit

10 en 11 November 2015:
Regsadvies - Advies aan ASM

ATR-vergadering:

16 tot 18 November 2015: ASM: Uitvoering van
besluit opgeskort as gevolg van die Appèlle
27 November 2015: Brief aan ASM (65 teloë)
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13 Januarie 2016: Handelinge Deel 1 gepubliseer

Reglement vir die Algemene Steunspan Regte) of
die eersvolgende Algemene Sinode daarteen
appelleer of beswaar aanteken. Die appellante of
beswaarde gee daarvan kennis aan die
Moderamen of aan die Sinode.

13 Januarie 2016: Amptelike aanvang van 21 dae
vir kennis van appèl

11.7.5.4 ATR-vergadering 10 en 11 November
2015:

3 Februarie 2016: Amptelike aanvang vir gronde
van appèl

Regsadvies as gevolg verskeie navrae
Doel van die ATR - volgens Reglement 7
Gemenereg: Hooggeregshofreël 49: Appèl skort
die uitvoering van die besluit op.
Nauta, Bouwman, Van Dellen en Monsma

30 November 2015: Moderatuursvergadering
8 Desember 2015: Appèl teen advies van ATR

24 Februarie 2016: Amptelike einddatum vir
gronde vir appèl
3 Maart 2016: ATR vergader om proses vorentoe
te bespreek met advies aan ASM 14 tot 16 Maart
2016
11.7.5 Die opskorting van die uitvoering van
die besluit
11.7.5.1 Reaksie op besluit van 9 Oktober 2015:
Individue, gemeentes, ringe en Sinodes

11.7.5.5 ASM November 2015 neem kennis van
die advies
Nie die ATR of ASM neem 'n besluit om besluit
op te skort nie
Gegewe uit die gemenereg, omdat die Kerkorde dit
die Kerkorde dit nie reël nie
Eie reëls, Statutêre wette, Grondwet

11.7.5.2 ATR
Oktober 2015

telefoniese

vergadering:

21

Eerste Appèl teen die besluit
11.7.5.3 ATR-vergadering: 10 en 11 Maart 2015
Regsmenings
Mnr Chris du Plessis, Oudregter Willie Hartzenberg
ter vergadering
Telefoniese bevestiging van twee advokate
Appèl teen die besluit
Van die heel eerste gereformeerde kerkordes: reg
tot appèl!

11.7.5.6 27 November 2015: Brief van 65 aan die
ASM – Vra vir 'n ander proses: (Sien aanbeveling
van ATR, punt 11.7.5.10 hieronder)
11.7.5.7 8 Desember 2015:
Appèl teen die
advies van die ATR = "Nullieteit" (Oudregter
Hartzenberg)
Geen besluit om teen te appèlleer nie
11.7.5.8 24 Februarie 2016:
21 Appèlle vs
Selfdegeslag verhoudinge en 3 vs Belhar
11.7.5.9 ATR vergader op 2 Maart 2016
Bespreek verskillende opsies oor pad vorentoe

Kerkorde Artikel 23.1 Die besluit van
vergaderinge of hulle gevolmagtigdes is bindend,
maar daaroor kan in appèl na 'n meerdere
vergadering of die meerdere vergadering se
gevolmagtigde gegaan word.
Kerkorde Reglement 19.5
19.5 Appèl of beswaar teen besluite van die
Algemene Sinode of sy gevolmagtigde
19.5.1 Lidmate of 'n kerkraad of 'n ring of 'n
Sinode wat 'n beswaar op grond van die Bybel, die
Belydenis en / of die Kerkorde teen die besluit(e)
van die Algemene Sinode of sy gevolmagtigde het,
kan binne die toegelate tyd (vergelyk 6.2 en 6.3
hieronder) skriftelik by die Algemene Sinode se
gevolmagtigde appèlliggaam (die Algemene
Steunspan Regte ingevolge 3.1.5 van die
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Regsadvies: Mnr Hans Oosthuizen
11.7.5.10 Aanbeveling van die ATR
Die ATR besluit tydens sy jaarvergadering in Mei
om Sinodes te versoek om sekundi vir die ATR
aan te wys - indien moontlik persone wat nie by die
ASM was nie
Die sekundi is by wyse van 'n elektroniese besluit
deur die ASM goedgekeur
Die ATR het by wyse van 'n elektroniese besluit 'n
Appèlliggaam aangewys wat uit lede bestaan wat
nie by die AS was nie
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Die Appèlliggaam word nou saamgeroep om te
konstitueer.

kerklike proses gewys word. Indien hulle sterk
voel, kon hulle 'n beswaar indien.

11.7.5.11 Onlangse gebeure

11.7.6.5 Die gemeentes/lidmate is ook ingelig
waarom die Sinodale Diensraad kies om nie nou 'n
uitspraak oor die Algemene Sinode se besluite te
maak nie. In gevolge die regsproses word die lede
van die Sinodale Diensraad geprejudiseer, indien
nou 'n uitspraak oor die besluite gemaak word.
Dan kan geen lede van die Oostelike Sinode
deelneem aan die sitting van die Algemene Sinode
2017 wanneer die appèlle aangehoor word nie.

Intussen is daar ook die moontlike regsaksie deur
11 lidmate. Johan van der Merwe gee meer
inligting tydens die sitting.
11.7.6

Die Sinode se posisie

11.7.6.1 In aansluiting by punt 8.15 van die
verslag van die Sinodale Diensraad word die
volgende vermeld.
11.7.6.2 Regsadvies wat ingewin is, meld dat die
volgende sitting van die Algemene Sinode moet
die appèlle hanteer. Wanneer dit gebeur, moet die
vergadering gesuiwer word. Almal wat reeds
besluite oor die Algemene Sinode 2015 se besluite
geneem het, is dan geprejudiseer. Hulle word dan
uit die vergadering gesuiwer.
11.7.6.3 Kerkrade en ringe se posisie is anders as
die van die Sinodale Diensraad/Sinode.
Die
Sinodale Diensraad kan oor die besluite van die
Algemene Sinode praat, maar kan nie besluite
daaroor neem nie. Indien hulle wel besluite neem,
is die lede van die Sinodale Diensraad/Sinode
geprejudiseer.
11.7.6.4 Kerkrade en ringe kan daaroor praat en
besluite neem. Die Algemene Sinode word uit
Sinodes saamgestel en nie uit gemeentes of ringe
nie. Daarom is kerkrade en ringe ook op die
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11.7.6.6 Die Sinodale Diensraad kan wel 'n eie
standpunt oor die saak stel, sonder om na die
Algemene Sinode se besluite van 2015 te verwys.
11.7.6.7 In die lig van die appèlproses is die saak
sub judice. Volgens gewone regsreëls word daar
nie besluite oor so 'n saak geneem nie.
11.7.6.8 AANBEVELINGS
Een: Die Sinode besef dat die saak in verband
met die besluite van die Algemene Sinode oor
selfdegeslagverhoudinge en appèlle daaroor
sub judice is.
Twee: Die Sinode weerhou hulle daarvan om
besluite te neem oor die besluite van die
Algemene Sinode oor selfdegeslagverhoudinge.
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Maandagaand

MAANDAGAAND
12. HERMENEUTIEK
Tafelgesprekke
Verkiesing
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12. HERMENEUTIEK
INLIGTINGSFORMAAT
Punt een:
Jan van der Watt behandel die hermeneutiek of die
wyse waarop persone die Bybel verstaan.

KONFERENSIEFORMAAT
Geen

BESLUITNEMINGSFORMAAT
Geen
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12. HERMENEUTIEK
12.1

BELANG VAN HIERDIE TEMA

12.1.1 Die Sinodale Diensraad het verskeie
versoeke ontvang dat aan die wyse waarop
persone die Bybel verstaan, aandag gegee moet
word. Dit was veral na aanleiding van die besluite
van die Algemene Sinode oor Selfdegeslagverhoudinge.
12.1.2 Die Sinodale Diensraad het
Watt gevra om die tema in te
geleentheid vir gesprek daarvoor te
word beide tafelgesprekke sowel as
beplan.

Jan van der
lei en ook
gee. Daar
oopgesprek

12.1.3 Hierdie tema sluit aan by die tweede,
derde en sesde uitkoms wat vir die sitting beoog is.
Dit is mos:

van moeilike sake.
12.1.3.3 Die afgevaardigdes moes ervaar het dat
eenheid tussen hulle gebou kon word, te midde
van die diversiteit van sieninge en omstandighede
van gemeentes.
12.1.4 Die Sinodale Diensraad het geoordeel
dat dit van waarde kan wees indien die
afgevaardigdes besef waarom mense anders as
hulle dink oor dieselfde Skrifgedeeltes.
12.1.5 Daar word ook aan die plek van
diversiteit aandag gegee en wat die grense van
diversiteit is. Die afgevaardiges moet kan uitmaak
hoe diversiteit binne die eenheid van die Sinodefamilie hanteer moet word.

12.2

AANBIEDING VAN DIE TEMA

12.1.3.1 Daar moes geleentheid gewees het om
saam oor groot en aktuele sake in die NG Kerk te
besin, sodat die verwarring en ontsteltenis uit die
weg geruim kan word.

12.2.1 Jan van der Watt bied die tema aan. Hy
het reeds die inleidende aantekeninge voorsien.
Lees dit by agtergrondinligting.

12.1.3.2 Die afgevaardigdes moes toegerus kon
word om die Bybel beter te kan hanteer ten opsigte

12.2.2 Hy beveel ook boeke aan vir verdere
leesstof.
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Dinsdagoggend

DINSDAGOGGEND
12. HERMENEUTIEK
Verkiesing
Oop gesprek

13. AANWYS AFGEVAARDIGDES ALGEMENE SINODE 2017
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13. AANWYS AFGEVAARDIGDES ALGEMENE SINODE 2017
INLIGTINGSFORMAAT
Punt een:
Die verslag dien as inligting oor die aanwysing van
afgevaardigdes na die sitting van die Algemene Sinode 2017.
Punt twee:
Afgevaardigdes wat kommentaar hieroor wil lewer,
kan dit op Indekskaarte doen.

KONFERENSIEFORMAAT
Geen

BESLUITNEMINGSFORMAAT
Die twee-en-twintig persone word volgens die Reglement
aangewys as die Sinode se afgevaardigdes na die sitting van
die Algemene Sinode 2017.
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13. AANWYS AFGEVAARDIGDES ALGEMENE SINODE 2017
13.1
AANWYSING VAN AFGEVAARDIGDES NA DIE SITTING VAN DIE
ALGEMENE SINODE 2017
13.1

SITTING 2017

13.1.1 Die volgende sitting van die Algemene
Sinode vind vanaf 6 tot 10 Oktober 2017 weer in
Pretoria plaas.

13.2

Bepaling 35 lui dan soos volg:

35.

Afvaardiging na die Algemene Sinode

35.1
Afgevaardigdes na die Algemene Sinode
(met sekundi) word, tydens die vergadering van
die Sinode voor die eersvolgende vergadering van
die Algemene Sinode, uit die afgevaardigdes
aangewys.
35.2
Die benodigde aantal predikante word
soos volg aangewys:

GETAL AFGEVAARDIGDES

13.2.1 Die getal afgevaardigdes van
Sinode word volgens 'n formule bepaal.

13.3.3

elke

13.2.2 Die
sitting
bestaan
uit
200
afgevaardigdes. Elk van die 10 Sinodes kan 10
persone afvaardig. Die ander 100 word verdeel in
verhouding tot die aantal belydende lidmate van
elke Sinode.
Hiervolgens kon die Oostelike
Sinode gedurende 2015 'n verdere 13 persone
afvaardig.

35.2.1 Die sewe gelegitimeerde sinodale leiers
(met sekundi).
35.2.2 Dienende lede van die Moderatuur van
die
Algemene
Sinode,
indien
hy/sy/hulle
afgevaardig na die sinodesitting is.
35.2.3 Die Uitvoerende Amptenaar, Kerkregkundige en Bedryfsbestuurder indien hulle as
predikante na die sinodesitting afgevaardig is.

13.2.3 Die Sinode het dus 'n totaal van 23
afgevaardigdes gehad.

35.2.4 Die oorblywende getal predikante (met
sekundi) word gekies uit 'n groslys wat saamgestel
word uit genomineerdes van die ringe of
ringsdiensrade, wat nog nie verteenwoordig is nie.

13.2.4 Die Ontwerpspan het geoordeel dat 22
persone afgevaardig word, dus 11 predikante en
11 ouderlinge of diakens. In die lig van die finale
getal kan die Sinodale Diensraad verder handel.

35.3
Die benodigde aantal
diakens word soos volg aangewys:

13.3

AANNAMES

13.3.1 Die verslag is opgestel met die aanname
dat die Sinode die aanbeveling van die
Regsdiensgroep oor die wysigings van die
Familiereëls goedkeur.
13.3.2 In die aanwysing word ook in ag geneem
dat Henry van der Schyff as Uitvoerende
Amptenaar emeriteer en Francois Retief vanaf die
sinodesitting oorneem as Uitvoerende Amptenaar.
Met die aanwysing word dus gewerk met 'n
vakature in die pos van Bedryfsbestuurder.
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ouderling

of

35.3.1 Die twee nie-gelegitimeerde sinodale
leiers (met sekundi), wat nie predikants- of
proponentsbevoegdheid het nie.
35.3.2 Dienende lede van die Moderatuur van
die Algemene Sinode, indien hy/sy/hulle na die
sinodesitting afgevaardig is.
35.3.3 Die Uitvoerende Amptenaar, Kerkregkundige en Bedryfsbestuurder, indien hulle as
ouderlinge of diakens na die sinodesitting
afgevaardig is.
35.3.4 Die oorblywende getal ouderlinge/
diakens (met sekundi) word gekies uit 'n groslys
wat saamgestel word uit genomineerdes van die
ringe of ringsdiensrade, wat nog nie verteenwoordig is nie.
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35.4
Die sekundi waarna hierbo verwys word,
is ook die sekundi vir die afgevaardigdes na die
Algemene Sinode. Na afloop van die vergadering
van die Sinode voor die eersvolgende Algemene
Sinode, word vakatures in die afvaardiging deur
die Sinodale Diensraad uit hierdie sekundi
aangevul.
35.5
Waar die lys van sekundi uitgeput is,
word dit aangevul deur die Sinodale Diensraad,
waar van toepassing na voorlegging deur die
betrokke ringe.
35.6
Die
Uitvoerende
Amptenaar,
Kerkregkundige en Bedryfsbestuurder kan as
waarnemers afgevaardig word, indien hulle nie
reeds verkies is nie.

13.4

AANWYS VAN PREDIKANTE

13.4.1 Die sewe predikante verkies as Sinodale
Leiers is reeds aangewys. (Bepaling 35.2.1)
13.4.2 Dirkie van der Spuy en Johan van der
Merwe is dienende lede van die Moderatuur van
die Algemene Sinode. Hulle word ook aangewys,
indien nie reeds by punt 13.4.1 verkies nie.
(Bepaling 35.2.2)
13.4.3 Die (nuwe) Uitvoerende Amptenaar, is
nie as predikant afgevaardig nie.
Die
Kerkregkundige is reeds aangewys en daar
bestaan 'n vakature vir 'n Bedryfsbestuurder.
Geen naam hoef dus volgens Bepaling 35.2.3
bygevoeg word nie.
13.4.4 In die lig van die aanwysings tot punt
13.4.3 word die oorblywende getal predikante
bepaal. Hierdie oorblywende getal predikante (met
sekundi) word dan gekies uit 'n groslys wat
saamgestel word uit genomineerdes van die ringe
of ringsdiensrade, wat nog nie verteenwoordig is
nie. (Bepaling 35.2.4)
13.4.5 Die ringe is gevra om voor die sitting
name te nomineer. Daar word 'n geleentheid
bepaal wanneer die aangewese ringe kan
vergader en oordeel of hulle met hulle nominasies
volstaan of ook ander name byvoeg.
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13.4.6 Die stemming vind dan plaas uit die
name op die groslys. Elke afgevaardigde kan
soveel stemme uitbring as die aantal predikante
wat verkies moet word.
13.4.7 Daarna word dieselfde aantal sekundi
verkies, as wat in punt 13.4.6 verkies is.

13.5
AANWYS
OF DIAKENS

VAN

OUDERLINGE

13.5.1 Die twee nie-gelegitimeerde sinodale
leiers (met sekundi), wat nie predikants- of
proponentsbevoegdheid het nie is reeds
aangewys. (Bepaling 35.3.1)
13.5.2 Elize Bezuidenhout van Tygerpoort
(Pretoria) is 'n dienende lid van die Moderatuur van
die Algemene Sinode. Sy word ook aangewys,
indien nie reeds by punt 13.5.1 verkies nie.
(Bepaling 35.3.2)
13.5.3 Die (nuwe) Uitvoerende Amptenaar –
Francois Retief, is as ouderling afgevaardig. Hy
word dus volgens Bepaling 35.3.3 ook aangewys.
13.5.4 In die lig van die aanwysings tot punt
13.5.3 word die oorblywende getal ouderlinge of
diakens bepaal.
Hierdie oorblywende getal
ouderlinge of diakens (met sekundi) word dan
gekies uit 'n groslys wat saamgestel word uit
genomineerdes van die ringe of ringsdiensrade,
wat nog nie verteenwoordig is nie. (Bepaling
35.3.4)
13.5.5 Die Ringe is gevra om voor die sitting
name te nomineer. Daar word 'n geleentheid
bepaal wanneer die aangewese ringe kan
vergader en oordeel of hulle met hulle nominasies
volstaan of ook ander name byvoeg.
13.5.6 Die stemming vind dan plaas uit die
name op die groslys. Elke afgevaardigde kan
soveel stemme uitbring as die aantal ouderlinge of
diakens wat verkies moet word.
13.5.7 Daarna word dieselfde aantal sekundi
verkies, as wat in punt 13.5.6 verkies is.
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Oorgee van Uitvoerende Amptenaar

14. SINODALE DIENSRAAD (VIER) EKOLOGIE
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14. SINODALE DIENSRAAD (VIER) EKOLOGIE
INLIGTINGSFORMAAT
Punt een:
ekologie

Die verslag dien as agtergrond oor die aanbieding oor

Punt twee:
Afgevaardigdes wat kommentaar oor die verkiesing
van hierdie verteenwoordigers wil lewer, kan dit op Indekskaarte
doen.

KONFERENSIEFORMAAT
Geen

BESLUITNEMINGSFORMAAT
Geen
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14. SINODALE DIENSRAAD (VIER) EKOLOGIE
14.1

NETWERK VIR EKOLOGIE

14.1.1 Die Projekspan bestaan uit Hendrik
Groenewald (Projekleier), Thinus Prinsloo, Dif
Ehlers, Carl Louwrens, Anton en Toekie Doyer,
Isabella Carstens en Lodewyk Sutton
14.1.2 Hierdie projekspan tree as span vir twee
projekte op wat op die volwassenes en die kinders
gemik is.
14.1.3 Hulle poog ook om netwerke in elke
gemeente tot stand te bring.

14.2

EKOLOGIE VIR VOLWASSENES

14.2.1

Die omgewing

14.2.1.1 'n Gesonde omgewing skep geleentheid
vir mense om gesond en gelukkig te leef. God het
vir ons só 'n leefruimte daargestel.
In die
skeppingsverhaal lees ons telkens: "En God het
gesien dit is goed." Hy het dit tot ons beskikking
gestel om te benut maar ook, as sy
verteenwoordigers, te bewaar.
14.2.1.2 Deur die mens se toedoen is hierdie
goeie leefruimte wat God vir ons daargestel het,
besig om drasties te verander. 'n Opname wat 'n
paar jaar gelede deur die Sinodale Diensraad
gedoen is oor omgewingsomstandighede in die
sinodale gebied, het sorgwekkende inligting na
vore gebring. Daar is byna nie 'n ringsgebied waar
lug- en waterbesoedeling nie 'n ernstige probleem
is nie. Koerante en ander media vertel hoe 'n
verskeidenheid spesies, van mikroskopies klein tot
so groot soos olifante en renosters, bedreig word
deur stropery en habitatvernietiging.
Miljoene
hektaar hoëpotensiaal landbougrond bly in die slag
ter wille van steenkoolmynbedrywighede, sodat
daar in ONS behoeftes voorsien kan word. Die
hoeveelheid mense op aarde het reeds die aarde
se geraamde drakrag met 50% oorskry!
14.2.2

Die droogte

14.2.2.1 Die effek van die afgelope reënseisoen
se knellende droogte toon reeds hoe afhanklik
ons, ten spyte van tegnologie, van ons omgewing
is. Dorpe wat sonder drinkwater is, maak ons
bewus daarvan dat ons nie los van die skepping
bestaan nie.
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14.2.2.2 Wat
kan
ons
hieraan
doen?
BEWUSMAKING, BEWUSMAKING, BEWUSMAKING!
Daarom het die Sinodale Diensraad
ekologie as een van die prioriteitsbedienings in ons
sinodale gebied geïdentifiseer.
14.2.2.3 Hoe beter ons ingelig word oor ons
roeping om God se skepping te bewoon en te
bewaar, hoe beter Christene ingelig word oor die
nood van die omgewing, hoe meer ons bewus
word dat elkeen se klein bydrae 'n verskil aan die
lot van ons omgewing en aan mense se
uiteindelike leefruimte maak, hoe kleiner word ons
ekologiese voetspoor.
DIT is die Projekspan
ekologie se oogmerk: Om gemeentes te
ondersteun om gelowiges bewus te maak van ons
roeping teenoor die skepping.
14.2.3

Konferensies

14.2.3.1 Ons doen dit deur konferensies oor
ekologies-aktuele tema’s te reël, stimulerende
bewusmakingsgeleenthede
tydens
die
predikantekonferensies
te
organiseer,
by
sinodesittings die boodskap uit te dra deur
byvoorbeeld 'n spekboomsteggie vir elke
gemeente beskikbaar te stel, netwerke in die Kerk
en na buite (byvoorbeeld BenchMarks Stigting,
NOVA, A Rocha) te benut, ensovoorts.
14.2.4

Leefstylpatrone

14.2.4.1 Ongelukkig
is
verandering
van
leefstylpatrone 'n lang proses. Elke mens wil
graag so gerieflik as moontlik lewe. Volgehoue
bewusmaking is die enigste manier om hierdie
verandering teweeg te bring. Dit het reeds op
verskeie gebiede gebeur:
Ds Adriaan van Tonder het tydens die
predikantekonferensie vertel dat hulle gemeente
se spekboomsteggie mooi groei, maar ook dat die
omgewingsbewussyn in hulle gemeente gegroei
het.
Debruinpark-Ermelo gemeente versamel jaarliks erommel wat hulle dan na 'n punt toe neem waar die
herwinbare
metale,
ensovoorts,
op
verantwoordelike wyse versamel word.
14.2.4.2 Verskeie gemeentes het 'n omgewingsbediening en/of bedryf herwinningsprojekte.

103

14. Sinodale Diensraad (Vier) Ekologie

14.2.4.3 Ons beplan vir hierdie jaar 'n besoek aan
ZZ2 Boerdry (wat alreeds ver gevorder het op die
gebied van eko vriendelike boerdery) en ander
plekke waar omgewingsvriendelike boerderypraktyke toegepas word, 'n naweekvoetslaan op
een van ons land se mooiste naweekroetes,
skakeling met en deur die ekok@tte van
gemeentes, optrede tydens die sinodesitting
waardeur ons elke sinodeganger bewus wil maak
van ons verantwoordelikheid teenoor die
omgewing. Baie dankie vir die Sinode huis wat
ons hierin ondersteun, ondermeer deur die
Familienuus.

14.3
EKO-FAKTORKAMP
GRAAD 5 EN 6 LEERDERS
14.3.1

VIR

Blootgestel aan die skepping

14.3.1.1 Kinders het geleer dat hulle met 'n lied in
hulle harte kan bou aan God se skepping met
hulle talente. Deur op die bome en hulle
wortelstelsel, are, bas, blare, blomme, sade en
vrugte te fokus, het ons baie oor onsself en ons
plek in die skepping geleer.
14.3.1.2 Deur op die bome se verskeie rolle in die
skepping te fokus, het die kinders in verwondering
gestaan en besef hoe baie ons by die bome kan
leer en hoe groot bydrae bome en mos maak tot 'n
suiwer atmosfeer met vars lug om van te lewe en
dat ons bome moet bewaar en beskerm. Elkeen
het sy eie boompie geplant en saamgeneem huis
toe om te gaan plant.
14.3.1.3 Die kinders het verskillende tekste uit die
Bybel gelees oor bome waarvan Psalm 1 die
vertrekpunt was en geleer hoe hulle met 'n
gesonde wortelstelsel gesonde vrugte kan dra tot
eer van God. Hulle het ook geleer hoe om 'n tuin te
maak wat omgewingsvriendelik is en op die
inheemsheid te fokus.
14.3.2

Natuur en Skriftuur

14.3.2.1 Op die kamp is daar elke oggend twee
ure in die veld gespandeer wat stiltetyd en die
waarneming van jou boom ingesluit het. Deur
bewondering kom bewaring en die regte gebruik
van ons omgewing met die minste impak. Spel het
ook 'n groot leerrol gespeel om die kinders van die
verskillende bome se rol in die ekosisteem bewus
te maak.

in die skepping. Hulle het 'n sak/T-hemp geverf
met verskillende bome op om hulle te herinner aan
hierdie eienskappe wat ons by die bome geleer het
en met knopies, blare, sade en vrugte opgewerk.
14.3.2.3 Een aand het ons in die donker gesit en
net geluister en een nag buite geslaap om die
wonder van God se skepping te beleef. Deur leer,
ervaring en spel het die kinders besef dat ons
saam met God ons omgewing tot sy eer kan
bestuur en volhoubaar kan lewe.
14.3.2.4 Deur gesprek en spel is elke aand gevra
wat die kinders geleer het en hoe hulle dit gaan
leef in hul eie huise en omgewing. Die Projekspan
het ook onderneem om veral waar die kinders in
hulle omgewing bly, op te volg deur kontak.
14.3.3

Nut vir gemeentes

14.3.3.1 Gemeentes wat nie alleen so 'n kamp
kon aanbied weens mannekrag en finansies of te
min kinders, ontvang 'n groep entoesiastiese,
bewuste kinders met nuwe liefde vir God en sy
goed om so 'n verskil te gaan maak, dat hulle in
hulle gemeente kan help om die gemeentelede
(ouers) bewus te maak deur bewondering,
bewaring en die regte aanwending van
hulpbronne, hoe om saam met God in Sy skepping
te leef.
14.3.3.2 Om die kamp nog meer bereikbaar te
maak, word 2016 se kamp meer sentraal gehou
by
Bergenrivier,
tussen
Bronkhorstspruit,
Groblersdal en Witbank.

14.4 BESLUITE VAN DIE ALGEMENE
SINODE 2015
14.4.1 Die sitting van 2015 se Algemene Sinode
was ekologies vriendelik ingerig. Daar is ook 'n
aantal besluite in hierdie verband geneem.
14.4.2 Die nommers en opskrifte van die
besluite is soos die besluite in die Handelinge van
2015 vermeld word. Die besluite wat aangehaal
word, verskyn in skuinsdruk.
14.4.3 Ekologie (A.17.2 bl 398 pt 4, Notule Dag
6 pt 14)
4.1 Die Algemene Sinode moedig lidmate,
gemeentes, ringe en Sinodes aan om in hul
funksionering en bediening:

14.3.2.2 Saans
is
daar
deur
powerpoint
aanbiedings vir die kinders geleer van die bome,
van tuinmaak, bome en mos se verskillende rolle
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4.1.1 gebruik te maak van beskikbare en nuutontwikkelde materiaal om die saak van die
ekologie in hul werksaamhede te bevorder;

lewende
wesens
wat
(https://laudatosi.com/).

daarin

vervat

is

4.1.2 ʼn profetiese stem te laat hoor waar die
welwese van God se huishouding in gedrang kom;
en

4.5 Die Algemene Sinode besluit om voortaan, in
sensitiwiteit met God se huishouding, met eenvoud
en spaarsamigheid, vergaderings steeds effektief
in te rig.

4.1.3 ekumenies in gesprek te tree met ander
geloofsgroeperinge en nie-kerklike organisasies
rakende die saak van die ekologie.

14.5
STAPTOER TER WILLE VAN 'n
EKOLOGIESE ERVARING

4.2 Die Algemene Sinode dra dit aan die
Projekspan Ekologie op om:
4.2.1 beskikbare en nuut-ontwikkelde materiaal
beskikbaar te stel ten einde gemeentes en lidmate
te begelei om ekologies sensitief te leef; en
4.2.2 ʼn studiestuk op te stel oor (1) hidrobreking,
(2) kernkrag en (3) hernubare energie vir
voorlegging by die volgende sinodesitting wat die
Sinode sal kan begelei om formeel oor hierdie
sake standpunt in te neem.
4.3 Die Algemene Sinode versoek die Algemene
Steunspan Fondse en Bates om die moontlikhede
van disinvestering in enige ekologies-onvriendelike
beleggings te ondersoek vir voorlegging by die
volgende sinodesitting.
4.4 Die Algemene Sinode neem met dank en
waardering kennis van Pous Franciskus se
ensikliek, Laudato Si’, en skaar haar by die
besorgdheid vir die florering van die aarde en alle
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14.5.1 Die Projekspan vir Ekologie nooi elkeen
om deel te neem aan 'n naweekstap op die
Suikerboschfontein voetslaanroete naby Carolina.
Dit vind vanaf 25 tot 27 November 2016 plaas.
14.5.2 Suikerboschfontein staan as een van die
mooiste naweekroetes in Suid-Afrika bekend. 'n
Simfonie van rotse, kranse, klowe, kristalhelder
waterstrome en 'n oorvloed aan inheemse blomme
bring dag en nag lof aan die Skepper. Kom deel in
hierdie ekogeestelike ervaring deur saam te stap.
14.5.3 Jy hoef nie eers swaar te dra op hierdie
staptoer nie, want bagasie word per voertuig van
die een oornaghut na die ander vervoer. Koste:
R300 per persoon vir die naweek.
14.5.4 Moenie wag tot die sinodesitting om te
bespreek nie. Kontak sommer dadelik vir Thinus
Prinsloo by mfprinsloo@gmail.com.
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15. SINODALE DIENSRAAD (VYF) JEUGWERK
INLIGTINGSFORMAAT
Punt een:
jeugwerk.

Die verslag dien as agtergrond vir die aanbieding oor

Punt twee:
Afgevaardigdes wat kommentaar oor hierdie inligting
wil lewer, kan dit op Indekskaarte doen.

KONFERENSIEFORMAAT
Geen

BESLUITNEMINGSFORMAAT
Geen
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15. SINODALE DIENSRAAD (VYF) JEUGWERK
15.1

AGTERGROND

15.1.1 Die Ontwerpspan het die jonger
predikante gevra om 'n program oor jeugwerk
saam te stel. Hulle is ook gevra oor hoe hulle die
toekoms van die Kerk sien, veral in die rol om met
die Lig na die gemeenskap te gaan.
15.1.2 Die verslae van die verskillende
projekspanne wat met die jeug betrokke is word
ook hier getoon.

15.2

#IMAGINE

15.2.1

#imagine-feeste

15.2.1.1 #imagine 2016 het plaasgevind vanaf 1
tot 3 April 2016 en tussen die drie Nasionale
feeste woon byna 8 000 tieners die feeste by. Die
Noordelike fees waar ons betrokke is, woon 3 200
tieners by wat uit 146 dorpe of stede kom en
verteenwoordig 376 skole. Die 3 200 tieners
verteenwoordig ook 858 verskillende gemeentes
oor ons gebied.
15.2.1.2 Die Fees is 'n interkerklike byeenkoms
en daarom bestaan die 858 gemeentes uit
verskeie denominasie maar so byna 2 000 van die
3 200 tieners kom uit die NG Kerk uit.
15.2.1.3 #imagine werk hard om interkerklik te
wees asook om inklusief te wees teenoor
verskillende rasse, tale en kulture. #imagine wil
nie 'n nuwe jeug kerk wees nie, maar eerder 'n
katalisator wat jongmense opgewonde maak oor
Jesus en terug stuur na hulle gemeentes toe met
'n droom en 'n plan om God se koninkryk met
passie te soek.
15.2.1.4 Dit is iets wat #imagine reg kry, omdat
ons vreeslik baie getuienisse hoor van jongmense
wat 'n roeping ontvang om iets vir die Here te doen
en daarmee begin. Ons hoor van gebedsaksies,
sorg vir armes, Bybelstudies, ensovoorts, wat
jongmense met hulp van hulle plaaslike gemeente
begin, wat die droom of visie by 'n #imagine fees
gekry het. Dit is sulke verhale wat al die harde
werk die moeite werd maak.
15.2.2

Uitreike

weet ons mens ontvang meer. By 'n fees is daar
vir ons kinders die geleentheid om te aanbid saam
met mense van ander tale en rasse en kulture en
ook om na 'n persoon te luister waarvan die
verhaal nie soos myne lyk nie.
15.2.2.2 Hierin lê soveel waarde wat 'n groot rol
speel om ons tieners te help om anders te kyk na
die Suid-Afrika waarin ons in woon.
15.2.3

Ons eie Sinode

15.2.3.1 Van die Sinode se kant af het ons
gepoog om vir al die gemeentes dit makliker te
maak om by die feeste uit te kom deur te help met
vervoer. Alhoewel dit beslis gehelp het, weet ons
daar is dele van ons Sinode waar ons nog nie
"hubleiers" het wat vir ons in daardie gebied kan
help nie. So, indien jy nie die jaar iets van
#imagine ontvang het nie, laat weet ons asseblief dit beteken jy is in 'n sogenaamde dooie gebied.
15.2.3.2 Die ekonomie is moeilik en dit is baie
duur vir mense om by kampe en feeste uit te kom
en daarom weet ons dat kostes by so geleentheid
altyd 'n uitdagings sal wees. Daarom is #imagine
dankbaar vir almal wat hand bysit hiermee.
15.2.3.3 #imagine is steeds 'n nodige deel van
ons Sinode se Jeugbediening, omdat dit vir ons as
NG Kerk die geleentheid bied om ons kinders
blootstelling te gee maar ook te bedien en 'n klomp
energie los te maak wat terug in elkeen se eie
gemeenskap 'n verskil kan maak. Veral vir die
plattelandse mense waar jeugkampe met min
kinders moeilik is, is die geleentheid een wat vir
ons Sinode en daardie gemeentes baie kan
beteken.
15.2.4

Projekspan

Herman Matthee
jeugleiers.

(Projekleier)

en

'n

aantal

15.3

SKOOLVERWISSELINGSKAMP

15.3.1

Tema 2016

Ons tema vir die Skoolverwisselings kamp hierdie
jaar was Oppad met God se 8 punt plan tot Sy eer
met Efesiërs 1 as leiding.

15.2.2.1 Ons gaan reik gereeld uit met ons
kinders, maar by uitreik geleenthede kom jy altyd
onwillikeurig vanuit 'n posisie om iets te gee, al
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15.3.2

Doel van die kamp

15.3.2.1 Ons hoofdoel met die kamp in om
ervaringsleer metodes te gebruik om Bybelse
waarhede by die tieners te vestig om hulle voor te
berei vir hulle hoërskoollewe.
15.3.2.2 Ons wil dus deur middel van aktiwiteite
en gesprekke dit bewerkstellig dat hulle self by die
leer van 'n "lewensles / Bybelse waarhede"
uitkom.
15.3.3

15.3.3.2 Bou wonderlike goeie verhoudings met
die tieners – daar is 'n hele klompie leiers wat elke
jaar terugkom vir nog en hierdie leiers help die
Graad 8 leerder in hulle nuwe Hoërskool!
15.3.3.3 Ons het vier grootgroepleiers wie se
verantwoordelikheid dit is om deur die loop van die
kamp deur ervaringsleer en gesprek die Graad 8 in
sy / haar grootgroep te begelei saam met die
groepleiers.
Die groepleiers self beleef 'n
toerustingsnaweek waar hulle saam met ons
beplan en toegerus word vir die kamp saam met
die Graad 8 leerders en dit is vir hulle 'n besondere
geleentheid van geestelike groei en dienslewering.
15.3.3.4 Ons bou ook verhoudings tussen
verskillende kerke, aangesien die kamp interkerklik is.
15.3.3.5 Help om 'n ondersteuningsnetwerk vir
die tieners daar te stel – so baie van hulle "invite"
mekaar op "facebook", ensovoorts, en ondersteun
mekaar regtig na die tyd.
15.3.3.6 Heerlike verhoudings word ook met
studente en ander leraars opgebou en dit is net
ongelooflik om 'n klomp kreatiewe mense met
nuwe idees by mekaar te hê. Baie idees word so
uitgeruil en nuwe groei in ons almal se manier van
bedien vind plaas.
15.3.3.7 Ons vestig ook 'n sterk stiltetyd by hulle
om hulle dag reg te begin saam met God deur God
se 8 punt plan vir 'n Hoërskoollewe tot sy eer.
Temas hanteer

15.3.4.1 Hoërskoollewe
in
al
sy fasette,
verhouding met God, jouself, vriende, ouers,
gevare soos groepsdruk, internet tegnologie;
verslawing, spesiale aand oor verhoudings tussen
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15.3.4.2 Deur alles begelei ons hulle deur gesprek
en selfontdekking om God se plan te volg
volgens Sy Woord. Met ons jeugorkes begelei ons
hulle ook tot lof en aanbidding.
15.3.4.3 Op die laaste dag onderwerp ons hulle
ook aan 'n ervaringsleer toets waar hulle al die
beginsels weer self moet onthou en toepas in
verskillende situasies van die Hoërskool.

Wat bereik ons?

15.3.3.1 Ons maak die Bybel prakties en
"lewend", van toepassing op hulle alledaagse lewe.

15.3.4

geslagte asook hantering van jou seerkry en
doelwitstelling vir jou Hoërskoolloopbaan.

15.3.5 Van watter nut is die projek vir
gemeentes?
15.3.5.1 Die nut vir die gemeentes is dat dit
geestelik groeiende kinders wat hulle passie
ontdek / herontdek het, terugstuur na skole, dorpe
en gemeentes om te gaan terugploeg wat hulle
ervaar en geleer het.
15.3.5.2 Ons ideaal is ook dat daar 'n
jeugwerker, leraar van 'n gemeente kom saam
kamp vir die week sodat daar op 'n ander vlak 'n
verhouding met die tiener gebou kan word. Ons
was hierdie jaar so bevoorreg om Herman Matthee
van Debruinpark-Ermelo gemeente by ons span te
voeg en saam met Simon van den Heever,
Hendrik Groenewald, Landi en Johan Botha wat as
kampleier opgetree het, en saam met ons
programleiers Jandre en Miralde, was ons 'n
formidabele span met 'n wye invloed in die
Oostelike Sinode.
15.3.5.3 Dit leer die kinders om uit te reik en
ander te leer ken, baie van hulle is vreemd vir
mekaar as hulle daar aankom en dit is altyd
wonderlik om te sien wie word maats en vee teen
die einde van die week lang trane af van hartseer.
15.3.5.4 Dit bied vir ons as leiers in ons
gemeentes / gemeenskap goeie geleenthede om
by mekaar te leer, nuwe idees uit te ruil en ons
passie weer te herontdek.
15.3.5.5 Ons gee aan die einde van die kamp vir
die kampers geleentheid vir getuienisse, sodat
ons kan werk aan die dingetjies wat dalk pla en
versterk word deur die positiewe.
Uit eie
ondervinding wil ek net sê dit is wonderlik om dit te
hoor, dit is wat die kamp vir ons die moeite werd
maak, kinders wat 'n ontmoeting met God het, wat
uit skande en sonde opstaan en besef God is
groter as enige iets, wat hulle lewe voluit aanpak
met God as hulle bron van krag.
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15.3.5.6 Ons stuur hulle ook weg deur vir hulle
bekend te stel aan die volgende Sinodale
Jeugkamp, naamlik die Crux kamp asook dan later
die Skoolverlaterskamp en hierdie jaar kon
Herman Matthee hulle ook vertel van die #imagine
kamp in die April vakansie. So vorm ons 'n
netwerk wat die jongmense deur hulle hele
Hoërskoolloopbaan ondersteun.
15.3.6

15.3.6.2 Elke kamper skryf ook vir hulleself 'n
briefie van voorneme wat ons verwag dat hulle op
hulle spieël in hulle kamer sal plak ter herinnering
en positiewe terugvoer word ook daardeur verkry.
Hulle onthou ook makliker die ervaringsleer
aktiwiteite en verbind dit aan die onderwerpe.
Projekleier

Hendrik Groenewald

15.4

CRUXKAMP VIR TIENER-JEUG

15.4.1

Agtergrond

15.4.1.1 Hierdie projek is reeds die afgelope 20
jaar deel van ons Sinode se bediening aan
gemeentes se jeug. Oor hierdie tyd is meer as
2 000 tieners uit verskillende gemeentes oor ons
sinodale gebied bereik.
15.4.1.2 Crux laat ons nie net dink aan die kruis
van Christus nie, maar ook dat Hy die Crux van die
lewe is. Die kamp vind plaas tydens die Oktober
vakansie elke jaar.
15.4.2

Filosofie

15.4.3.1 Die filosofie agter die projek is dat tieners
soms uit hulle normale omstandighede geneem
moet word en blootgestel moet word aan ander
jongmense van dieselfde ouderdom. Hier vind 'n
fasiliterende
leergeleentheid
plaas
waar
jongmense by mekaar leer uit ervarings wat saam
beleef word.

Positiewe getuienisse

15.3.6.1 Die eerste positiewe getuienisse oor
veranderinge in die kampers se lewe, het alreeds
vanaf ouers gekom per e-pos, sms en persoonlike
gesprekke en verder deur die jaar vra ons van die
groepleiers om waar moontlik kontak te hou met
die kampers en die lewenslesse van die kamp te
versterk.

15.3.7

15.4.3

Doel van projek

15.4.2.1 Die doel van die projek is om gemeentes
te bemagtig om uit te reik na tieners op 'n unieke
manier.
15.4.2.2 Veral kleiner gemeentes wat weens
tekort aan fondse en die klein aantal kinders
gladnie soortgelyke projekte kan aanpak nie, word
hiermee bemagtig.
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15.4.3.2 Die fokus val op geloofsgroei maar veral
ook "lifeskills" vir gelowige tieners. Tieners leer
hoe om praktiese gelowige te wees in sy of haar
eie leefwêreld.
Terselfdertyd word kosbare
verhoudings en netwerke tussen jongmense van
verskillende dorpe en gemeentes gevorm. (Reeds
een of twee huwelike wat later uit hierdie netwerke
ontstaan het!) Hierdie netwerke sorg ook vir
ondersteuning in die "lewe na die kamp".
15.4.4

Metodiek

15.4.4.1 Die kamp vind plaas te Kruisrivier
kampterrein maar terselfdertyd word gebruik
gemaak van 'n nabye wildsplaas vir alternatiewe
tipes aktiwiteite wat Kruisrivier nie bied nie. Dit
gee ook die boservaring.
15.4.4.2 Die tieners funksioneer in drie groepe
waarvan elke groep een dag op die wildsplaas
spandeer. Ervarings word gefasiliteer en informele
persoonlike gesprekke word met elke jongmens
gevoer. Die temas wissel jaarliks met die klem op
die praktyk van gelowige wees.
15.4.5

Uitdagings

Deur die jare moes verskeie uitdagings oorkom
word.
15.4.5.1 Wildsplaas – Tans is die Wildsplaas wat
'n kardinale deel van die program uitmaak onder 'n
grondeis wat waarskynlik goedgekeur gaan word.
Dan sal alternatiewe ondersoek moet word.
15.4.5.2 Leiers – Betrokkenheid van leiers is elke
jaar 'n uitdaging aangesien twee spanne daagliks
benodig word. Enige leraar of jeugwerker wat
graag met die aanbiedieng van die program wil
help is welkom om ds Hardus van Niekerk te
kontak.
15.4.5.3 Finansies – Bly sekerlik altyd een van die
grootste uitdagings. Ervaringleer bly 'n duur tipe
bediening aangesien hulpmiddels duur is. Die
ekonomiese klimaat plaas 'n uitdaging op ouers se
finansies. Alhoewel die gebruik van die wildsplaas
deur die eienaar geborg word, word die kostes van
Kruisrivier jaarliks al duurder. Ons probeer om so
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ver moontlik met borge die kostes so billik moontlik
te hou.
15.4.6

Dankwoord

Baie dankie aan die Oostelike Sinode vir
volgehoue ondersteuning en aan elke gemeente
wat hulle jongmense aan ons toevertrou.
'n
Besondere dank aan die Vader vir Sy leiding,
beskerming en liefde vir ons jongmgense.
15.4.7

Projekleier

kampbestuur dan die kamp evalueer en voorstelle
vir verbetering ter tafel gelê word. Evalueringsvorms aan die einde van die kamp dui daarop dat
die kinders die kamp geniet het en ook as een van
die mees leersaamste weke van hul lewens
beskryf.
15.5.3.2 Ons
ontvang
ook
verskeie
dankboodskappe van ouers wat aandui dat die
kinders tuis borrelend en ‘anders’ / vol lewenslus
was na die skolliekamp. Oud-kampers wat terug
keer as personeellede sê dat die skolliekamp 'n
groot impak op hul lewens gehad het.

Hardus van Niekerk

15.5
SKOOLVERLATERSKAMP
(SKOLLIES)
15.5.1

Watter uitkomste word beoog?

15.5.1.1 Ons doel is om die kampers voor te berei
vir die lewe na skool deur op verskeie gebiede te
fokus naamlik verhoudings met jouself, vriende,
teenoorgestelde geslag, ouers en natuurlik God.
Die praatjies aan die einde van die kamp fokus ook
baie meer spesifiek op sonde, verlossing en
geloofsekerheid.
15.5.1.2 Die kinders kan ook met studente en
werkende jong mense op die kamp gesels om
idees vir, en inligting oor moontlike studierigtings of
werksgeleenthede na skool te kry. Die kamp word
al aangebied sedert 1999 vir matrieks maar as
gevolg van kwynende getalle die afgelope paar
jaar word graad 11’s sedert 2015 ook
aangemoedig om te kom kamp.
15.5.2 Op watter wyse word die projek
uitgevoer?
15.5.2.1 Aanbied van die kamp tydens die April
skoolvakansie (vanjaar 25 Maart tot 3 April 2016).
Direk na afloop van 'n kamp begin die beplanning
vir die volgende jaar se kamp reeds en dit sluit
onder andere ook in heelparty fondsinsamelings
projekte.
15.5.2.2 Vrywillige personeel wat bereid is om te
help om die kamp aan te bied word benodig. Daar
is ook 'n komitee wat uit vrywilligers bestaan wat
die kamp help reël en aan die stuur van sake staan
oor alles wat by die kamp gebeur.
15.5.3

Hoe is bepaal of die doelwit bereik is?

15.5.3.1 Direk na afloop van die kamp word daar
'n nabetragtings vergadering gehou waar die
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15.5.3.3 Tydens
vanjaar
se
nabetragtings
vergadering was die terugvoer vanaf die
kampbestuur meestal positief.
15.5.4 Voordeel
gemeentes?

van

die

projek

vir

15.5.4.1 Bied tans 'n geleentheid om matrieks te
bereik nadat hulle belydenis van geloof afgelê het
en hulle nie net aan hul eie oor te laat nie. Daar is
nie altyd baie te bied vir matrieks in gemeentes
nie, en die Skolliekamp bied 'n geleentheid vir
verdere uitbou van matrieks se geloofslewe.
15.5.4.2 Bied ook 'n geleentheid vir matrieks om
te sien dat jy nie net binne jou gemeente nie, maar
ook in die buitewêreld kan funksioneer en lewe as
'n Christen omdat jy kies om dit te doen. Dus, nie
omdat jou ouers dit op jou afdwing of omdat dit
roetine is om kerk / Sondagskool by te woon nie.
15.5.5

Getalle

15.5.5.1 Vanjaar het 58 kinders die kamp
bygewoon. Ons getalle het twee weke voor die
kamp op 70 gestaan maar 12 kinders het
gekanselleer in die twee weke voor die kamp –
daar was verskeie redes voor gehou, maar dit is
die meeste kansellasies ooit en nie heeltemal
verstaanbaar nie. Daar was 38 personeellede op
die kamp – 'n getal wat vooraf bepaal word, maar
wat dalk 'n bietjie te veel was, maar sonder die 12
kansellasies sou dit goed uitgewerk het.
15.5.5.2 Ons het vanjaar vir die eerste keer sedert
2002 weer 'n bus gereël vanaf Nelspruit aangesien
daar altyd groot aanvraag daarvoor is. Van die 58
kinders het 54 bus gery, wat vir ons 'n aanduiding
is dat daar 'n geweldige behoefte is aan vervoer,
maar ongelukkig ook een van ons groot uitgawes.
15.5.6

Predikante

15.5.6.1 Ons was vanjaar bevoorreg om
weereens een van ons oud-matrieks op die kamp
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en op die kampbestuur te hê wat besig is met
haar studies in teologie. Anandie Vosloo is besig
met haar gemeente jaar by Lyttelton-Oos
gemeente. Sy het haar uitstekend van haar taak
gekwyt en ons sien uit om haar as volwaardige
dominee op die kamp se bestuur te hê in die
toekoms.

Al genoemde Projekte het in 2015/2016
plaasgevind. Uitruil van inligting soos, die name
van kinders wat kampe bygewoon het, het ook
plaas gevind.
15.6.2.2 Die effektiwiteit daarvan sal eers in 2016
gemeet kan word.
15.6.3

15.5.6.2 In die onlangse verlede het ds JZ de
Jager ook saam met ons gekamp wat ook 'n oudmatriek en kamper is en ook hy het al as die
dominee op die kamp opgetree. Sy vrou het egter
hierdie jaar geboorte geskenk en hy kon dus nie
saam kamp nie. Dit is lekker om te sien hoe
mense groei vanaf hul matriek jaar en dan as
dominee terug keer en terugploeg in die lewens
van jongmense.
15.5.6.3 Ons het ook vanjaar 'n dominee uit die
Wes-Transvaal Sinode gehad wat saam gekamp
het, en die doel daarvan was om te kom sien en
leer hoe die kamp aangebied word met die oog op
die begin van 'n Skoolveraterskamp in die WesTransvaal sinodale gebied in die toekoms. Ds
Schalk Scott is van die NG kerk KlerksdorpGoudkop.
15.5.7

Beplanning

15.6.3.1 Daar bestaan 'n kommunikasiegaping
na die Sinode oor wat op Jeugvlak gebeur, omdat
daar nie 'n verteenwoordiger van Jeug op Sinodale
vlak by die Sinodale Diensraad is nie. Jeug moet
op die selfde vlak as ander projekte
verteenwoordiging kry.
15.6.3.2 Die momentum wat by #imagine onder
die jeug gekry word moet na kampe en gemeentes
oorgedra word. Ons versoek dus dat daar 'n
"BRANDNAME" aan kampe gekoppel moet word.
Ons stel voor dat die #imagine op kreatiewe wyse
as "brandname" ingespan word.
15.6.3.3 Crux–kamp sal wat beplanning en
bemarking betref ook meer in die rigting van 'n
Eko-avontuurkamp
vir
Hoërskoolleerlinge
aangebied word.

Projekleier

15.6
JEUGPROJEKLEIERSBYEENKOMS

15.6.3.4 Die navorsing wat Zander van der
Westhuizen en andere oor die Jeug gedoen het, is
aan die Algemene Sinode voorgelê.
Die
projekspan vir Jeug wil graag kennis neem van die
nuutste navorsing. Ons sal graag as projekleiers
die uitkomste van die studie wil bespreek.

15.6.1

15.6.4

Shawn Northey

Watter uitkomste het julle beoog?

15.6.1.1 Die doel van die byeenkoms is
motvering, koördinering en visionering. Daar is
bestaande Jeugprojekte wat deur verkillende
persone in die Sinode gelei word. Projekte is:
Skoolverwisselingskampe, Crux-kamp, Skolliekamp. Die Ekologiekamp val onder Getuienis,
maar word ter wille van kontinuïteit by die
vergadering betrek. Hoewel #imagine 'n projek is
wat deur die Algemene Sinode geïnisieer is, betrek
ons ook persone wat daar betrokke is.
15.6.1.2 Die byeenkoms wat vir leiers en
belangstellendes gehou word, bring hierdie leiers
bymekaar om verhoudings te versterk, projekte te
koördineer en te vra of ons nog die behoefte van
die Sinode dien.
15.6.2

Wat het goed gewerk?

15.6.2.1 Die sukses van die Jeugleiers projek
word gemeet aan hoe suksesvol die projekte was.

Agenda 2016

Foute gemaak en lesse geleer

Te min moeite gedoen om 'n verteenwoordiger van
Skolliekamp op die vergadering te kry.
15.6.5 Oordeel julle dat die projek steeds tot
voordeel van die gemeentes is?
Die inhoud van kampe is van hoogstaande
gehalte. Gemeentes wat sorg dat hulle kinders by
die kampe uitkom, baat baie daarby.
15.6.7

Projekleier

Dif Ehlers

15.7

BESLUITE ALGEMENE SINODE 2015

15.7.1 Daar is ook 'n aantal besluite oor
Jeugwerk geneem.
15.7.2 Die nommers en opskrifte van die
besluite is soos die besluite in die Handelinge van

113

15. Sinodale Diensraad (vyf) Jeugwerk

2015 vermeld word. Die besluite wat aangehaal
word, verskyn in skuinsdruk.
15.7.3

Jeugwerk

15.7.3.1 Van die besluite wat oor Jeugwerk
geneem is, stem ooreen met die besluite in
verband met Missionale transformasie.
15.7.3.2 Jeugbediening (T.8.3.1 bl 1 pt 1, Notule
Dag 3 pt 13)
1.1 Die Algemene Sinode vestig 'n Projekspan vir
Jeugbediening om in ooreenstemming met die
goedgekeurde Missionale transformasie alle
bestaande en moontlike nuwe jeug-subspanne en
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inisiatiewe te koördineer met die oog op
beleidsbepaling en 'n holistiese, inklusiewe
ontwikkeling van jeugbediening.
15.7.3.3 Jeuginisiatiewe (T.8.3.1 bl 2 pt 7, Notule
Dag 3 pt 13)
Die Algemene Sinode besluit om in die plek van
die bestaande "Jeugnetwerk" 'n nuwe Subspan vir
Jeuginisiatiewe te vestig wat as deel van
bogenoemde Projekspan ook vennote in
jeugbedienings in ekumeniese verband in 'n
netwerk inbind – byvoorbeeld #imagine.
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Woensdagoggend

WOENSDAGOGGEND
Nagmaalsgeleentheid

16. IN MEMORIAM
Verkiesing
Onafgehandelde sake
Oorneem nuwe Sinodale Diensraad.
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16. IN MEMORIAM
INLIGTINGSFORMAAT
Hierdie inligting bring hulde aan die nagedagtenis van sewe
predikante en 'n eertydse predikant, wat sedert die vorige sitting
oorlede is.

KONFERENSIEFORMAAT
Geen

BESLUITNEMINGSFORMAAT
Geen
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16. IN MEMORIAM
16.1

IN HERINNERING ROEP

16.1.1 Met hierdie In Memoriam word daar
teruggedink oor die bediening van 'n aantal
predikante.
16.1.2 Hierdie predikante is almal sedert die
vorige sinodesitting oorlede. Twee van hulle was
nog in diens en die ander het reeds 'n hele aantal
jare gelede geëmeriteer (afgetree).
16.1.3 Ons verskaf ook inligting oor 'n eertydse
predikant wat uit die bediening bedank het en nou
oorlede is.

16.2
WERNER GROENEWALD (BA,
BD, Mdiv) 31 Julie 1968 tot 29
November 2014
Werner Groenewald is op 31 Julie 1968 te
Rosettenville in Johannesburg gebore.
Sy
grootouers aan vaderskant is Bernard en Coena
Groenewald en aan moederskant Hermanus en
Jacoba Liebenberg. Werner se ouers is Barend
Christoffel (Barry) Groenewald en Aletta Johanna
Martha (Lettie) Liebenberg. Hy is hoofrekenmeester by Hoechst in Johannesburg en sy
sekretaresse van die destydse Evkom. Hy sterf
skielik in 1975 weens beroerte toe Werner slegs
sewe jaar oud is.

Werner begin sy skoolopleiding in 1975 aan die
Laerskool Dr Havenga in Witpoortjie en matrikuleer
in 1986 aan die Hoërskool Die Adelaar. Hy was 'n
ywerige leerling en het aan die Voortrekkers
behoort en uitgeblink in toneelspel. Hy was 'n
goed
gebalanseerde
persoon
met
wye
belangstelling in verskeie rigtings. In Werner se
matriekjaar het hy die roeping ontvang om
predikant in die NG Kerk te word.
In 1987 begin hy met sy studie aan die Universiteit
van Pretoria waar hy in 1990 sy BA verwerf en
toegang verkry tot die Fakulteit Teologie (Afd B).
In 1993 wen hy die "Ds AM Meiring-prys" vir die
beste kandidaat in Sendingwetenskap. Ná sy
legitimasie op 18 November 1993 doen hy
diensplig as gevangeniskapelaan in Pretoria.
Terwyl Werner studeer, trou hy op 30 Junie 1990
met Hannelie du Plessis in die Gereformeerde
Kerk Brooklyn, Pretoria. Hy werk vanaf 1988 tot
1994 by die Departement Binnelandse Sake as
sekuriteitsbeampte.
In 1995 tot 2000 is hy
kapelaan in die Vloot en is bevoorreg om
Antarktika te besoek.
Prop Werner Groenewald aanvaar in 1995 'n
proponentspos in die NG gemeente Pierre van
Ryneveld in Pretoria. Op 23 Maart 1997 word hy
tentmakerleraar in die NG gemeente Moreletapark
in Pretoria, en vanaf 1 Februarie 2000 voltydse
leraar. Hier in die hart van Moreletapark, 'n
gemeente wat as uitreik op mense in die MiddeOoste gefokus het, vind 'n wonderwerk plaas toe
Werner en sy vrou, dr Hannelie Groenewald ('n
mediese dokter), geroepe voel om Afghanistan toe
te gaan om die Here Jesus met hulle lewe op
voetsoolvlak te dien.
Op 31 Augustus 2003 vertrek die egpaar met hulle
seun Jean-Pierre (6) en dogter Rode (4) as
gestuurdes uit die NG gemeente Moreletapark na
Kabul in Afghanistan. Werner het baie sterk
gefunksioneer in kerkplanting met 'n visie oor 2
Timoteus 2 vers 2. Toe Hannelie Groenewald en
haar gesin Afghanistan toe is, het hulle geweet dit
is 'n oorlogsone. Hulle moes die koste vooraf
bereken en die pad met geloofsmoed en oorgawe
stap.
Ds Dirkie van der Spuy getuig: "Dit was 'n
oorloggeteisterde land vir baie jare. Almal van ons
het verbaas gevoel toe hy gesê het hy voel geroep
om na moeilike plekke te gaan. Werner het net
gevoel die nood van mense was daar so groot.
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Hannelie het gesukkel met die besluit om met haar
jong gesin te gaan woon in 'n land geteister met
konflik en geweld. Ek weet dit was nie vir haar
maklik nie, maar uiteindelik is sy daarheen met haar
hele hart. Werner was 'n man wat werklik lief vir die
Here was en bereid om sy geld te sit waar sy mond
is." Ds Werner het op sy sosiale profiel geskryf: "Ek
is 'n agent vir verandering. Waar ek kan, probeer ek
om positiewe verandering te beïnvloed. Ek vind
groot vrede in die wete dat ek bygedra het tot die
bevordering van iemand anders se lewe."
Op Saterdag, 29 November 2014, is dr Hannelie
ontbied vir 'n vergadering in die stad omdat hulle 'n
aanval van die Taliban verwag het en sy as
mediese dokter bystand moes gee. Sy het vertrek
en haar man en twee kinders by die huis gelos,
min wetend dat die aanval op hulle huis beplan
word.

Plessis. Hulle is kerkmense en diep gelowige
ouers wat 'n blywende indruk op hulle kinders
nalaat. Voor sy geboorte trek Kobus se ouers na
Middelburg (Tvl), maar toe dinge nie uitwerk nie,
trek die gesin in 1934 terug Schoemanshoek toe in
die Klein-Karoo.
Kobus begin sy skoolopleiding in die plaasskool op
Vergelegen tussen De Rust en Oudtshoorn. Hy
word 'n jaar later leerling aan die Laerskool
Schoemanshoek. In sy standerd 9-jaar ontvang
Kobus die roeping om predikant te word. Hy
matrikuleer in 1949 aan die Hoër Seunskool
Oudtshoorn.

Die hekwag het eerste gesien hoe twee Talibanaanvallers met bomme om hulle lyf oor die huis se
muur spring. Hy het hulle gekonfronteer en is
geskiet. Die aanvallers is toe die huis binne en het
ds Werner Groenewald en sy twee kinders JeanPierre Groenewald (17) en dogter Rode
Groenewald (15) trompop doodgeskiet.
Die
aanvallers het op twee stoele gaan sit en gewag
vir die Afgaanse polisie om op te daag, want hulle
wou die bomme laat ontplof. Die polisie het egter
'n vuurpyl by die huis ingeskiet, wat dit in vlamme
laat uitbars het.
Die liggame is gerepatrieer vanuit Afghanistan en
op 12 Desember 2014 is 'n begrafnisdiens in
Moreletapark gehou. Ds Hendrik Saayman het
vertel dat die Groenewalds hulle godsdiens
uitgeleef het deur mense te dien. Dr Hannelie
Groenewald getuig tydens die begrafnis: "Ons
gesin was gelukkig in Afghanistan en ek het geen
berou dat my kinders daar grootgeword het nie.
As ek weer moes kies, sou ek dieselfde keuse
gemaak het. Dit was vir ons 'n voorreg om Jesus
se hande en voete vir die Afghaanse bevolking te
wees. Ek wil die boodskap van liefde en vergifnis
uitleef." – Dr Gerdrie van der Merwe VDM

16.3
KOBUS KEYTER (BA) 24 Julie
1931 tot 7 Februarie 2015
Jacobus Josefus Keyter is op 24 Julie 1931 te
Middelburg gebore, destyds 'n plattelandse dorpie
in Transvaal. Kobus is die tweede jongste van ses
kinders. Sy vader is Hendrik Stefanus Nicolaas
Keyter, 'n boorling van die skilderagtige
Schoemanshoek naby Oudtshoorn, wat as boer
die Here dien. Sy moeder is Johanna Elizabeth du
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In 1950 loop sy pad na die Universiteit van
Stellenbosch waar hy die BA-graad verwerf en in
1953 toegang kry tot die Teologiese Seminarium.
Nadat hy 'n tyd lank op Marquard in die OosVrystaat aflos, aanvaar hy 'n beroep na die NG
Gemeente Krugersdorp waar hy op 28 September
1957 met handoplegging ontvang en bevestig
word. In dié tyd is hy betrokke by die herbou en
restourasie van die geskiedkundige NG kerkgebou
in Krugersdorp. Ná vier besondere jare, verhuis
die gesin in die winter van 1961. Hy word leraar
van die nuutgestigte NG gemeente Vryburg-Oos,
waar hulle gelukkige tye in die boere- en gasvrye
dorp Vryburg beleef.
Op 20 Julie 1969 ontvang ds Keyter 'n beroep na
die NG gemeente Lyttelton-Oos. Hy word die
naweek van 13 en 14 September 1969 in dié
gemeente ontvang en bevestig. Die rede word
gelewer deur ds PE van Zyl van Leeu-Gamka.
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In sy dienstyd in Lyttelton-Oos word 'n
gemeentesentrum gebou wat op 17 Maart 1973 in
gebruik geneem word.

16.4
FRANS LOUW (BA, BTh) 25
Junie 1946 tot 10 Maart 2015

Op 17 Mei 1982 word ds Keyter as predikant in
sinodale diens met opdrag jeug in die OosTransvaal bevestig.

Frans van Zyl Louw is op 25 Junie 1946 in
Kaapstad gebore. Sy pa, Johannes Abraham Nel
Louw, het toe in die staatsdiens gewerk en sy ma,
Joan du Pré van Zyl, was 'n maatskaplike werker
wat in huweliksberaad gespesialiseer het.

Hy het die jeug met oorgawe bedien en besondere
aandag aan skoolverlaterskampe gegee, waar
meer as een jong seun en dogter sekerheid van
verlossing en lewensrigting gekry het. Ds Kobus
Keyter het die saak van Christelike onderwys met
oorgawe gedien en sy lewe daaraan toegewy.
Kobus het op Stellenbosch vir Christina Jacoba
(Ains) Barnard ontmoet en hulle het op
12 Februarie 1958 getrou. Uit die huwelik is vier
kinders gebore: ds Johan Keyter, polisiekapelaan
in KwaZulu-Natal wat op 1 April 1997 sterf, Zelna
Keyter van Zyl, musiekonderwyser van SomersetWes, dr Christelle Keyter Hamman, mediese
dokter in die Paarl en Jonita Keyter Steyl, 'n argitek
in Polokwane. Christelle skryf: "Ek onthou 'n
geborgenheid in kindwees en 'n ouerhuis waar
kinders met liefde en respek grootgemaak is."
Ds JJ Keyter ontvang op 2 Februarie 1997 sy
emeritaat, ná 40 jaar van diens aan die NG Kerk.
Die egpaar het in Lyttelton bly woon, totdat hulle
op 25 April 2010 Hartenbos toe verhuis het.
In die winter van 2012 word beenmurgkanker by
ds Kobus gediagnoseer. Sy gesin onthou dat hy
die kanker-nierversaking pad met waardigheid
gestap het, 'n pelgrimspad wat hom nog nader aan
sy Hemelse Vader gebring het. Hy sterf op
Saterdag, 7 Februarie 2015. 'n Troosdiens is op
13 Februarie 2015 in die NG Kerk Hartenbos
gehou, met ds Willem Smit as prediker.
Dr Christelle Hamman onthou haar pa as 'n man
van God wat met oorgawe tot die einde geleef het.
"Hy
was
'n
nederige
Karoo-klong
van
Schoemanshoek wat liewer as jong seun gedigte
op die soldertrap geskryf het as om sy
waterleibeurt waar te neem. Hy was 'n denker en
filosoof wat nooit sy opinie ongevraag sou gee nie.
Ek onthou Pappa as iemand met 'n kinderlike
geloof wat baie keer sy salaris aan 'n gemeentelid
gegee het wat in die knyp was. En as Mamma
hom ontsteld sou konfronteer, was sy standaard
antwoord dat die Here sal voorsien. En die Here
het elke keer voorsien. Aan die einde kon hulle
terugkeer na sy hartplek en ons gesin se
heelword-plek: Hartenbos!" – Dr Gerdrie van der
Merwe VDM
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Frans begin in 1952 met sy skoolopleiding aan die
Laerskool Jan van Riebeeck in Kaapstad en
matrikuleer in 1964 aan die Hoërskool DF Malan in
Bellville. Op skool blink hy uit in rugby en atletiek.
Ná matriek doen hy 'n jaar lank diensplig.
Frans voel geroepe om predikant te word en word
in 1966 student aan die Universiteit van
Stellenbosch waar hy in 1969 die BA-graad
verwerf. Hierná gaan hy Kweekskool toe waar hy
die BTh-graad en die Lisensiaat in die Teologie
verwerf en aan die einde van 1973 as proponent
gelegitimeer word. Hy skryf sy BTh-skripsie oor
Die Jehovasgetuies.
Op 26 Junie 1971 trou hy met Christine, wat hom
tot aan die einde van lewe getrou in die
gemeentebediening ondersteun. Uit die huwelik is
'n dogter, Chrisna gebore.
Frans ontvang 'n beroep na die gemeente
Venterstad in die Noordoos-Kaap waar hy op 25
Januarie 1974 met handoplegging ontvang en
bevestig word. Hier tussen die boeremense digby
Oviston, waar die water van die Gariepdam met 'n
tonnel na die Visrivier by Cradock vervoer word,
beleef hy sy eerste bedieningservaring.
Op 15 Julie 1977 word hy leraar
van die
gemeente Newtonpark in Port Elizabeth. Op 14
Augustus 1982 word hy leraar van die gemeente
Randburg, 'n gemeente wat geweldig uitbrei. 'n
Nuwe kerkgebou word opgerig. Daarná word hy
op 22 Januarie 1995 leraar van die gemeente
Parksig (nou Parkkruin) in Johannesburg waar hy
werk tot hy demissie in 2001 kry en in 2003 sy
emeritaat aanvaar.
In 2004 word ds Frans pastorale hulp in die
gemeente Goedgegun in Swaziland. Hier werk hy
met oorgawe totdat hy in 2007 leraar word van
gemeente Rant-en-Dal op Krugersdorp.
Hier
aanvaar hy verantwoordelikheid vir selbediening
en die bediening van senior lidmate in die
gemeente.
In 2011 word hy leraar van die gemeente
Oranjeville langs die Vaaldam in die NoordVrystaat. Hier doen hy goeie werk, totdat hy op 10
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Maart 2015 na die hemelhuis geroep word. 'n
Roudiens vind plaas op 14 Maart 2015 in die
kerkgebou van Oranjeville. – Dr Gerdrie van der
Merwe VDM

16.5
RUDOLPH SPIES (BA)
Januarie 1922 tot 5 Desember 2014

by Middelburg, Tvl op die ouderdom van 65 jaar na
41 jaar in bediening.
Gedurende 1978 bekwaam hy homself ook as 'n
dokter in Homeopatie.
Hy was met die
Homeopatiese praktyk tot op 70 jaar bedrywig.

13

Philippus Rudolph Spies is op 13 Januarie 1922 in
die distrik Vryheid Natal gebore.
Sy vader
Marthinus Petrus Spies was 'n boer en sy moeder
was Ester Constance Marais 'n onderwyseres. Sy
was ook die dogter van ds GF Marais, 'n rektor van
die Sendinginstituut in Wellington.

Hy is op 7 September 2015 oorlede, nadat hy 93
jaar geword het.
Sy vrou was Jacoba Maria van der Merwe. Hy is
met haar kort na sy bevestiging in die bediening
getroud, dit was op 20 April 1946. Hulle het saam
'n voorspoedige huwelikslewe vir 68 jaar gehad.
Sy is gedurende 2014 in die ouderdom van 88 jaar
oorlede.
Hulle het vyf kinders gehad, wat tussen 1947 en
1959 gebore is. Hulle was Marthinus Petrus,
Maria Elizabeth, Jacobus Barend, Esther
Constance en Philippus Rudolph.
Die hoogtepunte van sy bediening was die
jaarlikse evangelisasieveldtogte met luidsprekers
en filmvertonings met of sonder markies-tente by
die hoofkerk en buiteposte. Hy het ook 'n kerksaal
en
vier
buiteposkerke
en
agt
Sondagskoolklaskamers gebou.
Die jaar op
Dingaanstat, toe hy ds Stander met die vestiging
van die opleidingsentrum gehelp het, was een van
die groot hoogtepunte.

Sy Laerskooljare was vanaf 1928 tot 1934 op 'n
plaasskool in die Vryheid distrik met moeder as
onderwyseres. Hy was aan die Hoërskool Vryheid
vanaf 1936 tot 1939, met die bekende meneer PC
Schoonees as skoolhoof.
Hy gaan studeer vanaf 1940 tot 1945 aan die
Hugenote Kollege in Wellington. In 1945 het hy
die sendingdiploma behaal en gedurende
November is hy as sendeling georden. Hy het hier
veral aan hokkie en tennis deelgeneem.
Vanaf 27 Januarie 1946 is hy sendeling by
Louwsburg NGKA. Louwsburg is in Noord-Natal
geleë. Gedurende 1950 help hy ds PP Stander
met vestiging van Dingaanstat Evangeliste
Opleidingsentrum. Op 24 Maart 1951 word hy die
sendeling van die NGKA gemeentes Piet Retief en
Amsterdam. Daarna (1956) bedien hy die NGKA
gemeentes New Castle en Middelburg, Tvl. NGKA
vanaf 19 Mei 1966. Hy emeriteer in Januarie 1987
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Die prioriteit vir sy bediening was om die
heidendom met Christus te bereik, die opbou van
die Sendingkerk tot selfstandige streeksinodes,
met 'n eie Kerkorde en een Algemene Sinode. Hy
was dan ook dikwels skriba en voorsitter van ringe.
Die werk van die vertalingskommissie het hom
groot genot en bevrediging verskaf. So het hy ook
meegewerk aan die vertaling van Nuwe Testament
van die Zulu Kinderbybel sowel as die vertaling
van die Zulu Gesangbundel, die Hosanna.

16.6
CHRISTO VAN ROOYEN (BA,
BTh) 17 Februarie 1956 tot 5 Desember
2014
Johannes Christoffel van Rooyen (Christo) is op 17
Februarie 1956 in Oos-Londen gebore. Sy vader
was Theodorus Cornelius van Rooyen, 'n landdros.
Sy moeder was Elizabeth Gertruida du Plooy, wat
as 'n sekretaresse gewerk het.
Omdat sy vader dikwels verplaas is, het hy
verskillende skole besoek. Sy Laerskooldae was
in Zeerust 1962 tot 1964; Meyerspark, Pretoria
1965 en Gerrit Maritz Pietermaritzburg 1966-1968.
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Sy hele Hoërskooldae was in Pietermaritzburg by
Gerritt Maritz 1969 tot 1973. Daarna (1974 tot
1981) studeer hy aan die Universiteit van
Stellenbosch. Hy behaal die grade BA 1977; BTh
1980 en Lis Teol 1981 en word aan die einde van
1981 beroepbaar gestel.
Gedurende sy jeugjare het hy graag gesing: 1972
en 1973 in die Natalse Jeugkoor. Daarna in die
Universiteitskoor wat meer as 300 konserte
wêreldwyd gehou het. Hy was ook betrokke by die
Stellenbosche Student Redaksie en Intervarsity
Komitees.
Op 30 Januarie 1982 trou hy met Annelie Lötter.
Hulle kinders was Theo gebore op 13 Desember
1985, Ilne gebore op 1 September 1988 en Elani
gebore op 8 September 1992.

Hy word op 11 Januarie 1985 by Ermelo-Oos
bevestig, waar hy tot 1992 gewerk het. Daarna is
hy na die gemeente Noordoos-Pretoria vir 'n bietjie
meer as ses jaar. Op 31 Mei 1998 word hy in
Valleisig bevestig, waar hy tot met sy dood
betrokke was. Die prioriteit vir sy bediening was
om ongelowiges deel te maak van God se
Koninkryk
deur
'n kontemporêre aktiewe
bediening. Dit was in aansluiting by die tema van
sy verhandeling vir die BThh-graad: Die Kerk as
omgee-gemeenskap wat persoonlikheidsgroei
moet bevorder.
Hy dien onder andere in 1999 as Ondervoorsitter
van die Sinodale Kommmissie vir Gemeentebou
van die Sinode van Oos-Transvaal.
Sy gesondheid was goed totdat hy gedurende
2013 'n gewas op die brein ontwikkel het. Hierdie
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gewas het later saam met ander kwaadaardige
gewasse sy dood op 5 Desember 2014
veroorsaak.

16.7
DONNIE
VAN
DER
WESTHUIZEN (BA, BTh) 2 Januarie
1932 tot 1 Januarie 2016
Gabriel Antonie (Donnie) van der Westhuizen is op
2 Januarie 1932 gebore. Sy vader Johannes
Diederick van der Westhuizen was 'n mynwerker
en sy moeder Wilhelmina Petronella (gebore Van
Schalkwyk) was 'n huisvrou.

Sy Laerskoolloopbaan begin in 1937 by die
Laerskool Randfontein, die Afrikaanse Medium
Skool, waar hy tot 1944 skoolgaan; toe gaan hy
vanaf 1945 tot 1948 Hoërskool toe na die
Hoërskool Monument in Krugersdorp. Gedurende
1949 werk hy in die Staatsdiens.
Vanaf 1950 tot 1952 studeer hy aan die PU vir
CHO, waarna hy na die Kweekskool op
Stellenbosch gaan (1953 tot 1956). Aan die
Universiteit neem hy deel aan toneel en die
Kweekskoolkoor.
Hy word gedurende November 1956 gelegitimeer
en ontvang kort daarna 'n beroep na Randpoort,
waar hy op 2 Februarie 1957 bevestig word en as
predikant georden is.
Hierdie was die begin van 'n tipiese bediening in
die NG Kerk vir daardie tyd, waar die predikant
kort-kort geskuif het na 'n ander gemeente. Hy
begin dus in 1957 in Randpoort. Daarna was dit
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Langlaagte vanaf 14 Mei 1960; toe Krugersdorp
(Sending, NGKA) vanaf 06 Mei 1965, toe BrakpanWes vanaf 25 Junie 1966. Hierna bedien hy in die
gebied van die (nou) Oostelike Sinode: eers
Ermelo vanaf 18 September 1971 en toe
Debruinpark-Ermelo, wat afstig en hy op 15
September 1973 bevestig word. Hierna is hy na
Springs-Oos – vanaf 25 November 1977 en
Pretoria-Oos vanaf 12 Maart 1982. Die laaste jare
van sy bediening in Pretoria-Oos was hy ook die
Raadgewer by die Evangelisasiespreekkamer in
Pretoria (vanaf 18 Augustus 1986). Sy laaste
gemeente was Debruinpark-Ermelo, waarheen hy
terug beroep word. Hy word daar op 16 Januarie
1988 bevestig en werk in die gemeente tot sy
emeritaat op 25 Junie 1996.
Hy het hom steeds met die bediening besig gehou
en selfs kort voor sy dood nog in die gemeente
kerksondermure 'n deel van die bediening aan
bejaardes behartig. HY het self gesê dat sy
gesondheid genadiglik goed was.H verwissel dan
die tydelike met die ewige 'n dag voor sy vier-entagtigste verjaasdag op 1 Januarie 2016.
Drie jaar na sy aanvanklike bevestiging in
Randpoort trou hy op 10 Oktober 1959 met
Wilhelmina Swart Hulle het vier kinders gehad.
Dit was vier dogters, naamlik Susan Magdalena
gebore op 18 Oktober 1960, Wilmie Petronella
gebore op 25 Januarie 1964, Erna Wilhelmina
gebore op 21 Augustus 1965 en Anelle gebore op
31 Desember 1971. Al vier is later getroud.

Beide sy laerskool en hoërskool loopbaan was in
Bloemfontein, waar hy in 1935 aan die Grey
Kollege 'n eersteklas matriek behaal het.
Hy het toe aan die destydse Universiteits-kollege
van die Oranje Vrystaat vanaf 1936 tot 1938
gestudeer en in 1938 die BA graad behaal.
Daarna het hy aan die Kweekskool van
Stellenbosch vanaf 1939 tot 1943 gestudeer. Hy is
ook daar op 3 Desember 1943 beroepbaar gestel.
Nog voordat hy in 'n gemeente bevestig is, is hy op
3 Junie 1944 met Christina Johanna Esterhuizen
getroud. Hulle het 'n gelukkige huwelikslewe van
52 jaar gehad en sy is op 29 Januarie 1996
oorlede. Daarna was hy tevrede om wewenaar te
wees tot met sy dood. Sy gesondheid was al die
jare baie goed, tot 'n paar weke voor sy dood.
Hulle het drie kinders gehad, wat later al drie
getroud is. Hulle was Petrus Johannes gebore in
1945, Marthinus Johannes gebore in 1951 en
Andries Stefanus gebore in 1954.
Hy het sy bediening op 8 November 1947 in
Waterberg-Noord begin. Vandaar is hy op 24 Julie
1954 na Albertyn, op 03 Oktober 1964 na
Waterval-Boven en toe op 03 Julie 1976 na
Blinkpan, waar hy gewerk het tot met sy emeritaat
op 28 Mei 1988. Hy het gesê dat hy moes aftree,
want hy was reeds 41 jaar in die diens van die NG
Kerk.

In sy bio-grafiese gegewens skryf hy later dat die
prioriteit van sy bediening prediking, pastoraat en
huisbesoek was. Van die hoogtepunte in sy
bediening was die besondere oplewing in Ermelo
en dat hulle die kerkgebou van die nuut afgestigte
gemeente, Debruinpark-Ermelo, kontant kon in wy.
Hy het in verskeie Sinodale Kommissies in drie
Sinodes gedien, waarvan die laaste die Sinodale
Kommissie van die Sinode van Oos Transvaal
was.

16.8 PIET VIVIERS (BA) 27 November
1919 tot 29 Desember 2015
Petrus Johannes Viviers is op 27 November 1919
in Bloemfontein gebore.
Sy vader was Petrus Johannes Viviers – 'n
werksman en sy moeder was Wilhelmina Jacoba
Pretorius, 'n huisvrou.
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Tydens sy bediening was hy baie betrokke by die
oprigting van geboue – dit was daardie era in die
kerk. Op Albertyn was dit 'n kerkgebou; op Ellisras
die Hoërskool opgerig en by Waterval- Boven die
nuwe pastorie; sowel as die Sinodale Sentrum van
die Sinodes van Noord- en Oos-Transvaal.
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Hy het 'n leidende aandeel gehad in die
totstandkoming van die Sinode van OosTransvaal, waar hy ook as eerste Assessor
(Ondervoorsitter) verkies is. Hy noem ook later dat
een van die prioriteit van sy bediening die
totstandkoming van die Sinode van Oos-Transvaal
was. Sy ander prioriteit was kerklike finansies.
Geen wonder dat hy vir verskeie jare voorsitter van
Sinodale
Begrotingskommissie
van
NoordTransvaal was nie. So ook was hy lid van die
Sinodale Kerkkantoorkommissie van die NG Kerk
van Transvaal, sowel as van die Sinodale
Kommissie van eers Noord-Transvaal en daarna
van Oos-Transvaal.
Na sy emeritaat was hy nog ouderling en skriba
van die kerkraad van Eloffsdal en daarna was hy
by Komati in Blinkpan gemeente aktief. Toe hy
later by sy seun op die plaas gewoon het, het hy
op die ouderdom van negentig jaar nog soms
eredienste in Paardekop waargeneem. Al moes
hy dit sittend doen, was dit steeds 'n saak van erns
om alles korrek te doen.
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16.9
SOLLY MARAIS 23 Februarie
1951 tot 9 November 2015
Salmon (Solly) Marais is op 23 Februarie 1951 in
Uitenhage gebore.
Hy het aan die Universiteit van Stellenbosch gaan
studeer, waar by die BA BTh grade behaal het.
Aan die einde van 1976 word hy beroepbaar
gestel. Op 4 Februarie 1978 word hy by AskhamNoenieput as predikant bevestig. Vandaar is hy na
Chrissiesmeer, waar hy op 1 Desember 1982
bevestig is. Hy het in die gemeente gewerk totdat
hy op 01 Februarie 2001 uit NG Kerk bedank het.
Daarmee het hy ook die bevoegdheid as predikant
in die NG Kerk verloor.
Hy is oorlede op
9 November 2015 na 'n moeilike laaste klompie
jare oorlede.
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Agtergrondinligting

AGTERGRONDINLIGTING
In die samestelling van die Agenda is gepoog om die sake volgens die sessies waar dit hanteer word, ind ie
boek te plaas.
Die beplanning was dat die boek van voor na agter deurgewerk word. Hierdeur kan afgevaardigdes 'n
duidelike beeld hê van die sake wat op 'n spesifieke tydstip hanteer word.
Hierdie gedeelte verskaf egter inligting wat by meer as een sessie hanteer word. Dit is dan ook die inligting
wat deur die besoekers verskaf is.

Jan van der Watt
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Nelis Janse van Rensburg
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17. HERMENEUTIEK EN SKRIFVERSTAAN
Aangesien ons gesprek onder andere oor
hermeneutiek en Skrifverstaan gaan, is so bietjie
agtergrondsinligting nodig. Die inliging word baie
kursories en in 'n sekere sin vereenvoudigd
aangebied (niks word in detail bespreek nie), met
die doel is om breë lyne te trek vir diegene wat
miskien nie so vertroud met die onderwerp is nie.

tekste kommunikasie behels, aangesien tekste
inhoud wil kommunikeer. Dit is 'n vertrekpunt wat
wyd in die hermeneutiek aanvaar is. Die refleksie
rondom tekste begin dus by vrae oor hoe
kommunikasie plaasvind en welke elemente in
die proses 'n rol speel. Natuurlik is daar 'n outeur,
die dokument wat geskryf is en die leser (Sender –
medium – ontvanger).

17.1
'n KORT OORSIG OOR DIE
ONTWIKKELING VAN DIE BEGRIP
HERMENEUTIEK

In die 19 en grootste deel van die 20 eeu het die
klem sterk op die analise van die outeur geval.
Schleiermacher self het byvoorbeeld gesê dat
goeie verstaan beteken om uit jou eie raamwerk in
die raamwerk van die outeur te stap. Sy opvolger
in die debat Dilthy het weer voorgestel dat daar
met empatie in die skoene van die outeur geklim
e
word, terwyl Fuchs in die middel van die 20 eeu
die Duitse woord Einverständnis (empatie en
wedersydse begrip) gebruik het om te verduidelik
hoe die outeur van 'n teks benader moet word.
Daar is geglo dat as die ‘bedoeling’ van die outeur
vasgestel is, is die betekenis van die teks
vasgestel.

Die woord hermeneutiek is deur die eeue vir
omtrent alles wat met die verstaan van
kommunikasie te doen het, gebruik. Die
kerkvaders (0-500 nC) het byvoorbeeld die woord
vir die reëls van interpretasie van tekste gebruik en
in die middeleeue as sinoniem vir eksegese
(praktiese
uitleg
van
tekste).
Friedrich
Schleiermacher (1768-1834) was instrumenteel in
e
die manier waarop die woord vanaf die 19 eeu
gebruik is. Hyself het van die idee van reëls en
meganiese
metodes
wegbeweeg
en
het
hermeneutiek met die ‘kuns’ van verstaan van
kommunikasie (tekste) verbind. Dit het onder
andere
daartoe
aanleiding
gegee
dat
hermeneutiek as konsep in verskeie akademiese
dissiplines neerslag gevind het, byvoorbeeld, in
Bybeluitleg, homiletiek, dogmatiek, filosofie,
sosiale wetenskappe, literêre wetenskap, en so
meer, oral waar daar gevra is na die dinamiek van
die verstaansproses. Kortom beteken dit vir ons: i)
daar is nie net een definiese vir hermeneutiek nie;
ii) hermeneutiek word in verskillende dissiplines
gebruik waar daar vrae oor die verstaansproses
is; iii) omdat die vrae en probleme in die
verskillende dissiplines verskil, verskil die fokus
van hermeneutiek ook in die verskillende
dissiplines.
Vanweë die wye gebruik van die woord
‘hermeneutiek’ moet ons dus vir onsself duidelik
maak waaroor ons praat wanneer ons die woord
hermeneutiek binne ons konteks gebruik.
Eers 'n bietjie agtergrond: Thiselton (met sy boeke
Two horizons and New Horizons) is een van die
leidende teoretici oor hermeneutiek. Hy meen
hermeneutiek verwys na hoe ons tekste lees,
toepas en daarop reageer, veral tekste wat in 'n
ander tyd en in ander omstandighede geskryf is.
Ten grondslag van die problematisering van die
lees- en verstaansproses lê die aanvaarding dat

Agenda 2016

e

e

e

Aan die begin van die 20 eeu het vier Russe in
Moskou (hulle het bekend geword as die Russiese
formaliste) begin om die belang van die teks self te
beklemtoon en hulle gedagtes het in die middel
e
van
die
20
eeu
tot
strukturalisme
(struktuuranalise, close reading, ens.) aanleiding
gegee. Hulle het geglo dat as 'n teks eers geskryf
is, dit sigself ontkoppel aan die outeur en 'n eie
bestaan kry. Die leser hoef nie die outeur te ken
om die betekenis van die teks vas te stel nie.
Betekenis is dan te vinde in die woorde, struktuur
en verbande wat in die teks self lê. As mens met
behulp van metodes daarin slaag om die struktuur
en verbande binne die teks bloot te lê, het jy die
betekenis van die teks verstaan. (Baie van ons
onthou nog die tyd van die struktuuranalises).
Die Russiese formaliste het egter ook op die rol
van die leser in die vasstel van die betekenis van
'n teks gewys, 'n aspek wat in die middel en laat
e
20 eeu al hoe belangriker geword het. Daar was
ontnugtering in die Bybelwetenskap oor die feit dat
verskillende lesers verskillende ‘strukture’ in die
teks kry en dit dus verskillend verstaan. Daar is
besef dat betekenis nie iewers in die strukture van
die teks versteek lê nie, maar dat die leser op 'n
manier betrokke is by die totstandkoming van
betekenis. Dit het aanleiding tot vrae oor die rol
van die leser in die leesproses gegee, met figure
soos Iser en Jauss aan die spits. Opinies het wyd
uiteen geloop en die leser is in sommige gevalle
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tot die abolute koning van die leesproses verklaar
wat eintlik maar met die teks kon maak wat hy of
sy wou. Dit het saamgehang met die filosofiese
strominge wat in die Post-modernisme (alles is as
relatief gesien – vgl byvoorbeeld Derrida)
uitgemond het. Daar is geargumenteer dat die
verstaansproses in die leser plaasvind, wat
beteken het dat hoe die leser die teks verstaan
ekwivalent was aan die betekenis van die teks (vir
die leser). Daar was dus nie meer sprake van 'n of
die betekenis van 'n teks nie, maar wel van soveel
lesers, soveel betekenisse.
Die debatte was natuurlik lewendig en
e
uiteenlopend. In die 20 eeu het filosowe soos
Gadamer (1900-2002) beklemtoon dat die teks
eers in sy eie terme verstaan moet word. Daarna
kan die teks met die wêreld van die leser versmelt
word. Hy het gepraat van die ‘horison’ van die
teks en die ‘horison’ van die leser wat moet
saansmelt in die verstaansproses. 'n Selfs meer
invloedryke tydgenoot Ricoeur (1913-2005) het 'n
kritiese houding van suspisie voorgestaan, wat
self-belange
en
self-bedrog
in
die
interpretasieproses moes teenwerk. Filoswe soos
Derrida het geargumenteer dat alle verstaan
relatief is. Verstaan is 'n proses van dekonstuksie
van betekenis. Elke nuwe verstaan van 'n teks
dekonstureer eintlik die oues. Daar word so eintlik
nooit 'n vastepunt in die verstaansproses bereik
nie.
Ander stemme het wegbeweeg van die individu af
na die gemeenskap toe – lees van veral religieuse
tekste moes binne die groepe waarvoor die teks
bedoel is, gelees word. Dit maak diskussie binne 'n
groep 'n sentrale vereiste vir die totstandbring van
betekenis wat natuurlik selfbelang en misbruik van
tekste moes beperk (vgl Habermas en selfs
Gadamer en Ricoeur was positief oor die gedagte).
Uit bogenoemde beskrywing blyk dus dat in die
afgelope 150 jaar die fokus verskuif het van die
sender, na die medium (die teks) na die leser as
setel vir die totstandkoming van betekenis. Aan die
e
einde van die 20 en begin van die 21 eeu het daar
in die hermeneutiek 'n vorm van balans gekom,
waarin besef is dat die outeur, teks en leser
tesaam 'n rol het om te speel, wat natuurlik vir
nuwe uitdagings gesorg het, byvoorbeeld, wat die
rol van elke aspek was en hoe dit in verband met
die ander aspekte verstaan moet word.
Byvoorbeeld, wat is die belangrikste, om rasioneel
en krities die teks goed uit te lê of die openheid
van die leser om te luister en eksistensieel
aangespreek te word?
Thiselton meen dat hoewel die verskillende
hermeneutiese teorieë verskil, twee fasette in
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byna alle benaderings beklemtoon word, naamlik,
dat interpretasie i) 'n ernstige en eerlike
betrokkenheid van die leser by die teks
veronderstel en ii) dat tradisionele eksegese as
kritiese kontole vir die verstaan van die teks geld.
Dit het aanleiding gegee tot die bekende
hermeneutiese onderskeid tussen verklaring
(eksegese) en verstaan (leserbetrokkenheid).
Vra ons binne hierdie verloop van sake waar die
Calvinistiese tradisie se wortels lê, merk ons dat
Calvyn oor twee dinge sterk gevoel het, naamlik,
om die historiese situasie waarin die dokumente
geskryf is so goed moontlik te verstaan en so die
gedagtes van die oorspronklike outeur bloot te lê
en om noukeurig te let op die linguistiese en
literêre aspekte van die teks (bekend as historiesgrammatiese ondersoek). Hierdie tradisie van
verklaring is grootliks in Suid-Afrika aan die
Fakulteite voortgesit en het ook tot ten minste in
die vorige eeu nog sentraal in die tradisie van
skrifuitleg van die kerk gestaan.
HOE GAAN ONS DIE TERM HERMENEUTIEK
GEBRUIK?
In die lig van bogenoemde moet ons ooreenkom
op hoe ons die term gaan gebruik.
Hermeneutiek word verstaan as die teorie rakende
die verstaanproses van 'n teks, met ander woorde,
die nadenke oor die uitdagings, probleme,
voorwaardes, verskillende aspekte wat van belang
is in die interpretasie van 'n teks, ens.
Hermeneutiek is dus op teoretiese vlak
geïnteresseerd in die voorwaardes en kriteria wat
agter die verstaansproses lê. Op die wyse word
vrae rakende die verantwoordelike verstaan van
die teks geformuleer, byvoorbeeld, antieke tekste
gebruik terme wat ons nie verstaan nie – die
hermeneutiese vraag is dan: hoe los ons dit op?
Die antwoord op die hermeneutiese vraag is om 'n
metode, byvoorbeeld, paradigmatiese linguistiese
ondersoek, of 'n sosiaal-historiese metode te
gebruik
om
die
uitdaging
waarop
die
hermeneutiese nadenke wys, op te los. Die
praktiese aanwending of gebruik van metodes om
die uitdagings aan te spreek, noem ons
metodologie (praktiese eksegese).
Vir ons debat is dit ook belangrik om te weet dat
ons met antieke tekste werk wat lank terug in
vreemde wêrelde en tye geskryf is. Dit bied vir die
moderne leser natuurlik besondere uitdagings.
Daar is byvoorbeeld hermeneutiese uitdagings wat
op die verstaan van die teks self konsentreer,
naamlik rondom die verstaan van 'n antieke teks
binne sy konteks (eksegese van die teks). Dan is
daar hermeneutiese uitdagings rondom die
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toepassing van die boodskap of inhoud van die
antieke teks op vandag se mense. Dit veronderstel
uiteindelik
'n
komplekse
verstaansen
kommunikasieproses. Dit gaan kortliks geïllustreer
word aan die hand van die kommunikasieproses:
Paulus (sender) skryf 'n brief (medium) aan die
Romeine (ontvangers of lesers). Vir kommunikasie
om effektief plaas te vind moet die Romeine weet
wat Paulus bedoel. Hulle moet dus op dieselfde
‘golflengte’ as hy wees wat taal en begrippe,
situatsie, ens betref. Die veronderstelling is dat
hulle mekaar goed kon verstaan.

Sender
Paulus

Medium
Brief aan die Romeine

Wat van die oorspronklike kommunikasieproses
vandag oorbly, is alleen maar die medium (brief).
Vandag het ons nie meer toegang tot Paulus of die
Romeine om hulle te vra wat hulle bedoel het nie –
hulle is lankal dood. Ons het nog 'n verdere
probleem – die wêreld waarin hulle geleef het, is
ook ‘weg’. Ons het dus nie direkte toegang tot
hulle tyd sodat dit ons kan help om hulle beter te
verstaan nie. Ons dink boonop vandag anders, leef
anders, gebruik 'n ander taal as Paulus. Dit help
ons nie veel om Paulus beter te verstaan nie. Ons
is dus glad nie meer op dieselfde golflengte as
Paulus wat die dinge betref nie. Dus:

Ontvanger
Romeine

Sender (Paulus)

Ontvangers (Romeine)
Medium (brief)
Moderne leser (eksegeet)
* moderne verstaansraamwerk
* eksegese: rekonstureer
(Pauliniese verstaansraamwerk)

Vir goeie kommunikasie om plaas te vind, moet
ons egter op dieselfde golflengte kom anders is
misverstand onafwendbaar. Dit doen ons deur
eksegese, met ander woorde, om met behulp van
eksegetiese metodes 'Paulus en sy denkraamwerk'
te probeer rekonstureer en op die manier op
dieselfde golflengte te kom. Hierdie proses het sy
eie hermeneutiese uitdagings.
'n Tweede proses waarin hermeneutiek 'n ander rol
speel is hoe die Bybelse gegewens (met ander
woorde, die resultaat van die eksegese) op vandag

Sender (Paulus)

se mense van toepassing gemaak moet word. Die
kulture en situasies tussen die jaar 50nC en
vandag verskil soveel dat direkte toepassings nie
aanvaarbaar is nie. Het Bybelse gegewens van 'n
situasie wat vandag nie meer bestaan nie, nog iets
vir vandag te sê? Of, as daar vandag 'n nuwe
situasie bestaan waarvan die Bybel nog nie
geweet het nie, is daar 'n manier waarop die Bybel
tog nog riglyne vir vandag kan bied? Indien wel,
hoe en waarom? Skematies:

Ontvangers (Romeine)

Medium (brief)
Moderne eksegeet
Moet Pauliniese raamwerk verstaanbaar om-interpreteer
in terme van moderne verstaansraamwerk.
Moderne leser
* moderne verstaansraamwerk

'n Derde proses wat vir ons van belang is, is die
sogenaamde metateoretiese vrae oftewel die vrae
wat ek al eintlik beantwoord het voor ek begin om
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die teks uit te lê. Die uitlegger kom nie sonder
voorkennis na die Bybel nie. Sekere vrae vorm
deel van die voorverstaan (vertrekpunte vir die
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verstaan) van die tekste. Sulke vrae sluit
byvoorbeeld in: Wat is die Bybel en watter
outoriteit dra die Bybel? Is dit geïnspireerd en
indien wel, hoe en wat is die implikasies daarvan?
Op welke manier is die Bybel Woord van God,
indien dit wel so gesien word? Hoe vind die lees
van so 'n geïnspireerde teks plaas, met ander
woorde, is die woorde self geïnspireer of kan die
Heilige Gees jou verstand eenvoudig verlig? Wat is
die verhouding tussen die kerk se tradisie en die
Bybel?
Vir ons debat is al drie bogenoemde prosesse
van belang en die verskille in opinies is die
resultaat van verskillende keuses wat op bepaalde
tydstippe gedurende al drie hierdie prosesse
gemaak word. Keuses het implikasies. Omdat
alles saamhang, bepaal die keuses wat op
verskillende momente gemaak word, die ‘pad
vorentoe’. Byvoorbeeld, as die Bybel as die
onveranderbare Woord van God gesien word wat
woord vir woord gevolg moet word, gaan hierdie
keuse die interpretasieproses anders laat verloop
as 'n keuse van iemand wat kies vir die Bybel as 'n
gewone antieke boek sonder enige besondere
eienskappe.

17.2
DIE FOKUSPUNTE VAN ONS
DEBAT OOR HERMENEUTIEK
Hermeneutiek is geïnteresseerd in die manier
waarop die betekenis van 'n teks vasgestel kan
word. Kom ons kyk na die invloed van die drie
prosesse in die proses van interpretasie.
17.2.1

Voor-vrae

Hier is enkele voorbeelde ter illustrasie van die
belang en invloed van die leser se antwoorde op
die ‘voorvrae’.
Vraag 1: Wat is die Bybel?
Die vraag kan op baie maniere beantwoord word.
Byvoorbeeld, een antwoord is dat die Bybel die
onfeilbare Woord van God is wat deur die Heilige
Gees geïnspireer is. Hierdie antwoord veronderstel
dan dat die Bybel God se boodskap bevat en dit
moet op een of ander manier ontdek word. Dit kan
verskillende dinge beteken, byvoorbeeld:
Een:
'n fundamentalistiese benadering wat
die teks van die Bybel woord vir woord op vandag
toepas. Nie veel moeite word dan met eksegese
gedoen nie, omdat die teks ‘reguit’ en ‘direk’ praat.
Wat in sulke gevalle van groter belang is, is die
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leer of belydenisse van die kerk wat die lees van
die teks moet rig’.
Twee:
'n meer komplekse benadering wat deur
eksegese die ‘boodskap van die Bybel’ probeer
vasstel. Hier word veronderstel dat die teks in sy
eie konteks met eksegetiese finesse gelees moet
word.
Drie:
'n pentakostililstieses benadering waarvolgens die leser deur die Gees verlig word om
die Woord van God te verstaan. Hier is spesiale
eksegese of die oorspronklike konteks nie
belangrik nie, net die woord, want dit word deur die
Gees gebruik. Daarom is universitêre opleiding vir
die groepe nie belangrik nie.
Uit hierdie voorbeelde blyk dat die antwoord wat
op bogenoemde vraag gee word nog voordat die
teks gelees word, eintlik al bepaal hoe die teks
gelees gaan word.
Vraag 2: Watter gesag het die Skrif vir vandag?
Veronderstel jy lees die Bybel en verstaan wat
daar staan, watter gesag en invloed het dit jou
situasie vandag? Die vraag bou voort op die
implikasies van die vorige vraag se antwoord.
Veronderstel iemand sou sê dat die Bybel nie die
Woord van God in die sin hierbo is nie, maar dat
dit net mensewoorde oor God is, met ander
woorde menslike weergawes van die ervaringe
van mense van God. Dit sou kon impliseer dat die
Bybelteks nie so bindend hoef te wees, as wat dit
sou moes wees as dit van ‘God self’ sou kom nie.
'n Ander siening mag wees dat die Bybel 'n ou
boek uit 'n tyd lank gelede is wat nie vir vandag
geskryf is nie, dan sal die leser waarskynlik nog
minder aan die woorde gebonde voel.
Vraag 3: Is daar antwoorde vir alles in die Bybel?
Die vraag is of die boodskap van die Bybel
antwoorde op alles het, ook op moeilike etiese
vrae oor stamselle, genetiese manipulasie, ons
huidige ekonomiese sisteme, ens. Wat in die
Bybelse tyd nie eers bestaan het nie. As dit vir
iemand 'n probleem om te aanvaar, is dit maklik
om te sê dat die Bybel nie oor die sake
geraadpleeg hoef te word nie, of vice versa. As
daar beweer word dat die Bybel wel die lewe in sy
geheel
aanspreek,
moet
daar
natuurlik
verduidelikings gesoek word vir die sake waaroor
die Bybel sigself nie direk uitlaat nie. Die antwoord
wat dus op die vraag oor die Bybel gegee word,
bepaal natuurlik die manier waarop die Bybel
gehanteer gaan word. Interessant genoeg, die
Rooms-Katolieke kerk ervaar die probleem nie so
akkuut nie, want hulle aanvaar sedert Thomas van
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Aquino dat God se openbaring nie net in die Skrif
te vinde is nie, maar ook in die rede (common
sense). Waar die Skrif kortkom, vul die rede aan.

belangrik om oor die antwoorde wat hier in ons
konteks gegee word, na te dink.
Die belangrike punt vir ons om hier in ag te neem
is die feit dat binne 'n kerkverband soos ons s’n,
wat presbiteriaans van aard is, die antwoorde op
die vrae nie deur die individu gegee word nie,
maar dat die kerkverband die antwoorde op die
soort ‘voorvrae’ gee. Dit sou beteken dat as jy die
antwoorde van die kerk op hierdie vrae lees, jy
eintlik al moet kan voorspel binne watter raamwerk
die Bybel hanteer gaan word. 'n Vraag wat dus
gevra moet word, is: wat sê die NG Kerk oor sulke
vrae en klop die besluite met dit wat die kerk op
die vrae antwoord? Met ander woorde, is die
besluite van die kerk konsekwent?

Vraag 4: Wie is God?
Teologie gaan oor die nadenke oor God. Daarom
is dit te verstane dat die posisie wat iemand
inneem in die verband ook impak gaan hê op die
manier waarop die Bybel hanteer gaan word. As
iemand byvoorbeeld sê daar is nie 'n god nie, is dit
vir hom waarskynlik ook nie 'n noodsaak om die
Bybel te lees nie. Sê iemand weer daar is 'n God,
maar ek leer hom in die natuur ken, sal die Bybel
waarskynlik ook nie hoog in aanvraag wees nie?
Word daar gesê dat daar wel 'n God is, en dat Hy
uit sy openbaring, die Bybel, geken kan word,
neem die Bybel die sentrale plek in en sal ook
deeglik bestudeer word. Ook hierdie voorvraag
bepaal hoe iemand die Bybel gaan hanteer nog
voordat die Bybel opgetel is.

17.2.2 Die eksegese van 'n teks. Wat is op
die spel?
Die analise van 'n antieke teks bied vele
hermeneutiese uitdagings indien dit in die eerste
plek verantwoordelik binne die oorspronklike
konteks verstaan wil word, juis omdat daar soveel
fasette is wat aandag moet ontvang en ook op
mekaar inwerk.

Hierdie is maar vier voorbeelde van standpunte
wat ons vooraf inneem en wat ons hantering van
die teks gaan bepaal. Daar word dikwels gesê: ‘Sê
my wat jou antwoorde op die vrae is en ek sê jou
hoe jy die Bybel gaan lees’. Vir ons gesprek is dit
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Uit die eksegetiese wiel (illustrasie – dit is nie
volledig nie, maar alleen ter illustrasie van die punt
wat gemaak word) blyk die verskeidenheid
aspekte wat met die lees van 'n (antieke) teks in
gedagte gehou moet word. Die aspekte hang
saam en beïnvloed mekaar wedersyds. Daar word
van 'n hermeneutiese spiraal (Friedrich Ast -17781841 en Grant Osborne) gepraat wanneer verwys
word na hoe die verskillende aspekte (in die wiel
genoem) saamhang en saam tot beter begrip lei.
Die verstaan van die sosiale situasie kan
byvoorbeeld tot die beter verstaan van 'n woord lei,
wat weer die historiese aspekte in helderder
perspektief kan plaas. Uiteindelik sal die gegewens
my ook help om in gesprek te tree met die teologie
(boodskap) van die skrywer, ens.
Die inbedding van gegewens in 'n teologiese
raamwerk sluit ook breër hermeneutiese aspekte
in soos die verhouding tussen die Ou en die Nuwe
Testament en die posisie van Jesus in hierdie
verhouding. Werp Jesus nuwe lig op die Ou
Testament wat aanleiding gee tot kontinuïteit
asook diskontinuïteit? Geld alle Ou-Testamentiese
opdragte vandag nog of indien nie, waarom nie?
Hoe moet die inner-kanoniese debat tussen die Ou
en Nuwe Testamente verloop?
In die illustrasie hierbo word in die middel (rooi)
aangedui dat die Bybeltekste nie a-histories of asosiaal gelees moet word nie. Die illustrasie moet
van binne na buite gelees word. Die volgende
groot sirkel (groen) dui op die areas waar daar
hermeneuties (teoreties) nagedink word oor
daardie betrokke aspekte van die teks,
byvoorbeeld, wat is die literêre raamwerk van die
teks en wat is die vrae wat daarmee saamhang.
Hoe bepaal ek die genre en wat sou dit beteken vir
my uitleg? In antwoord op die vrae ontwikkel
(gebruik) ek dan praktiese metodes (genreanalises, retoriek, metaforiek) om die literêre
aspekte te ontsluit en te verstaan. Dit word in die
buitenste sirkel uitgebeeld (oranje). So gaan ek
ook na die struktuur kyk en ook die struktuur in die
lig van die literêre analise probeer verstaan.
Verskillende metodes word dus gebruik om die
hermeneutiese vrae van 'n betrokke teks te
probeer beantwoord. Die uitleg wat in die
integrasie van die verskillende aspekte tot die
mees aanvaarbare verklaring kom waarin die
verskillende aspekte in die minste spanning staan,
word gewoonlik as die mees aanvaarbare hipotese
gesien.
Dit hoef nie eers genoem te word dat eksegese 'n
verbysterende aantal moontlikhede en keuses
veronderstel wat
mekaar onderling ook nog
beïnvloed nie. Byvoorbeeld, hoe het mense
destyds oor kopdoeke gedink? En hoe stel mens
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dit vas? Alle inligting is egter nie altyd ewe
akkuraat nie, want die antieke bronne kom uit
verskillende tye (soms honderde jare apart), kom
uit verskillende lae van die samelewing (die rykes
het meestal geskryf en nie die armes nie – dus het
ons 'n rykmansprentjie: die boonste 10% van die
samelewing), die situasies is dikwels nie
vergelykbaar nie. Daar kan dus debatte ontstaan
oor die ‘modelle’ wat ons aanbied bv oor hoe die
huwelik was, hoe die familie geleef het, of hoe
seksuele nadenke daar uitgesien het. Sulke
debatte draai dikwels om wat die uitleggers oor die
antieke tyd weet: ons ken uitdrukkings soos ‘dit
gaan om tempelprostitusie’, of ‘dit gaan nie oor
seks soos ons dit vandag ken nie’ en so meer.
Hierdie punt word alleen maar gemaak om te
illustreer hoe moeilik dit werklik is om antieke
tekste uit 'n kultuur van 2000 jaar gelede behoorlik
te verstaan. Dit verklaar dan ook die toutrekkery
waar die een uitlegger sê, ‘so was dit’ en 'n ander
weer, ‘sus was dit’. Dit beklemtoon ook die
nodigheid van indringende en deeglike navorsing
wat baie tydrowend kan wees, maar tog
noodsaaklik is.
In die lig van wat hierbo kortliks ter illustrasie gesê
is, is dit dus ook duidelik dat nuwe inligting altyd
nuwe perspektiewe kan bring. Dit is dus nie
onverantwoordelik van die kerk om telkens te vra
na 'n her-evaluasie van 'n betrokke saak nie,
inteendeel.
17.2.3 Die sogenaamde hermeneutiese kloof
'n Uiters gekompliseerde hermeneutiese proses
volg nou en gaan oor die oorbrugging van die
kloof tussen die eerste eeu (die Bybelse tyd) en
vandag. Die realiteit is dat die Bybel binne die
kerkraamwerk gesien word as 'n boek met 'n
boodskap vir vandag. Hoe kommunikeer 'n ‘ou
boek’ in die moderne tyd aan moderne mense?
Soos in die gevalle hierbo kom opinies nie kort
nie. Meer charismatiese groepe oorbrug die kloof
deur beroep te doen op die Heilige Gees om die
woorde vir vandag lewend te maak. Die grootste
gros Christene (Ortodokse en Rooms-Katolieke)
laat die tradisie (kerk) toe om die Bybel vir hulle
van toepassing te maak. (As Calviniste het ons
ook so iets daarvan in ons belydenisskrifte). Die
Protestantse kerke en met name ons kerk het
aanvanklik bietjie fundamentalisties te werk
gegaan in navolging van ons Nederlandse
broeders, maar die afgelope ongeveer halwe eeu
is
ons
hermeneutiese
benadering
tot
skriftoepassing al meer op die basis van 'n
analogiese model geskoei. (Dit is natuurlik nie die
enigste model nie, maar vir ons onderwerp was en
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is dit die basiese model). Dit beteken die volgende

Plus minus jaar 50 nC
Hoofbedekking
word gevra

Betekenis:
Eer jou man

analogiese oordrag
(dieselfde boodskap
geld vir beide)

In die jaar 50 het Paulus geskryf dat vroue hulle
hoofde moet bedek. Hoe moet ons so Bybelse
stelling vir vandag se mense oordra? Sonder om in
detail te verduidelik, kom ons veronderstel dat
Paulus vir sy lesers wou sê dat vroue volgens die
gebruike van daardie tyd hulle hoofde moes bedek
as teken van respek vir hulle mans. Dit was dus
eintlik sy boodskap. Die sosiale betekenis van
hoofbedekking het vir moderne mense verlore
gegaan. Hulle sal nie dink 'n vrou eer haar man
deur haar kop toe te maak nie. Dit help dus nie om
vir die moderne vrou te sê om haar hoof te bedek
nie, maar wel om haar man te eer.
Vir lank het die kerk tog so bietjie fundamentalisties gevra dat vroue hoede dra. Die
analogiese oordrag het die gebruik egter verander.
Nie die fisiese aksie nie, maar die boodskap wat
die aksie destyds gekommunikeer het, moet verder
geneem word. Die hermeneut moet vra hoe die
boodskap in vandag se taal en beelde
gekommunikeer kan word (daar is natuurlik baie
moontlikhede). Indien die persoon in 2016
dieselfde boodskap as die persoon in 50 hoor,
naamlik, eer jou man, al verskil die aksies wat
gevra word hemelsbreed, is die boodskap effektief
oorgedra. Analogie veronderstel dus diskontinuiteit
(die konkrete aksies word nie as eise na vandag
toe oorgedra nie) terwyl daar ook kontinuiteit is
(die boodskap geld vir vandag net soos dit vir
destyds gegeld het). Analogiese oordrag is nie
probleemloos nie, want dit behels ook maar veel
interpretasie, maar bied ten minste 'n raamwerk vir
die verstaan van die oordrag en maak ook die
kontinuiteit met die boodskap van die Bybel
duidelik.
Hierdie aspek van interpretasie en toepassing
verklaar die eindelose gestry oor of die
homoseksualiteit van destyds die homoseksualiteit
van vandag is. As dit is, kan die boodskap oor die
homoseksualiteit in die Bybel analogies toegepas
word op vandag; as dit nie dieselfde of parallel is
nie, is die analogiese toepassing ook nie eintlik
moontlik nie, omdat daar nie werklik van
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by wyse van 'n eenvoudige illustrasie:

2016 nC
???

Eer jou man

kontinuiteit sprake is nie. Baie van die resente
debatte se punte van verskil lê op hierdie vlak.
17.2.4 Die hermeneutese debat
Die Bybel as boek is histories 2000 jaar van die
hede verwyder. Daar is egter maniere binne die
kerklike nadenke om die probleem aan te spreek.
Daar word dikwels deur byvoorbeeld moraal teoloë
beweer dat om te weet wat die Bybel sê, is nog nie
om te weet wat God vir vandag sê nie. Die
Bybelboodskap mag wel deel van die totale
boodskap wees, maar is nie die geheel nie. Die
standpunt word veral in die etiek sterk beklemtoon.
Maar wat maak dan die geheel uit? In die
hermeneutiek word veral drie elemente genoem,
naamlik die a) Bybelse boodskap, b) die
korporatiewe verstaan van die tekste deur die kerk,
met
ander
woorde,
dogmatiek
en
dogmengeskiedenis en c) die moderne leser met
sy vrae, aannames en identiteit. Om uiteindelik tot
'n besluit te kom oor welke weg die kerk moet volg,
moet al drie die komponente in 'n gesprek in
verband met mekaar gebring word. Die
veronderstelling is nie dat dit 'n gesprek is waarin
daar ‘gesê en beveel’ word nie, maar waarin daar
intensief en empaties wedersyds gekommunikeer
word. In so 'n gesprek mag dit wees dat nuwe vrae
van die hedendaagse lesers nuwe Bybelse
perspektiewe mag open of huidige standpunte
mag bevestig, verander, laat herformuleer of mag
uitbrei. Hermeneuteise besinning moet as normaal
in die geskiedenis van die kerk gesien word.
Om die proses van skrifverstaan en –toepassing
van selfbelang of manipulasie te probeer beskerm,
speel die tradisie van die kerk 'n belangrike rol.
Hoe is daar oor die saak in die verlede nagedink
en waarom? Hoe vergelyk ons inligting daarmee
en waarom kan ons daarvan verskil? Dit daag die
kerk uit om voortdurend in gesprek te bly met nie
alleen die moderne mens nie, maar ook met sy eie
tradisie. Wie ons is, het ons geword vanweë ons
tradisie. Dit is deel van ons identiteit. Daarom is dit
ook van belang dat 'n kerk sy eie akademici
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koester en met hulle in gesprek bly. Hulle is in 'n
sekere sin die kontak met die verlede, maar ook
medewerkers aan die toekoms. Natuurlik sing die
tradisie nie altyd met net een stem nie, wat die
saak ook so bietjie kompliseer, maar tog ook
verryk.
Die derde element is die moderne mens. In die
afgelope 60 jaar (na WW II) het dramatiese
veranderinge rondom menswees en die siening
van die wêreld binne die Westerse samelewings
plaasgevind. Die boek van Charles Taylor (en daar
is baie ander sulke boeke, maar Taylor s’n is aan
te bevele) A Secular Age beskryf die ontwikkeling
van die houding van die Westerse mens oor die
afgelope 2000 jaar. Volgens sy analise, wat ek
onderskryf, veral in Nederland, leef ons vandag in
'n sekulêre eeu. Dit hou baie dinge in, maar hier
gaan net enkele belangrike aspekte genoem word,
ter wille daarvan om die hermeneutiese probleem
te belig.
Die groot vraag is hoe mense wat die eerste 1500
jaar en baie eintlik nog 'n paar honderd jaar langer
nie anders kon as om te aanvaar dat daar 'n God
is nie, nou byna nie anders kan as om God te
betwyfel of te verwerp nie? Sy verklaring baseer hy
op die ontwikkeling van wat hy eksklusiewe
humanisme noem. Dit is 'n oortuiging (eintlik 'n
nuwe vorm van geloof) dat daar nie iets spiritueels
bestaan nie, maar dat die finale doel van die mens
neerkom op 'n selfgenoegsame houding wat gemik
is op die bevordering van sigself en mense. Binne
so immanente raamwerk moet daar na sin en
betekenis gesoek word. Dit beteken nie
noodwendig dat mense die transendente of God
per se verwerp nie, maar dat die manier waarop
hulle vrae oor sentale gebeure beantwoord,
verander het. Byvoorbeeld, vrae oor die hoe en
waarom in die natuur word nie meer beantwoord
deur na God te verwys nie, maar na natuurwette.
So ‘verloor’ God eintlik betrokkenheid by die natuur
en word kennis en rede teenoor geloof gestel as
die beter opsie om die gebeure aldaar te verklaar.
Die beelde en verwysings in die Bybel (wat dikwels
die wêreldbeeld genoem word) word ook betwyfel
en daarmee word God betwyfel. Die betwyfeling
van die basiese gegewens van die Bybel beteken
dat die hekke oopgegooi word vir verskillende
ander moontlikhede. Nou word God en die
godsdiens nie meer outomaties aanvaar nie,
maar daar moet te midde van vele ander
moontlikhede gekompeteer word vir relevansie.
Van hierdie ander moontlikhede gee heeltemal
ander verklarings vir die werklikheid en die sin van
die lewe. Die uitdaging om die godsdiens
geloofwaardig aan te bied word dus van kardinale
belang. Dit gaan dus nie meer oor geloof nie, maar
oor geloofbaarheid en bewysbaarheid. Geloof
word betwyfel, religieuse oortuigings word
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uitgedaag, die kerk word van die markplein gedruk.
Dit is egter nie 'n eenvoudige situasie van glo in
God of nie (new atheists), maar is eerder 'n
situasie waarin mense hulleself in die drukkende
atmosfeer van die moontlikheid van die
transendente bevind maar tog ook nie, waar die
rede heers, maar waar daar gewonder word oor
die moontlikheid van iets meer as net die rede,
waar geloof en twyfel gelyktydig bestaan. Dit is dus
'n tyd waar religie in die raam van ‘soeke’ na ‘Iets’
afspeel, sonder om enige direkte beweringe te wil
maak. Dit gaan dus nie noodwendig oor ongeloof
nie, maar oor anders glo.
Hiermee saam meen Taylor dat die mens in 'n
‘buffered individual’ verander het. Dit beteken dat
mense nou individualisties funksioneer, met ander
woorde, hulle voel hulleself nie meer aan groepe
gebonde of verbonde nie en kan maklik uit 'n groep
en sy invloedsfeer tree sonder om te voel dat te
veel prys gegee word. Dit is elkeen vir homself en
die opinie van die gemeenskap is ook nie eintlik
meer van belang nie. Die kerklike sosiale druk
verdwyn. Die individu is ‘buffered’ in die sin dat hy
of sy nie meer onder enige invloed van geeste,
spirituele dinge of die transendente staan nie,
maar alleen en ekslusief op die materiële wêreld
konsentreer. Idees soos genade en hoër roeping
verdwyn uit die woordeskat. Dit lei natuurlik ook
tot die relativering en verlaging van die etiese eise.
'n Persoon wat op sy eie belang konsentreer
sonder enige eise, behalwe die sosiale eise in
soverre hy dit nie kan omseil nie, hoef nie na hoër
etiese waardes te streef nie. Hy moet alleen tot sy
eie voordeel leef. Dit word 'n ‘polite society’ waar
mense onverbonde is, maar tog ter wille van
hulleself onderling ‘kontrakteer’ om goeie sosiale
orde te handhaaf sodat hulle kan voortbestaan.
Hierdie ‘buffered individualism’ lei natuurlik ook tot
addisionele vrae, soos waarom joune en nie
myne nie. Waarom mag jy iets vir jouself toe-eïen
en my nie toelaat om dit ook te doen nie. Sosiale
gedrag word beïnvloed – bv as ek eerste by 'n
stoel in die trein kom, waarom moet ek dit prysgee
al is die ander persoon 70 jaar ouer as ek? Ons is
immers beide individue met ons eie regte. Binne
so raamwerk verskuif die verwagtinge van diegene
wat kies om aan 'n kerk te behoort ook van die ou
benadering van wat kan ek vir God doen, na vir
vraag of die kerk in my behoeftes voldoen en vir
my iets beteken. In 'n opname in Nederland het
geblyk dat van die vier basiese kenmerke van
kerkmense drie oor die individu en sy belange
gaan (maw hoe ek groei, gehelp word, ens).
Volgens Taylor sal die situasie nie gou verander
nie, inteendeel – ons leef daarin en kan nie daaruit
tree nie. Die kerk moet in so situasie en onder
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sulke voorwaardes met die moderne mens in
gesprek gaan en hulle vrae kan aanspreek. Vir die
kerk is dit 'n reuse uitdaging. Byvoorbeeld, die kerk
werk met strukture van gesag en kommunaliteit
(groepe) – hoe gaan die kerk daarin slaag om 'n
‘buffered individual’ te bereik, wat te sê nog te
oortuig? Is dit nog moontlik vir die kerk om
standpunte as legitiem op die markplein te
verkondig? Met ander woorde, in die gesprek met
die moderne mens, het die Bybel vetoreg as daar
verskil van mening tussen die moderne mense en
die Bybel is, of moet die kerk te wille van
relevansie ('n lewensaar) met die tydsgees saam
beweeg? Indien dit gedoen word, wat offer die kerk
op en wat bly oor? Is daar enige voordele vir die
kerk in die toenemende individualisme en
humanisme? Hierdie komplekse probleme gaan
nie hier verder aandag kry nie, maar hopenlik wel
by ons byeenkoms ter sprake kom.

Du Toit, AB 2009 New Testament exegesis in
theory and practice, in: Focusing on the
message, (ed. AB du Toit; Protea: Pretoria), pp.
107-148. Hierdie opstel gee 'n goeie oorsig oor wat
van die eksegeet in die algemeen verwag word.
Lategan, B. 2009 New Testament hermeneutics
(Parts I & II), in: Focusing on the message, (ed.
AB du Toit; Protea: Pretoria), pp. 13-104. Hierdie is
'n goeie oorsig oor die hermeneutiek deur 'n medeSuid-Afrikaner.
Smith, JKA, 2014 How (not) to be secular,
Eerdmans: Grand Rapids. Hierdie boek bespreek
die 900 bladsye boek van Charles Taylor (A
secular age) en gee 'n betroubare en goeie
weergawe van die inhoud in 15% van die bladsye
van die oorspronklike boek.

Die volgende boeke kan met vrug gelees word as
voorbereiding vir ons gesprek:
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18. TOGETHER TOWARDS LIFE
Jesus is die Here. Dit is die vroegste belydenis
van die kerk. Dit is ook dié belydenis wat die 348
lidkerke van die Wêreldraad van Kerke aan
mekaar verbonde hou. Daar is immers onder die
lidkerke Ortodokse en Pentekostalistiese kerke.
Daar is ook Anglikane en Kwakers, Onafhanklike
Kerke en Gereformeerdes, 'n verskeidenheid van
perspektiewe en oortuigings. Ja, vanuit bykans
elke teologiese stroom kom die lidkerke van
hierdie merkwaardige Wêreldraad van Kerke wat
meer as 'n half biljoen lidmate verteenwoordig.
Die WRK is in Augustus 1948, in Amsterdam,
gestig. Reeds sedert die middel van die 19de eeu
het die westerse Protestantse sending beweging
op 'n tienjaarlikse basis byeengekom. Dit was
tydens so 'n byeenkoms in 1910 in Edinburgh,
Skotland, waar die wêreld sending beweging egter
regtig beslag gekry het. Die teenwoordiges was
verenig in hulle oortuiging dat hulle op 'n punt in
die geskiedenis staan met onvergelykbare
geleenthede om die kerk se roeping te vervul om
die Evangelie na die hele wêreld te neem. In
Edinburgh word gevolglik 'n visie gebore van 'n
wêreldwye sending gemeenskap wat die Evangelie
na die wêreld neem.
Kort na die Edinburgh konferensie het die wêreld
egter onherroeplik verander. Die uitbraak van die
Eerste Wêreld Oorlog en die ontwikkeling van
tegnologie wat daarmee gepaard gegaan het, het
die voorgenome sendingaksies ontwrig, maar ook
die waarde van 'n verenigde getuienis vanuit die
christelike
geloofsgemeenskap
baie
helder
onderstreep.
Die WRK het in 1948 as 'n voortsetting van die
Edinburgh droom tot stand gekom. Verskillende
teologiese strome het ineengevloei in dié
wêreldliggaam. Metterjare sou dit duidelik word dat
dit diepgaande dialoog sou benodig om die
evangelikaliese en die ekumeniese strome ineen
te laat vloei. In 1951 het Lesslie Newbegin se
invloedryke werk oor die onlosmaakbaarheid
tussen eenheid en sending die toon aangegee vir
die hartgrondige teologiese gesprek wat sou volg
oor die aard van die sending van die kerk. Die
Eurosentriese sendingvisie van 1910, waarin
westerlinge, wat oor die nodige koloniale mag en
middele beskik, die evangelie na die "wêreld"
neem, is vervang met 'n evangeliese begrip dat
God se missie na die wêreld 'n beweging is wat
ontspring op duisende plekke in die wêreld. Reeds
dekades voor die gesprek in Suid-Afrika oor 'n
missionale teologie het die WRK begryp dat
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gelowiges God volg in sy beweging na die wêreld,
dat elke gelowige geroep word om vanuit 'n lewe in
die Drie-Eenheid Sy beweging na mense mee te
maak. Die omarming van 'n nuwe lewe in die
Triniteit, 'n fokus op lewe wat blom (floreer), omdat
dit vanuit die hoop wat Christus bied, nuutgemaak
is, het die agenda van die Wêreld Raad geword.
Vandaar die slagspreek van die WRK, Together
Towards Life. Vandag word onder meer verstaan
dat die beweging van God al te dikwels vanuit die
rand van die samelewing kom na diegene wat oor
mag beskik.
Die WRK se stryd teen apartheid en rassisme het
uiteraard ons prentjie van dié organisasie gekleur.
Die Kaapse en Transvaalse Sinodes se bedanking
uit die WRK in 1961, na Sharpeville en Cottesloe,
staan histories uit as 'n simbool van die impak van
volksideologie. Toe die WRK in die sewentigerjare
finansiële
steun
begin
gee
aan
die
bevrydingsbewegings in Suider-Afrika, is dié
organisasie getipeer as internasionale vyand van
die waarheid. Hierdie optrede van die WRK het
ook intern diepgaande spanning en dialoog
veroorsaak.
Die argument vir oorlog teen
ongeregtigheid het sedertdien verander na 'n
teologiese regverdiging vir vrede en geregtigheid.
Ook die WRK is in dié proses getransformeer deur
sy diepe besinning oor die evangelie as alternatief
vir die waardes en oortuigings van die wêreld.
Die Edinburgh 2010 vergadering was net so 'n
waterskeidingsgeleentheid
soos
Edinburgh
1910. Dié 2010 byeenkoms het waarskynlik die
grootste spektrum ooit van christene in die wêreld
byeengebring met die oog op 'n gedeelde verstaan
van die kerk se missie. Klem is gelê op die
uniekheid van Christus, jongmense as deelnemers
aan die missie, die natuurlike omgewing as fokus
van die kerk se missie, kritiese interaksie met
magstrukture met die oog op die aanspreek van
ongeregtigheid, die geestelike aard van die missie
onder leiding van die Heilige Gees, die Bybelse
oproep tot eenheid en gemeenskaplike getuienis,
bekering en die vind van 'n nuwe lewe in Christus.
In 2013 in Busan, by die tiende algemene
vergadering, het die slagspreuk Together Towards
Life beslag gekry.
Die werksaamhede van die WRK word in drie
afdelings behartig nl: Eenheid, Missie en
Ekumeniese Verhoudings, 2. Publieke Getuienis
en Diakonia, 3. Ekumeniese formasie. Die WRK
doen reuse werk in terme van geskilbeslegting met
die oog op wêreldvrede en geregtigheid. Trouens,
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sy Pilgrimage of Justice and Peace program hou
op baie plekke brose onderhandelinge tussen
owerhede en magte aan die gang en skep
internasionaal talle ruimtes vir helende dialoog.
Die teologiese werk in sy Faith and Order afdeling
verteenwoordig omvangryke ekumeniese teologie.
Die Rooms Katolieke Kerk is uit eie keuse nie lid
van die WRK nie. Die WRK Algemene Vergadering
kom agtjaarliks byeen en die Sentrale Komitee
tweejaarliks. Die wyse waarop die NG Kerk nou
terugverwelkom is in die WRK, is opsigself 'n
getuienis. Die blydskap van die lede van Sentrale
Komitee in Trondheim, Noorweë, was hoorbaar en
tasbaar. Niemand was egter blyer en hartliker as
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ons mede-Suid-Afrikaanse lidkerke en die kerke uit
Afrika nie.
Die verbintenis van al die lede van die Sentrale
Komitee tot die WRK se agenda is merkwaardig.
Hulle weet hoe om diversiteit te bestuur en
onderlinge verskille te bowe te kom. Die dominante
verhaal is dié van God se koninkryk wat moet kom.
Hulle skryf saam aan nuwe hoofstukke. Die WRK
is inderdaad 'n merkwaardige gestalte van die
liggaam van Christus.
Nelis Janse van Rensburg
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19. DIE VERLORE SEUN IS WEER TUIS!
Die NG Kerk is na 55 jaar weer as lid van die
Wêreldraad van Kerke (WRK) toegelaat. Ds Nelis
Janse van Rensburg,
voorsitter van die
moderamen en dr Gustav Claassen, algemene
sekretarius van die NG Kerk, het Maandag die
hertoelating van die NG Kerk in Trondheim,
Noorweë meegemaak.
Dit was historiese en emosionele oomblikke toe
die voorsitter van die Sentrale Komitee van die
WRK aankondig dat die NG Kerk weer tot hierdie
baie belangrike wêreldliggaam toegelaat word.
Die Kaapse en Transvaalse sinodes van die NG
Kerk was afsonderlik lede van die WRK sedert die
ontstaan daarvan in 1948. Die skietdood van die
69 mense in Sharpeville op 21 Maart 1960 het
egter 'n stryd om die siel van die destydse NG
Kerk ontketen. Die WRK het in die lig van die
verwikkelinge ná Sharpeville besluit om by die
bespreking van die onreg betrokke te raak en 'n
beraad van sy lidkerke is van 14-17 Desember
1960 in Cottesloe, Johannesburg gehou. Al agt
die Suid-Afrikaanse lidkerke van die WRK
insluitende die NG Kerk van Transvaal en die NG
Kerk in Suid-Afrika (Kaapland) was teenwoordig.
Tydens dié konsultasie is baie sterk beding vir die
insluiting van swart mense in die politieke bedeling
in Suid-Afrika. Uiteindelik is 'n verklaring uitgereik
wat die inhoud en besluite van die konsultasie
verwoord het. Onbillike diskrimasie teen swart
mense in talle vorme is afgewys. Besluite is onder
meer geneem oor werkreservering, grondbesit vir
almal en stemreg vir die Kleurlingbevolking.
Die NG Kerk se afgevaardigdes het hierdie
verklaring gesteun. Dit het 'n geweldige storm in
die kerk en in Afrikanergeledere ontketen. In sy
nuwejaarstoespraak op 1 Januarie 1961 het dr HF
Verwoerd 'n wig tussen die afgevaardigdes en die
res van die kerk ingedryf deur te sê dat hierdie
kerklui nie die amptelike standpunt van die kerk
verteenwoordig nie. Die kerk was nou in 'n diep
morele stryd gedompel en die helder getuienis van
die NG Kerk oor God se geregtigheid vir alle mens
het vir lank stil geword.
Een na die ander het die sinodes van die NG Kerk
die besluite van Cottesloe verwerp. Die Vrystaatse
Sinode se afwysing is gevolg deur gelykluidende
besluite van die Federale Raad van NG Kerke en
die Natalse Sinode. In April 1961 het die
Transvaalse Sinode besluit om uit die WRK te tree.
In November 1961 het die Kaapse Sinode ook met
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'n oorweldigende meerderheid besluit om die WRK
te verlaat. Al hierdie sinodes het sterk afkeurende
besluite geneem ten aansien van die Cottesloe
verklaring.
Toe die Algemene Sinode van die NG Kerk in
Oktober 1962 tot stand gekom het, was
lidmaatskap van die WRK nie eens op die agenda
nie.
In die daaropvolgende jare het die WRK se
amptelike veldtog teen rassisme en apartheid
geweldig omstrede geraak toe die organisasie in
1970 besluit het om die bevrydingsbewegings
finansiëel te ondersteun. Hiermee het die WRK 'n
vyand geword van die Suid-Afrikaanse staat en het
die propagandamasjien van destyds seker gemaak
dat ten minste die meeste witmense hierdie
oortuiging deel. Intussen het die WRK ook agter
die politieke skerms gewoeker om stukrag te
verleen aan die versetbeweging en veral om
internasionale steun te werf vir sanksies en verset
teen apartheid.
So was die skorsing uit die Wêreldbond van
Gereformeerde Kerke 'n harde hou vir die NG
Kerk. Natuurlik was die getuienis en verset van
ons susterskerke baie betekenisvol. Die NG Kerk
se eie teologiese en historiese familie was
wêreldwyd verenig in sy verset teen die teologiese
regverdiging van apartheid. Toe die NG
Sendingkerk in 1986 die Belydenis van Belhar
aanvaar, het dit daarmee die waarheid van die
Evangelie oor die aard van die Christelike kerklike
lewe en die eise om versoening en geregtigheid in
die Evangelie op 'n baie besondere manier in fokus
gebring.
In die laat sewentiger en vroeë tagtigerjare het die
NG Kerk begin om apartheid af te wys. In 1986
was sy bekering van sy dwaling oor apartheid
reeds ver gevorder met die aanvaarding van die
dokument "Kerk en Samelewing." So sterk was die
afwysing van die apartheidsteologie toe, dat die
Afrikaanse Protestantse Kerk in 1987 van die NG
Kerk weggebreek het. In 1990 is hierdie dokument
verder verfyn en toe pres FW de Klerk in 1990 'n
nasionale kerkeberaad te Rustenburg hou, kon
prof Willie Jonker met vrymoedigheid in die
openbaar die sonde en die dwaling van die NG
Kerk ten aansien van apartheid bely.
Sedert hierdie dramatiese jare het die NG Kerk
stadig maar seker weer deel geword van
ekumeniese organisasies. Met die ondersteuning
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van die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke en sy
lidkerke, het die NG Kerk weer sy profetiese stem
begin vind. In ekumeniese geledere word die NG
Kerk nooit verwyt oor sy apartheidsverlede nie.
Telkens word daar eerder erkenning gegee aan
die groot rol wat die kerk speel in die verligting van
die nood van die mense van Suid-Afrika. Die NG
Kerk het inderdaad sedert die vroeë tagtigerjare 'n
reuse verskuiwing gemaak in sy diakonaat en
omgee vir die mense van ons land. Die kerk was
maar te bewus daarvan dat dit alleen deur 'n
diensknegrol te speel, 'n geloofwaardige getuienis
kan lewer van sy bekering. Daar is vandag nie
meer NG gemeentes wat nie betrokke is by arm
gemeenskappe en mense wat lyding ervaar nie.
Die welsynsdienste van die NG Kerk en die VGK
lewer jaarliks professionele dienste aan meer as 'n
miljoen mense. Voeg hierby die informele werk van
gemeentes en lidmate en die hartgrondige
verbintenis van die NG Kerk tot die genesing van
Suid-Afrika kan nouliks betwyfel word.
Die aanvaarding van die Belydenis van Belhar
het egter vir baie die toetssteen geword van die
NG Kerk se bereidheid om te verenig met sy
susterskerke. Die vereniging van hierdie kerke sal
inderdaad grootliks bydra tot die geloofwaardigheid
van die NG Kerk se verklarings en getuienis oor
die ware aard van die kerk en sy verbintenis tot
Afrika.
Die NG Kerk het in die proses duur lesse geleer.
Die kerk het geleer wat die skade en verlies is
wanneer jy jou teologie in isolasie bedryf.
Agterstande is opgebou ten aansien van die
nuutste denke in die gereformeerde, en Christelike
teologie in die algemeen. Die apartheidsideologie
het mense wysgemaak dat ons in Suid-Afrika
eintlik alleen die waarheid het en in die sentrum
van teologiese denke funksioneer. Die kerklike
wêreld is egter groot en die ontwikkeling in teologie
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het voortgegaan terwyl die NG Kerk en ander
Suid-Afrikaanse kerke met selfregverdiging besig
was. In Afrika is daar bv in plekke soos Nigerië,
Kenia en Ghana baie groot gereformeerde kerke
met uitstekende teologiese fakulteite by wie die
Suid-Afrikaanse kerke baie kan leer.

Die NG Kerk se lidmaatskap van die WRK lei 'n
nuwe tyd van blootstelling en diensbaarheid in.
Die WRK se omvangryke kundigheid en kapasiteit
kom nou tot die kerk se beskikking. Die WRK se
fokus en beleid het ook oor die jare baie verander.
Vandag is sy fokus op regverdige vrede. Trouens,
een van die vlagskip aksies van die WRK is sy
program genaamd Pelgrimstog van Geregtigheid
en Vrede. Alle kerke en kerklike strukture word in
dié program meegeneem in talle en talle aksies om
die wêreld te genees van konflik en pyn. Die kerk
kan ook nou sy stem en sy gawes toevoeg tot
hierdie uitnemende getuienis. Die WRK se
voorbeeld van beliggaamde versoening en
eenheid kan beslis die kerklike gemeenskap in
Suid-Afrika baat. Die blydskap en die emosie
waarmee die Suid-Afrikaanse lidkerke, die Afrika
kerke en die Sentrale Komitee van die WRK die
NG Kerk Maandag terug ontvang het, getuig onder
meer van die afwagting oor die moontlikhede wat
hiermee ontsluit is. Die verlore seun is weer tuis.
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20. DIE NG KERK EN DIE EKONOMIESE ONTWIKKELING VAN ONS
LANDE
20.1

INLEIDING

Die besinning oor die ekonomie, en veral die
onderliggende waardes in ekonomiese sisteme, is
nog altyd diepgaande beïnvloed deur die
boodskap van die Bybel. Die Ou Testament tref
bv al in sy vroegste geskrifte omvattende
ekonomiese maatreëls om die armes, weduwees
en die vreemdelinge te beskerm. Die ekonomiese
etos van ou Israel word ook reeds in die pentateug
uitgespel. Dit sluit rus vir die aarde en ander
ekologiese oorwegings, lenings aan jou naaste, die
sorg vir mense en veel meer in. Die profete staan
veral op teen uitbuiting en ekonomiese
verontregting.
Die Nuwe Testament praat
herhaaldelik van "ekonomie’’, in Grieks letterlik die
"oikonomia tou theou", die "ekonomie van God’’.
Die twee woorde oikos (huis) en nomos (wet,
reëls, orde) beteken tesame "huishouding".
Godsekonomie is die wyse waarop God sy huis
onderhou en versorg. En dié "huishouding" omvat
alles wat leef en is. Ons kry die beeld van God, in
die Skrif, as die Groot Ekonoom, wat sy
omvattende, globale, kosmiese ekonomie van
genade en verlossing uitvoer, uit sy ontfermende
genade oor alles en almal. Dít is die evangelie, die
goeie nuus van God se heilsekonomie.
Die woord "ekonomie", vanuit ʼn teologiese
perspektief, verwoord die wyse waarop mense in
verhouding tot mekaar en God leef. Dit gaan oor
die inkleding van die huishouding, die manier van
leef en die reëls waaroor onderling ooreengekom
word. Vanuit ʼn Christelike oogpunt het dit ten doel
om billikheid teenoor die mees benadeeldes te
beklemtoon. Dit het te make met God se
huishouding en die bestuur daarvan. Dit gaan hier
om ʼn ander soort boekhouding, 'n ander soort
rykdom en armoede, 'n ander soort ekonomie, as
die een wat tans oorheers – een waarin mense, en
die verhoudings tussen hulle, oneindig meer tel as
wins en produktiwiteit.
In dié verband sou dan gesê kan word: die doel
moet altyd 'n vrugbare ekonomie wees waar die
bronne, moontlikhede en vaardighede wat God
gee, gebruik word om die oikos, die huishouding
en alles wat daarvan deel is, te dien tot eer van
God en tot voordeel van mekaar. Dit gaan ten
diepste om vir komende geslagte ʼn 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 huishouding van God
bewerk en bewaar, om ʼn beter kwaliteit van lewe
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vir arm en ryk te bevorder, om armoede te bestry
en diens te lewer aan mense in hulle daaglikse
bestaan.
Die NG Kerk is reeds daartoe verbind, op ten
minste drie wyses, om ongelykheid aan te spreek.
Eerstens is die Seisoen van Menswaardigheid
gebaseer op die oortuiging dat die mens geskape
is na die beeld en gelykenis van God. Elke
persoon het 'n inherente en onmeetbare waarde
en waardigheid; elke mens se lewe is heilig.
Tweedens, as lid van die Suid-Afrikaanse Raad
van Kerke (SARK), is die NG Kerk verbind om die
wanbalanse in die land uit te daag deur 'n veldtog
genaamd The South Africa we Pray For. Hierdie
veldtog fokus op kwessies van genesing en
versoening, armoede en ongelykheid, ekonomiese
transformasie, gesinswaardes en die ankering van
demokrasie. Die NG Kerk omhels derdens ook,
sedert 2011, 'n missionale ekklesiologie
(kerkbegrip van gestuurdheid). 'n Dialoog met
die ekonomie hang nou saam met die kerkbegrip
van die kerk. ʼn Missionale ekklesiologie gaan van
die veronderstelling uit dat God ons nooi om deel
te word van die lewegewende sending van die
Drie-enige God en bemagtig ons om te getuig van
God se droom van oorvloedige lewe vir alles en
almal in die hemel en op aarde. Dit gaan hier om
die hele huishouding van God.

20.2
DIE
SUIDER-AFRIKA
EN
NAMIBIË WAARIN DIE NG KERK EN SY
MENSE WOON
Suid-Afrikaners en Namibiërs word deurlopend
gebombardeer met statistiek oor die ekonomiese
situasie waarin ons ons bevind. Hulle sê dat 10%
van die SA bevolking steeds meer as 50% van
huishoudingsinkomste verdien. Hulle sê ook dat
die armste 20% minder as 1.5% van die
huishoudingsinkomste verdien. Hulle sê ook dat
die werkloosheidsyfer gedurende die eerste
kwartaal van 2016 tot 27,6% gestyg het. 48% van
die Suid-Afrikaanse bevolking is onder die
ouderdom van 24. Soortgelyke statistieke geld in
die Namibiese samelewing. Teen die huidige
dalende
koerse,
kan
werkloosheid
later
onbeheerbare kragte ontketen met katastrofiese
gevolge vir ons ekonomië en dus ons almal se
lewenskwaliteit. Dit is die soort inligting wat ons
deurlopend van ekonome en sosioloë ontvang.
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Die Nederduitse Gereformeerde Kerk het deur die
loop van die vorige eeu 'n baie beduidende rol
gespeel in die ondersteuning en hulp aan armes.
Toe die Afrikanervolk swaar beproef was na die
Anglo Boereoorlog en die groot Spaanse griep wat
honderde duisende lewens geëis het, was dit die
NG Kerk, saam met die ACVV en die SA Vroue
Federasie, wat verligting en hoop aan duisende
families verleen het. Oor die laaste dekades was
dit ook die NG Kerk, saam met ander vennote en
met die agentskappe van die staat, wat
welsynsdienste gelewer het aan gemeenskappe
reg oor die breë spektrum van die SuiderAfrikaanse samelewing. Die NG Kerk en die
Verenigende Gereformeerde Kerk van SuiderAfrika (VGKSA) het verlede jaar saam
welsynsdienste aan meer as 1 miljoen mense
gelewer teen 'n koste van R1,2 miljard. Bykans
10% van die land se totale bevolking is direk of
indirek hierdeur bevoordeel. Tesame hiermee het
ons lidmate uitgestyg in die gee van aalmoese,
kos, komberse en skuilings.
Maar die bydrae van die kerk moet in 'n sin ook
verreken word in terme van die rolle wat die
lidmate van die kerk speel in die onderskeie
betrekkinge en kapasiteite waarin hulle hulle
inkomste verdien. Lidmate van die NG Kerk is
werkgewers, makelaars, onderwysers, opleiers,
nyweraars,
boere,
strategiese
beplanners,
professionele mense en werkers. Lidmate
ondersteun mekaar in die vind van betekenis, om
te droom, te weerstaan, om gawes aan te wend, te
bemoedig, te versorg, om lief te hê, om leiding te
gee, om te veg vir waarheid en geregtigheid, om te
onderskei, om die Koninkryk van Christus te
visualiseer. Christus leer vir ons om verantwoordelikheid vir mekaar en die samelewing te
aanvaar. Hy het immers vir die armes en
kwesbares, die randfigure en die wat sonder kos
en heenkome was. Maar Hy het ook diegene in die
samelewing wat oor mag beskik het, uitgedaag. Hy
het opgestaan teen 'n sisteem waarin die ginikoeffisiënt enorm was. Hy het voorstelle gemaak
oor nuwe waardes wat behoort te geld met die oog
op die skep van 'n samelewing van geregtigheid.
Die kerk het daarom 'n verpligting om in navolging
van Christus dieselfde te doen. Daar moet
voortgegaan word met die welsynsverpligtinge en
versorging van mense. Maar die kerk sal saam
met ander ook moet kragte inspan om 'n koherente
visie en strategie te onderskei wat die sosiale en
ekonomiese dryfkragte van die samelewing
identifiseer en benut met die oog op die skep van
'n samelewing waarin almal kan floreer. Die NG
Kerk het sy sin van meerderwaardigheid
prysgegee deur diensbaar te word aan die totale
Suider-Afrikaanse samelewing. Ons het weer lid
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geword
van
plaaslike
en
internasionale
ekumeniese liggame, in Suid-Afrika en Namibië.
Ons het aansgesluit by die Suid-Afrikaanse Raad
van Kerke se veldtog, The South Africa We Pray
For. Maar die NG kerk besef ook dat ons self ook
maatreëls sal moet tref om ons eie rol te
identifiseer en te speel. Op ons eie kan ons nie die
ekonomiese
werklikhede
van
Suider-Afrika
verander nie. Maar die NG Kerk moet ten minste
die bydraes maak wat hy kán maak en die roeping
vervul wat God vir hóm het.

20.3
WAT HET DIE KERK IN DIE
20STE EEU GEDOEN?
Die kerk was reeds van baie vroeg in die 20ste
eeu af betrokke by die sogenaamde arm-blanke
probleem. Die impak van verstedeliking, die groot
griep pandemie en talle ander faktore het miljoene
mense arm en weerloos gelaat. In 1915 stig die
Kaapse Sinode 'n Sinodale Kommissie vir
Inwendige Sending wat in 1919 die Algemene
Armesorg-kommissie word. Verskeie konferensies
volg hierna om die probleem van blanke armoede
aan te spreek. Talle oproepe vir 'n meer
wetenskaplike
ondersoek
mbt
die
armoedeprobleem het tot gevolg dat die Carnegie
Instituut van New York wat Suid-Afrika in 1927
besoek het, oortuig word om sodanige ondersoek
te loods en te finansier. Verteenwoordigers van die
NG Kerk het saamgewerk aan die navorsing en
opstel van die 5 volume Carnegieverslag.
Die verskyning van die Carnegieverslag in 1932
het gelei tot 'n versterkte verbintenis van die NG
Kerk en ander organisasies om die armblankevraagstuk aan te spreek. Die volkskongres
van 1934 in Kimberley het inderdaad 'n nuwe
welsynsbedeling ingelei waarin onder meer die
kerk en die staat in verhouding met mekaar getree
het ten einde armoede te bestry. Die rol van die
kerk in die bestryding van armoede was baie
effektief en betekenisvol. Sedertdien was daar
geen twyfel meer nie dat die kerk inderdaad 'n
leidende rol kan speel in die aanspreek van sosiale
kwessies.
Intussen het baie water in die see geloop en die
afskaffing van institusionele apartheid het
blootgelê dat die bestryding van armoede deur die
bevoordeling van een bevolkingsgroep tot reuse
ongelykhede in die ekonomie bygedra het.

139

20. Die NG Kerk en die ekonomiese ontwikkeling van ons lande

20.4
WATTER OPLOSSINGS
DIE NG KERK IN DIE 21STE EEU

BIED

Om te bepaal wat die bydrae van die kerk moet
wees, sal lidmate landswyd betrek moet word by
'n gesprek oor die ekonomie. Die amp van die
gelowige is immers die fokus van 'n missionale
teologie. Die lidmate van die NG Kerk is baie goed
toegerus om elkeen in eie kring en in terme van 'n
eie roeping 'n reuse verskil te maak aan die
lewenskwaliteit van mense. Dat daar egter saam
(kollektief) besin en beplan moet word en dat saam
beding moet word en kragte saamgesnoer moet
word, kan nie betwyfel word nie. Dit is hoe die
Here ons voorheen ruim gebruik het. Die
onderskeidende vraag is dus: Hoe wil die Here ons
in dekade twee van die 21ste eeu gebruik om
mense se lewens te verryk en verruim sodat hulle
kan floreer en Hom verheerlik?
Die Algemene Sinode is 'n beleidsinode. Nuwe
weë word tans ondersoek om die beleidsbesluite
van die Algemene Sinode meer insluitend te maak.
Daarom het die moderamen besluit om 'n
dialogiese proses te begin waarby almal wat wil
deelneem, betrek word by die gespek met die doel
om uiteindelik 'n beleidsraamwerk te skep.
Die proses is ingelei deur eers 8 kundiges om 'n
tafel in dialoog met mekaar te bring. Die bedoeling
is nie om 'n bepaalde standpunt te bevorder nie,
maar om die kontoere vir 'n breër dialoog te trek
waaraan al ons lidmate kan deelneem.
Die gesprek het op 15 Augustus 2016
plaasgevind in die ouditorium van die SANLAM
hoofgebou in Sandton. Die volgende ekonome het
deelgeneem: dr Johan van Zyl, voorheen van UP
en Uitvoerende Hoof van SANLAM en tans
Uitvoerende Hoof van African Rainbow Capital,
mnr Moeletsi Mbeki, 'n politieke analis, voorsitter
van KMM Investments (Pty) Ltd, KMM Review
Publishing (Pty) Ltd en talle ander maatskappye,
mnr Dawie Klopper, 'n beleggingsekonoom en
portfoliobestuurder by PSG Wealth, dr Renier
Koegelenberg, besturende direkteur van die Cape
Development and Dialoque Centre Trust en
uitvoerende direkteur van die EFSA Instituut vir
Teologiese en Interdissiplinêre Navorsing. Hy is
ook die uitvoerende sekretaris van die Nasionale
Godsdienstige
Assosiasie
vir
Maatskaplike
Ontwikkeling, prof Francis Wilson, vir die afgelope
40 jaar dosent en later hoof van die
Besigheidskool van die Universiteit Kaapstad, prof
Stan du Plessis, dekaan van die Fakulteit
Ekonomie en Bestuurswetenskappe aan die
Universiteit van Stellenbosch, Rev Moss Nthla, 'n
evangeliese leier en Algemene Sekretaris van die
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Evangelical Alliance of South Africa. Prof Piet
Naudé, hoof van die Universiteit Stellenbosch se
Bestuurskool en voormalige voorsitter van die NG
Kerk in Oos-Kaapland het as gespreksfasiliteerder
opgetree.
Baie goeie notas is geneem van die gesprek en
wat hier volg is 'n oorhoofse samevatting van die
inhoud en die menings wat die deelnemers
toegedaan was.

20.5
DIE
GESPREK
EKONOME

WAARDE
TUSSEN

VAN
DIE

DIE
AGT

Piet Naudé (fasiliteerder) het inleidend gesê: "Die
gesprek tussen ekonome en teoloë van die NG
Kerk behoort lankal reeds op gang te gekom het."
Vir eeue is die kerk al besig om die simptome van
armoede en ekonomiese ellende aan te spreek.
Trouens, daar is min kerke wat so effektief en
sistemies met armoede omgegaan het as juis die
NG Kerk. Die gesprek tussen teologie en
ekonomie is nou meer as ooit 'n prioriteit.

20.6
GLOBALE
ARMOEDE

STRYD

TEEN

Stan du Plessis wys daarop dat die impak van die
industriële revolusie op armoede in die wêreld
baie groot is. Miljoene en miljoene mense is
eenvoudig uit armoede gelig deur groeiende
industrialisasie. Die Verenigde Nasies se
milleniumdoelwitte is jare voor die teikentyd
behaal. Die teiken bv om ekstreme armoede te
halveer is 5 jaar voor die 2015 doeltyd bereik.
Meer as een biljoen mense is uit ekstreme
armoede gelig sedert 1990. In 1990 het bykans die
helfte van die bevolking van ontwikkelende lande
op minder as $1,25 per dag geleef. Hierdie koers
is verminder tot 14% in 2015. Wêreldwyd leef daar
egter nog steeds 800 miljoen mense in ekstreme
armoede.

20.7

"MIND THE GAP"

Die stand van ongelykheid in ekonomieë word
internasionaal uitgedruk in terme van die ginikoeffisiënt. Op 'n skaal van 0 tot 1 is 0 absolute
ekonomiese gelykheid van 'n hele bevolking. 1 is
die grootste moontlike gaping tussen lede van 'n
bevolking. Hoewel dit moeilik geverifieer kan word
is die gini-koefisiënt van SA in die omgewing van
0.7. Dit is 'n baie slegte syfer, trouens dit tel onder
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die slegste twee syfers van alle lande in die
wêreld.
Maar daar moet ook in groter detail na hierdie
syfer gekyk word. Indien die werkloses in SuidAfrika buite rekening gelaat word en die ginikoeffisiënt slegs bereken word om die gaping
tussen diegene wat wel werk se ekonomiese
welstand bereken word, is die SA gini-koefisiënt
eintlik betreklik laag. Die hoë gini-koeffisiënt in SA
is dus eerder 'n aanduiding van die hoë
werkloosheid as van die slegte verskille in
inkomste van diegene wat wel werk. Werkloosheid
is en bly dus die grootste bydraer tot die groot
ekonomiese ongelykheid tussen die mense van
Suid-Afrika.
In Namibië word 11.5% van die BBP gegenereer
uit mynbou. 50% van buitelandse valuta inkomste
word ook deur die mynbou gegenereer. Dit is veral
diamante en uraan wat Namibië voorsien van
noodsaaklike buitelandse inkomste.
Groot
hoeveelhede sink
en ander metale en
edelgesteentes dra ook by tot uitvoere, maar die
mynbou- industrie verskaf slegs werk aan 1,8%
van die bevolking. Namibië voer jaarliks ongeveer
50% van sy behoefte aan graan van die buiteland
in. Die gini-koeffisiënt is + 0.6. Die Namibiese
ekonomie is baie sterk verbonde aan die SuidAfrikaanse ekonomie. 30-40% van sy belastings
word bv ontvang van die Suid-Afrikaanse Doeane
Unie. Die Namibiese ekonomie is egter ook baie
blootgestel aan die volitiliteit van die prys van
uraan en ander metale. Die werkloosheidsyfer
word tans bereken op + 28.3%.

20.8
DIE ROL VAN DIE STAAT EN
DIE REGERING
Die regerings het oor die afgelope dekades baie
gedoen om die probleem aan te spreek. Meer as
16 miljoen Suid-Afrikaners kry maandeliks sosiale
toelae. SA het meer gedoen om sosiale
ongelykheid aan te spreek, as enige ander land in
die wêreld, aldus Stan du Plessis. Dit is gedoen
deur begrotingstoekennings en sosiale toelae. Die
probleem van armoede is so op 'n radikale wyse
aangespreek. Johan van Zyl meen daarbenewens
dat die staatstoelae geen geringe rol gespeel het
om ekonomiese groei aan te help nie. Instansies
soos Capitec, Shoprite, Pep Stores en talle
kleinsake ondernemings het gegroei as gevolg van
die impetus van die inkomste van die laer inkomste
groep in SA.
Maar daar is ook bedenkinge of dit op die
langtermyn volhoubaar is. Die regering versprei
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die
inkomste
deur
meer
en
meer
belastingmaatreëls in te stel. Maar die vraag is hoe
lank die gans wat die goue eiers lê dit nog kan
oorleef. Sonder groei in die ekonomie en die
uitwissing van werkloosheid kan die ekonomie
uitgeput word. Daarom meen Van Zyl dat 'n multifaset oplossig nodig is waarin daar nie net op die
staat staagemaak kan word om die oplossings te
bied nie. Die herverdeling van die ekonomiese
koek van die land kan ook nie voldoende resultate
lewer nie. Al sou al die rykdom van die 10% rykes
verskuif kon word na die armste dele van die
bevolking, sal dit nie 'n baie groot verskil maak aan
die armoede situasie van die land in sy geheel nie.
In Namibië is die werkloosheidsyfer baie
suksesvol van 37.6% in 2008 afbestuur na die
huidige koerse. Die vooruitskattings na 2020-toe
dui egter nie daarop dat hierdie skerp dalende
tendens voortgesit sal kan word nie.
Die ekonome het in hulle gesprek grootliks vanuit
'n Suid-Afrikaanse perspektief na die gaping
tussen ryk en arm gekyk. Alles dui egter daarop
dat min of meer dieselfde onderliggende drywers
van die gaping ook in Namibië aanwesig is.
Johan van Zyl sê dit is dikwels vir Suid-Afrikaanse
maatskapppye makliker om in die buiteland geld
te maak as plaaslik. Daar is meer sekerheid en
groei moontlik.
Dawie Klopper is van mening dat 'n tekort aan
visionêre leierskap beslis deel vorm van SuidAfrika se ekonomiese probleem. Die fokus op
herverdeling eerder as ekonomiese groei, het
slegte gevolge. Voeg hierby die mislukking van die
opleidingstelsel,
die
hoë
belastinglas
op
ekonomies-aktiewe mense, die korrupsie en dit is
verstaanbaar dat daar nie vertroue by beleggers is
om in die ekonomie te investeer nie.
Nelis Janse van Rensburg wys daarop dat die
gebrek aan visie met betrekking tot die
welsynsdienste in Suid-Afrika ook 'n ekonomiese
faktor is. Die gee van toelae help miljoene mense
om te kan eet, maar ongelukkig veroorsaak die
groot fokus op toelae dat ander noodsaaklike
welsynsdienste nie meer so goed gefinansier word
nie. Daar is 'n tekort van 50 000 maatskaplike
werkers in die land. Hulle is die persone wat veral
verantwoordelik is vir die versorging van die
kinders van die land. Die gebrekkige versorging en
beskerming van voorskoolse kinders het baie
nadelige implikasies vir die kwaliteit van onderwys
en die deurgangsyfer in skole. Dit het direkte
iimplikasies vir die ongelykhede tussen mense.
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Stan du Plessis meen dat die regering se gebrek
aan samewerking met die besigheidsektor 'n
groot kwessie is. Semi-staat instellings soos
Eskom se monopolie word beskerm ten koste van
ander energie inisiatiewe.

studiegeleenthede het nie. Die aard van ons
geskiedenis het uitbuiting en onreg sodanig
bevorder dat dit moeilik is om nou daaraan te
ontkom.
Die gevolg van hierdie soort ongelykheid is
voortgesette armoede.

20.9
VERMORSING
FONDSE

VAN

STAATS-

Dawie Klopper meen dat die mors van
staatsfondse 'n reuse uitdaging bied. Die wyse
waarop die regering onder meer die semi-staat
instellings bestuur, dra beslis nie by tot die groei
van die ekonomie of beter bestuur van die
staatskas nie. Johan van Zyl meen egter dat dit
nie veel sal help om net die regering te blameer
omdat hulle te veel geld mors nie. Hy meen dat as
jy 85% effektiwiteit kan bereik met spandering, jy
eintlik goed doen. Die staat behoort ten minste
65% in sleutel- of prioriteitsareas soos opleiding en
infra-struktuurontwikkeling te behaal. Maar, meen
hy, ons moet ons nie so blindstaar teen die staat
se finansiële bestuursprobleme dat ons nie kreatief
kan kyk na wat gedoen moet word nie.

20.10 KAN ONGELYKHEID
ROEI WORD?

UITGE-

Die vraag is uiteindelik of ekonomiese ongelykheid
regtig uitgeroei kan word. Johan van Zyl meen dat
ongelykheid inherent aan enige samelewing is.
Prestasiegedrewe samelewings skep ongelykheid.
Trouens, ideologiese gedrewe pogings om
ongelykheid uit te wis, eindig gewoonlik in 'n
gelykheid van ellende. En uitstaande prestasie
word nie daardeur bevorder nie. Die strewe van
die samelewing moet eerder wees om "equity" of
billikheid te bevorder, as om die onhaalbare ideaal
van ekonomiese gelykheid na te jaag.

Hiermee stem
Moss Nthla saam. Sy eie
lewensverhaal is 'n voorbeeld van die gevolge
van strukturele ongelykheid. Hy wou 'n ingenieur
word, maar geen swartmense is destyds tot die
Universiteit van die Witwatersrand toegelaat nie,
behalwe as die minister uitdruklike toestemming
daartoe verleen het. Uiteiendelik moes hy na die
Universiteit van die Noorde gaan om te studeer.
Hier ontvang hy sy roeping om die kerklike
bediening te betree. Later kry hy die geleentheid
om by Wits te doseer waar hy baie jongmense
ontmoet wie se punte goed genoeg is, maar nie
oor die finansiële middele beskik om te studeer
nie. Hoewel die beleid van die regering verander
het en mense toegang het tot universiteite en
opleidingsinstellings, kan die armes nie uit die
armoedesiklus breek deur geleerdheid te bekom
nie vanweë die hoë koste daaraan verbonde.
#Feesmustfall is maar net 'n simptoom hiervan.
Jong swart mense sê gewoon "as ons uitgesluit is
van die vliegtuig, sal ons eerder keer dat dit
opstyg." "We now have a reality where through
‘state capture’ the political elite is being served,
and the poor has been forgotten." Moss Nthla.
Moss Nthla het ook 'n baie belangrike punt oor die
posisie van blankes in SA. 'n Pastoor het vir hom
gesê witmense besit meer omdat hulle daarvoor
gewerk het. Tog meen hy die feit dat witmense vir
baie lank in die magsposisies was en voorkeur
keuses kon uitoefen en van swart arbeid gebruik
kon maak, hulle onteenseglik bevoordeel het sodat
hulle vandag per capita heelwat meer te besit as
swart mense.

Stan du Plessis meen ook dat ongelykheid 'n
gegewe is. Daar is inderdaad 'n reuse verskil in
die ekonomiese vermoë van Bill Gates en 'n
professor. Dit beteken nie dat beide nie 'n kwaliteit
lewe kan geniet nie. Ongelykheid as sodanig is
dus nie die probleem nie, maar armoede.

Hy sê ook dat die land se opleidingsbegroting
per capita die grootste is, maar die prestasie is van
die laagste. 62% van die land se kinders word
groot in enkel-ouer huise. Familiewaardes is
geërodeer. Hierin het trekarbeid 'n groot rol
gespeel. Vroue word ook nie voldoende bemagtig
nie.

20.11 WAT IS DIE GEVOLGE VAN
ONGELYKHEID?

Die metafoor word dikwels gebruik dat almal in SA
aan dieselfde resies deelneem. Die politieke
verandering van 1994 het dit vir almal moontlik
gemaak om deel te neem, maar almal spring
steeds nie by dieselfde wegspringstreep weg nie.

Du Plessis sê daar is talle vorme van ongelykheid
en armoede wat onaanvaarbaar is bv 'n
potensiële student wat in alle opsigte kwalifiseer,
maar vanweë finansiële beperkinge nie toegang tot
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Francis Wilson is oortuig dat ongelykhede
menslike gemeenskap saboteur. Ongelykheid is
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baie meer as wat deur die gini-koefisiënt aangedui
word. Armoede en ongelykheid het baie gesigte bv
die verskil tussen die hoeveelheid krane wat een
huishouding in hulle woonhuis het, in vergelyking
met die hoeveelheid krane wat 'n hele
gemeenskap tot sy beskikking het. Dit is hierdie
werklikhede wat ongelykheid 'n faktor maak in die
stabiliteit van 'n samelewing. Armoede is gelyk aan
eksistensiële onsekerheid- om nie te weet waar jou
volgende bord kos vandaan kom nie, maak mense
onomwonde onstabiel. Om hierdie onsekerheid te
beleef in 'n omgewing waarin ander floreer, maak
totale gemeenskappe onstabiel. Mense voel
betekenisloos en sonder hoop.
Francis Wilson wys ook op die vernietigende effek
wat
trekarbeid
op
die
ekonomie
en
familiestrukture van mense gehad het. Spandering
is gefokus op die stede waar al die ekonomiese
aktiwiteit gesentreer was. Die gebiede in die
platteland waarvandaan die werkende mans na die
stad getrek het, het onontwikkeld gebly. Dieselfde
sisteem wat voorspoed geskep het, het ook
armoede op ander plekke tot gevolg gehad.
Renier Koegelenberg sluit by Wilson aan en meen
dat die uitdaging aan die besigheidsektor nie
sosiale kwessies mag uitsluit nie. Goeie
ekonomiese beleid moet geïntegreer word met
goeie sosiale beleid. Jy kan nie net met 'n
ekonomiese beleid alleen uit die situasie kom
waarin ons ons bevind nie. Die sosiale dilemma’s
in ons samelewing is 100% verwant aan die
ekonomiese gaping tussen ryk en arm.

20.12 'N TEORIE OOR POLITIEKE EN
SISTEMIESE
PROBLEME
IN
DIE
EKONOMIE
Moeletsi Mbeki meen dat armoede 'n manifestasie
is van die gebrek aan politieke mag. Die verband
tussen politieke mag en die besit van eiendom en
kapitaal is 'n baie belangrike faktor wat nie
onderskat moet word nie.
Die "mielie en goud-alliansie" het in die 20ste eeu
die groei van die rykdom van diegene wat
landbougrond en myne besit het, verseker.
Trouens dié alliansie was die dryfkrag agter die
geweldige ontwikkeling van infrastruktuur soos
paaie, spoorweë, en hawens. Dit is verseker deur
'n koalise van eienaars van eiendom en kapitaal.
Maar op 28 April 1994 het die eienaars van
eiendom en kapitaal politieke mag verloor. Die
nuwe politieke maghebbers het nie oor eiendom
en kapitaal beskik nie. Nuwe soorte koalisies is
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nou gevorm nl tussen die bevrydingsparty en die
staatsdiens, georganiseerde arbeid, die swart
middelklas en die burgerlike samelewing. Die mag
wat gepaard gaan met eiendom en kapitaal is
oorgedra na die opkomende swart elite, maar hulle
het veral ryk geword uit hulle verdienste aan
staatsdienssalarisse
en
ander
voordele.
Instrumente soos die uitbreiding van die
staatsdiens, swart ekonomiese bemagtiging, groot
salarisse en regstellende aksie is deur die nuwe
koalisie gebruik om kapitaal te laat vloei na die
nuwe eienaars van mag. Politieke mag is ingespan
om kapitaal te bekom. Die probleem is dat
werkloosheid in die proses vergroot is omdat
kapitaal nie spandeer is aan die vergroting van
infrastruktuur met gepaardgaande werkskepping
nie.
Daar het nou 5 sosiale klasse in SA ontwikkel
naamlik:
Een:
die ekonomiese en politieke elite (met 'n
inkomste van meer as R60 000 pm) Hulle is
105 036 mense of 0.44% van die bevolking bo 15
jr.
Twee:
die middelklas bestaande uit die politici
en staatsdienswerknemers (met inkomste van
R20 000+ pm) Hulle is 2 310 486 in getal of 9.79%
van die bevolking bo 15jr.
Drie:
Blouboordjie mynwerkers. Hulle
9 005 460 of 38.15% van die bevolking bo 15jr.

is

Vier:
Die onderklas het basies geen werk nie.
Hulle is 11 753 mense of 49.79% van die
bevolking bo 15jr.
5. Onafhanklike professionele mense (dokters,
ingenieurs, ens.) Hulle is 431 517 mense oftewel
1.83% van die bevolking bo 15jr.
Getalle is bereken op 2014 statistiek.
Hierdie struktuur van die samelwing is nie
volhoubaar nie. Die twee groepe wat dus moet
terugkeer na politieke magsposisies is die
onderklas en die eienaars van eiendom.
Ons moet maniere vind om die dichotomie tussen
die eienaars van kapitaal en die werklose
onderklas op te hef. Dit is nodig ter wille van
stabiliteit en groei. Van die belangrikste bydraers
hiertoe sal verblyfreg en eiendomsreg wees.
Maar Mbeki gee ook 'n ander perspektief op
hierdie werklikheid. Hy sê dat die regering se
voorgestelde wetgewing oor die onteiening van
eiendom 'n groot bedreiging vir die ekonomie
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inhou. Sonder eiendomsreg sal daar geen
investering wees nie. Die Bantustangronde wat
deur die staat besit word, is 'n seker bewys
hiervan. Dit lok geen beleggers nie. Die gevolg is
dat armoede daar op die felste is.
Mbeki lê groot klem op die beskerming van
eiendomsreg. Sonder die beskerming van
eiendomsreg sal daar geen investering en geen
groei wees nie.

20.13 EKONOMIESE EN POLITIEKE
OPLOSSINGS
20.13.1 Ou kategoriale denke deug nie meer
nie
Die gesprek oor oplossings kan nie maar net weer
verval in die ou kategorieë van sosialisme vs
kapitalisme nie. Nie een van die twee bedelings
het die volledige antwoord nie. Tog is die soort
oplossings wat die ACCRA-verklaring bied nie die
antwoord vir die kompleksiteit van armoede nie.
Om bloot die "empire" en kapitalistiese mag te wil
vernietig, sal ons nêrens bring nie. Dit is retoriek
wat elders gewild mag wees, maar nie rekening
hou met die soort kragte wat armoede werklik
volhoubaar kan aanspreek nie.
Aan die anderkant is dit ook duidelik dat die ou
idee van 'n vryemark ekonomie waarin enige
ander verantwoordelikheid as om vir die
aandeelhouers van 'n maatskappy so veel as
moontlik wins te maak, ook nie stand kan hou nie.
Daar is inderdaad 'n globale tendens waarin
maatskappye erken dat daar meer belanghebbers
in 'n maatskappy as die aandeelhouers is. Die
werkers, die gemeenskap waar die maatskappy se
werksaamhede geskied, asook die mense in die
voedingsfeer
van
werknemers
van
die
maatskappy, is almal belanghebbers en het 'n
aanspraak om te deel in die voorspoed wat die
maatskappy genereer.
20.13.2 Multi faset oplossings
Johan van Zyl meen dat alle sektore sal moet
saamwerk met die oog op volhoubare ekonomiese
oplossings en die aanspreek van ekonomiese
ongelykheid. Ekonomiese groei is 'n voorvereiste
vir die aanspreek van die armoedeprobleem. Die
koek moet groter kom. En ekonomiese groei moet
vertaal in werkskepping. Hiervoor sal die
effektiwiteit van opleiding in SA moet verbeter.
Dawie Klopper stem saam dat werkskepping en
opleiding die sleutels is vir die hantering van die
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armoede probleem. Prof Stan du Plessis voel so
sterk oor die verbetering van die skoolstelsel dat
hy reken dat die 500 swakste skole gesluit moet
word. Dit sal die ander skole laat harder werk.
Stan du Plessis meen dat markte plekke van
gedesentraliseerde samewerking is. Ons het hulle
nodig. Maar ons het ook sentrale beplanning
nodig. Markte sonder ekonomiese beplanning is
nie voldoende nie. Die tendens in die wêreld is dat
spesialisasie in betrekkinge toeneem. Hoe meer
gespesialiseerd mense se werk raak, hoe meer
produktief raak hulle en hoe meer inter-afhanklik
raak hulle van ander. Daarom is daar al meer
behoefte aan die koördinering van die aktiwiteite in
die mark.
Johan van Zyl meen dat die mobilisering van die
burgerlike samelewing van groot belang is. Meer
geld
moet
aan
nie-regeringsorganisasies
beskikbaar getsel word om hulle werk te doen.
Daar is baie spesifieke werkpunte wat die
effektiefste deur die burgerlike samelewing
gehanteer kan word. Dit gaan nou oor die
beskerming van die geleenthede wat daar nou is.
'n Groeikoers van 3% is nou amper 'n
minimumvereiste. Maar dit sal tot ten minste 4.5%
moet groei om 'n verskil te maak.
20.13.3 Investering in menslike kapitaal
Francis Wilson is dit eens dat ons investering in
menslike kapitaal nodig het. Verpligte onderwys vir
swart kinders het in die Vrystaat eers 100 jaar later
as vir wit kinders ingetree. Hy meen dat ons twee
gelyktydige benaderings nodig het om die
probleem van ekonomiese ongelykheid op te los.
Die sg "top down" benadering verwys na die rol
van die regering om beleide, infrastruktuur en
programme in plek te hê met die oog op
armoedeverligting. Die "bottom-up" benadering
behels "omgee-netwerke" van nie-regeringsorganisasies en kerke wat reageer op die
behoeftes van plaaslike gemeenskappe. Johan
van Zyl stem beslis saam dat die kerke 'n baie
groot bydrae in laasgenoemde benadering kan
maak.
Wilson meen dat die opleiding van mense in
vaardighede, in die werkplek, verder uitgebrei
moet word. Mercedes in Duitsland is hiervan 'n
goeie voorbeeld. Waar die plaaslike regering
misluk, moet die geboue van kerke gebruik word
vir klinieke en opleiding.
Francis Wilson meen die koste van sonenergie
het die laaste 25 jaar met 80% gedaal. Die
verskaffing van sonenergie aan elke landelike
huishouding is nou noodsaaklik. Die ontwikkeling
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van vaardighede in hierdie veld, kan 'n groot
ekonomiese inspuiting beteken. Transkei kan 'n
plek word wat energie uitvoer.
Dawie Klopper meen die skep van vertroue in die
land is ook 'n groot faktor. Die politieke leierskap
skep eenvoudig nie genoeg vertroue vir investering
nie. Verder is tegnologiese vooruitgang, robotika
en al meer gespesialiseerde werk 'n uitdaging met
die
oog
op
werkskepping.
Hoe
meer
geïndustrialiseer en gedigitaliseer die samelewing
raak, hoe moeiliker gaan dit raak om vir almal werk
te skep.

20.14.4 Agterstande
Een van ons grootste uitdagings bly dat die
meerderheid van swart mense steeds vasgevang
is in die siklus van armoede na die oorgang na
demokrasie. Hulle het in baie gevalle alle hoop
verloor. Hooploosheid en die gebrek aan opleiding
en werksgeleenthede, vernietig menswaardigheid.
Ons moet vennootskappe en vertroue bou.
Kerklike netwerke is sterk genoeg om koördinering
en samewerking te bewerk met groot moontlike
impakte.
20.14.5 'n Kerk wat naby aan die mense is en
onderrig gee

20.14

DIE ROL VAN DIE KERK

Al die deelnemers aan die gesprek meen dat die
kerk 'n reuse rol het om te speel in die herstel van
die land en spesifiek met betrekking tot die
ekonomie.
20.14.1 Die menswaardigheid van mense –
mense wat floreer
Renier Koegelenberg meen ongelykheid is nie
altyd sleg vir ekonomiese groei nie, maar uit 'n
kerklike perspektief gesien is dit voortdurend sleg
vir mense se menswaardigheid. Alle mense is
immers geskape na die beeld van God. Groot
ekonomiese ongelykheid negeer die God-gegewe
waardebesef van alle mense en hulle
moontlikhede om te floreer (blom).
20.14.2 'n Voorkeuropsie vir die armes
Die Christelike visie vir die gemeenskap is
gebaseer op medelye en 'n ywer vir geregtigheid.
Christene maak 'n voorkeurkeuse om by armes te
staan. Deur "advocacy" en 'n profetiese getuienis
daag christene onreg uit. Christene bou konkrete
vennootskappe en ontwikkel gemeenskapsontwikkelingprogramme om die negatiewe effek
van die dominate ekonomiese sisteem aan te
spreek, wanneer mense uitgesluit word van
betekenisvolle deelname aan die ekonomie en
inkomstegenererende aktiwiteite.
20.14.3 Rentmeesters
Kerke het ryk en arm lidmate (hoogsgeskoolde
eksperts en werklose ongeskoolde werkers).
Christene is geroep om brûe te bou wat die
gemeenskaplike goed tussen mense bevoordeel.
Ons is slegs rentmeesters van die goed wat ons
ontvang het deur die talente wat God aan ons
gegee het, insluitende die vermoë om harder en
slimmer te werk om ons rykdom te vergroot.
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Moeletsi Mbeki meen dat die kerk naby aan die
mense is en dit hom in 'n baie goeie posisie plaas
om 'n verskil te maak. Verder word die kerk deur
die arm mense vertrou. Die kerk kan hierdie twee
sterkpunte gebruik. Predikante kan onderrig gee.
Hulle is dikwels die enigste geleerdes in 'n
gemeenskap. In Zimbabwe bv is vroue gehelp met
naaimasjiene om skooluniforms te maak. Die kerk
moet die gemeenskap ondersteun met projekte
waarmee hulle eintlik reeds mee besig is, bv
hoenderboerdery.
20.14.6 Ervaring uit die verlede
Die ervaring van die NG Kerk oor die vorige
dekades
is
baie
belangrik.
Die
boerderygemeenskap beskik bv oor reuse
kundigheid en internasionale konneksies. Die
lanbougemeenskap kan 'n reuse rol speel in die
vergroting van die kundigheid in SA en die
konneksie met internasionale markte.
20.14.7 "Bottom-up"
Johan van Zyl meen dat daar nie net een
oplossing is vir die ekonomiese probleme van ons
land nie. Ons kan nie op die regering alleen
staatmaak nie. Die regering, besigheidsektor en
die burgerlike gemeenskap moet hande vat. Die
kerk as deel van die burgerlike gemeenskap moet
in baie gevalle 'n leidende rol speel. Die "bottomup" proses is net so nodig soos die "top down"
proses. Eersgenoemde gaan hoofsaaklik oor die
spandering aan sosiale kapitaal van ons land.
Stan du Plessis meen dat die "bottom-up" rol van
die NG Kerk inderdaad 'n verskil kan maak.
Ontwikkeling is 'n proses waarin die samelewing
deur die samelewing verander word. Ongelukkig
vergroot die opleidingstelsels in SA die
ekonomiese gaping. Baie arm kinders kan nie baat
vind by die skool curriculum nie, terwyl
bevoorregtes baie daarby baat. Die kerk kan hierin
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'n groot rol speel om kinders se toegang tot
leerinhoude te vergroot.
Francis Wilson meen dat die NG Kerk in 'n swak
en sterk posisie is. Sterk omdat mense wil weet
hoe die NG Kerk in die verlede armoede
aangespreek het. Maar die kerk is ook swak omdat
hy dit nie meer alleen kan doen nie. Daarom pleit
hy dat die kerk ekumenies vorentoe gaan.

tree met die besigheidswêreld en diegene buite die
regering wat in sosiale kapitaal wil investeer. Een
van die kerk se belangrikste bates is sy baie
geboue wat benut kan word vir klinieke, skole,
huise van veiligheid, pastorale dienste, ens.

Moss Nthla meen die NG Kerk kan 'n groot rol
speel omdat sy lidmate baie kapitaalkragtig is en
baie werk verskaf. Maar dan moet die NG Kerk
lidmate nie die eerste wees wat rem trap as dit by
swart ekonomiese bemagtiging kom nie.

'n Groot deel van Duitsland se suksesvolle
ekonomiese heropbou na die WOII was aan die
kerk te danke. Konrad Adenauer het die Duitste
kerke gevra om te help. Duitsland se nasionale
ontwikkelingsforum het al die groot sektore
insgesluit soos kerke, nie-regeringsorganisasies,
vakbonde en besigheid. Kundigheid uit alle sektore
is gepoel met die oog op die groei en ontwikkeling
van die mense van die land.

20.14.8 Hou die staat verantwoordbaar

20.14.11 Gee opleiding

Dawie Klopper meen dat die kerk die staat
verantwoordbaar moet hou ten opsigte van
staatsbesteding. As die geld wat nie goed
aangewend word nie, aan onderwys en opleiding
bestee word, kan dit reeds baie beter gaan. Die
kerk beskik oor uitstekende leierskap om juis
hierdie profetiese rol te speel.

Stan du Plessis is ook oortuig van die kerk se
vermoë om opleiding te gee. Kennis is dikwels
plaaslik gesetel. Plaaslike bronne moet benut word
om oor grense te beweeg en steun te verleen aan
sukkelende gemeenskapsinstansies. Die uitdaging
is dan om werklike vennootskappe te skep, waarin
daar diepgaande oorleg en 'n verbintenis is om
saam 'n verskil te maak. Die kerk moet nie op sy
eie die hulp aanbied nie, maar saam met ander
gemeenskappe die behoeftes en die nood
identifiseer en die oplossings probeer vind.
Predikante sal ook opgelei moet word om as
fasiliteerders in gemeenskappe op te tree sodat
die kreatiewe kragte in gemeenskappe ontsluit kan
word.

20.14.9 'n
Groter
lotsverbondenheid

sin

vir

ons

Nelis Janse van Rensburg meen dat die gebrek
aan 'n sterker sin vir gemeenskap in SA jammer is.
Daar is nie meer 'n verenigende duidelik omskrewe
nasionale strewe nie. Die kerk moet 'n sterk sin vir
ons lotsverbondenheid bevorder. As die kohesie in
die samelewing versterk word, gaan die
verbondenheid aan gemeenskaplike waardes
beslis daarby baat. Die kerk het beslis 'n reuse rol
om te speel om die onderlinge verbondenheid te
versterk deur versoening en gesamentlike
afhanklikheid van God te verkondig, te praktiseer
en te beliggaam.
20.14.10 Vennootskappe
Die kerk sal moet hande vat met besigheid om te
investeer in sosiale kapitaal. Hiermee kan daar
groot bydraes gemaak word op die vlak van vroeëkind-ontwikkeling en onderwys en opleiding.
Elize Bezuidenhout meen dat ekonomiese groei
deur onderwys en opleiding die antwoord is vir SA
se probleme. Waar skole gehelp is, dikwels deur
privaat instansies, is die slaagsyfer verhoog na
100%. Die NG Kerk het 'n geskiedenis van
opleiding. Dit is steeds waar die kerk se sterkpunt
lê en sy grootste bydrae moontlikhede is.
Renier Koegelenberg sê die welsynswerk wat die
kerk doen, sal toenemend in vennootskap moet
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20.14.12 Gemeenskaplike waardes
Moeletsi Mbeki meen dat ons 'n aantal
gemeenskaplike waardes vir ons land moet
karteer. Die dominante waarde van baie mense is:
"It is our time to eat." Dit is die dominante dryfveer
van die politieke elite. Hierdie waarde moet
verander word na: "It is our time to build." Die
ironie is dat die nyweraars 'n sterker gewete het as
die politici. Eersgenoemde wil die land maak werk.
Laasgenoemde kyk na eie belang.
20.14.13 Leierskap en 'n profetiese stem
Die land het 'n sterk profetiese stem nodig. Die NG
kerk beskik oor sterk leiers wat benut moet word.
Die NG Kerk moet ook leiding neem met die
interaksie tussen leiers en instansies. Die kerk se
energie moenie geïnvesteer word om die regering
te oorreed om 'n verskil te maak nie. Energie moet
eerder spandeer word in sosiale kapitaal sodat
mense begelei kan word om plaaslik produkte te
vervaardig soos skoene, klere, kos, ens. Die
spandering van geld aan plaaslike produkte moet
ten sterkste aangemoedig word. "Waarom moet
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die armes van belastinggeld voorsien word om
Amerikaanse hoender te koop?" Moeletsi Mbeki
20.14.14 Ekumenisiteit
Moss Nthla sê die NG Kerk beskik oor baie
kapasiteit in vergelyking met ander kerke. Die NG
Kerk kan egter net saam met ander kerke 'n verskil
maak. Die NG Kerk moet sy lesse van die verlede
met die ekumeniese kerk deel. Die lesse oor die
verhouding tussen kerk en staat is veral belangrik.
Die verkryging van sosiale kapitaal en die
besteding daarvan vanuit die ekumeniese kerk kan
'n groot impak maak, en ook bydra tot versoening
in die samelewing. Projekte soos die 16 Junie
saamtrek in Orlando het reeds gewys dat
ekumeniese samewerking suksesvol kan wees.

uitkomste van die ekonomiese gesprek te besin.
Die volgende is aangeteken:
20.15.1 Die ekonome se verwagtinge van die rol
van die NG Kerk in die heropbou van die lande se
ekonomieë is verrassend hoog.
20.15.2 Sonder ekonomiese groei sal armoede
nie verlig word nie. Herverdeling alleen sal niks
bereik nie.
20.15.3 Ongelykheid tussen mense maak
gemeenskap onmoontlik. Sonder sosiale kohesie
bly ons op 'n pad van konflik.
20.15.4 Die kerk se bydrae kan nooit wees op
grond van dwang of skuldgevoel nie, maar word
gemotiveer vanuit die Evangelie van Jesus
Christus.

20.14.15 'n Nederige kerk
Francis Wilson meen dat die NG Kerk se
geskiedenis met apartheid die kerk nederig
genoeg maak om diensbaar te wees, al is dit sterk.
Hy meen die kerk kan veral by plattelandse skole
'n groot verskil maak. Die kerk en besigheid het al
in die platteland by skole betrokke geraak en
fasiliteite en dienste geskep sodat daar ordentlike
klaskamers, 'n middagkliniek en 'n polisiestasie in
die aand vanuit dieselfde gebou en ruimte voorsien
is. Die blanke gemeenskap is onbewus van hoe
gelukkig dit was om so relatief gemaklik uit
apartheid te kom. Dit is nou die tyd om uit eie
beweging by te dra tot die heropbou van die land.
20.14.16 Die kerk in plaaslike kontekste

20.15.5 'n Missionale teologie is gefokus op die
florering van mense. Die Evangelie is die goeie
nuus van 'n alternatiewe lewe in Christus waarin
daar in alle omstandighede met hoop geleef kan
word.
20.15.6 Gemeentes wat effektief in die plaaslike
gemeenskap funksioneer en bydra tot die
daaglikse welstand van mense, is gemeentes wat
groei.
20.15.7 Teologiese opleiding sal sterker moet
fokus op die rol van die predikant as
gemeenskapsontwikkelaar en sosiale fasiliteerder.
Dit hang ten nouste saam met ons missionale
teologie.

Nelis Janse van Rensburg meen dat die kerk nie
net sal kan voortgaan met die gee van aalmoese
nie. Die uitdaging van die kerk, dws lidmate, is om
kreatief betrokke te raak by die ekonomiese
werklikhede in plaaslike kontekste sodat meer
mense kan floreer en ontwikkel tot selfstandige
landsburgers en agente word van groei en
versorging.

20.15.8 Die NG Kerk sal moet leer om
ekumenies te funksioneer. Dit is van die
belangrikste maniere hoe grense oorgesteek kan
word na ander gemeenskappe.

20.14.7 Die nasionale grondwet

20.15.10 Die NG Kerk sal 'n koherente visie moet
ontwikkel en op die "bottom up" wyse moet bydra
tot die ontwikkeling van die land. Energie kan
verspeel word om die regering die heeltyd te wys
op sy "top down"-verantwoordelikheid.

Piet Naudé sê ons moet die waardes van die
nasionale grondwet vertaal in ekonomiese praktyk.

20.15 NABETRAGTING
KERKLUI

DEUR

DIE

Die leraars en lidmate wat die gesprek tussen die
ekonome bygewoon het, het onder leiding van
Renier Koegelenberg vergader om oor die
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20.15.9 Die NG Kerk sal met groot nederigheid
en leerbaarheid diensbaarheid moet beoefen. Daar
is nie meer plek vir paternalism.

20.15.11 Die Seisoen van Menswaardigheid is
van kritiese belang vir die aanleer van vaardighede
om na mense te luister, hulle te omarm en aan
hulle respek te betoon.
20.15.12 'n Fokus op vroeë-kind-ontwikkeling is
baie toepaslik vir die kerk. Kinders wat sterk en
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gesond in die skoolsisteem inkom, is van
onskatbare waarde vir die toekoms van die land.
20.15.13 Onderwys en opleiding aan jongmense
en werkloses is ook baie toepaslik vir die kerk. Die
kerk beskik oor vrywillige kundiges en fasiliteite.
Programme moet
ontwikkel
word,
asook
vaardighede,
sodat
hierdie
energie
in
gemeenskappe ontsluit kan word. Dit moet egter in
samewerking met die ekumeniese kerk geskied.
20.15.14 Vennootskappe met groot werkgewers
soos myne en industrieë kan gesluit word met die
oog op die aanbied van programme.
20.15.15 Praktiese eendagkursusse vir leraars
van die NG en VG Kerk kan baie help om
noodsaaklike toerusting te verskaf.
20.15.16 Die kerk is ook baie goed geposisioneer
om nasionale gesondheidsprogramme op
plaaslike vlak te bevorder en aan te bied. Dit bied
uitstekende geleenthede vir samewerking.
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20.15.17 Evaluering van dit wat die kerk reeds
doen, is van groot belang.
20.15.18 Gemeentes moet praat oor die plaaslike
bates en geleenthede met die oog op
dienslewering.
20.15.19 Gemeentes sal baie hard moet werk aan
verhoudings en versoening in die gemeenskappe
waarin hulle leef.
20.15.20 Die kerk sal baie hard moet werk aan die
vorming van waardes en die stig van gemeenskap
met mede-Suid-Afrikaners.
20.15.21 Gemeentes moet by Christus self hoor
waar Hy hulle roep om 'n verskil te maak. Hierdie
onderskeiding moet liefs saam met ekumeniese
vriende gedoen word.
20.15.22 Gelowiges wat swaar belaai is met
emosionele bagasie uit die verlede, soos die
wonde van die grensoorlog, sal gehelp moet word
om nuut te dink oor die lewe en samelewing.
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21. DIE SUID-AFRIKA WAARVOOR ONS BID
(Hierdie dokument is 'n opsomming en vertaling
van die oorspronklike dokument wat die SuidAfrikaanse Raad van Kerke se veldtog beskryf.)

21.1

INLEIDING

Die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke (SARK) het
op 16 Desember 2015 'n veldtog genaamd, Die
Suid-Afrika Waarvoor Ons Bid, geloods
waarmee dit 'n bydrae wil maak tot die herstel van
ons land. Dit is 'n poging om die hoop en drome
van die nasie te herstel. Dit is ook 'n oproep vir
durf, waarheid, eerlikheid en verantwoordbaarheid.
Dit is 'n oproep om te bid en te handel. Gebed is
ook 'n protes teen dit wat verkeerd is. In hierdie
dokument vind u die breë riglyne van die
beplanning van die SARK. Die gebed en aksie
fokus veral op die volgende vyf areas:
Een:
Genesing en versoening (Healing &
Reconciliation);
Twee: Herstel van die gesin (Affirming
Family Life);
Drie:
Armoede en ongelykheid (Poverty &
Inequality);
Vier:
Ekonomiese Transformasie
(Transforming Unequal Economic Power
Relations);
Vyf:
Verankering
(Anchoring Democracy).

van

Demokrasie

By elkeen van hierdie areas het die SARK
bedieninge en aksies geïdentifiseer wat die
plaaslike kerke kan aanpak. Hierdie bedieninge
kan aangepas of uitgebrei word na gelang van
die behoefte in die gemeenskap.

21.2

GENESING EN VERSOENING

21.2.1

Agtergrond

2 Korintiërs 5:18 – Die Christelike gemeenskap is
verantwoordelik vir 'n bediening van versoening.
Hiermee erken ons die primêre behoefte aan
versoening tussen verskillende rasse en etniese
groepe wat as gevolg van die rassistiese
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apartheidsbedeling so 'n groot deel van die SuidAfrikaanse geskiedenis is. Vandag maak dit steeds
sy verskyning in xenofobiese tendense en
etikettering van nie-Suid Afrikaanse Afrikane wat
met skelwoorde beskryf word.
Die SARK se definisie van versoening verwys nie
net na rasse en etniese vraagstukke nie, maar sluit
ook armoede en ongelykheid, ekonomiese
transformasie, die uitdagings wat die moderne
gesinslewe inhou en die tanende vertroue in
openbare en staatsinstansies in.
Versoening moet gesien word as 'n proses met
die klem op die genesing van ou wonde, die
herstel van gebroke verhoudings en die
verandering en regstelling van strukturele
ongelykhede. Genesing is 'n proses wat oor
generasies strek omdat die wonde wat in die
verlede veroorsaak is, dikwels dormant in die
onderbewussyn skuil en na die oppervlak kom
wanneer die sosiale strukture verbrokkel en
eensaamheid kenmerkend
word
van
interpersoonlike verhoudings.
Sommige ongelykhede manifesteer vandag in die
Suid-Afrikaanse
samelewing
as
rassisme,
xenofobie, geweld teen vroue en kinders,
geweldsmisdade, wetteloosheid en baie ander
sosiale wanaanpassings. Dit is veral binne hierdie
konteks wat die kerk verbind is tot 'n bediening van
genesing wat veel meer behels as net die
identifisering van ou wonde, maar poog om die
diepste wortels van hierdie wonde te vind en so
aan te spreek dat dit in 'n blywende versoening en
regverdige samelewing neerslag sal vind.
SARK gebruik die metafoor van 'n boom wat deur
die Instituut vir Regstudies en Versoening
voorgestel is om die konsep van genesing en
versoening te verduidelik. Die wortels van 'n boom
is die bron of fontein wat die vrugte van die boom
bepaal. 'n Boom met ongesonde wortels kan nie
gesonde vrugte dra nie. Daarom gee die wortels
die lewe aan die boom. Die boomstam is die deel
wat verantwoordelik is vir die vervoer van die
nutriënte vanaf die wortels na die vrugte. Die
sosiale kwessies wat daagliks deur baie SuidAfrikaners ervaar word en in die pad van genesing
en versoening staan, is die vrugte/gevolge van 'n
boom wat gewortel is in ongelykheid. Die stam
verteenwoordig die strukturele komponent van die
sosiale sisteem.
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Daarom ervaar ons daagliks
21.2.2.2 SAW Dienspligtiges-16 Junie Generasie:
gemanifesteerde geweld – die vrugte van die
boom soos algemene geweld, kriminele aktiwiteite, vandalisme, wetteloosheid, rassewantroue
en- vooroordele, xenofobie, dwelmmisbruik,
aanranding, gesinsgeweld, ensovoorts
wat gevoed word deur
gestruktureerde/georganiseerde misdaad – die
boomstam soos armoede, geslagsongelykheid,
apatie, onbetrokkenheid en stilswye, oneffektiewe
polisiëring, 'n regstelsel wat nalaat om kriminele te
vervolg en strafregtelik aan te kla, korrupsie,
ensovoorts
wat die gevolg is van
kulturele geweld – die wortels van die boom
soos ideologieë, oortuigings, waardes, patriargie,
rassisme, ongelykheid, inhaligheid, tradisionele
sienings t.o.v. familie, gemeenskap, publiek en
imperialisme.
Die bediening van die kerk is daarop gemik om die
pyn in die onderbewussyn aan te spreek deur by
die wortels van die probleem uit te kom en dit aan
te spreek. 'n Mens kan jou nie blind hou vir die
ooglopende nie. Na aanleiding van die voorbeeld
van Christus behoort die kerk te deel in die pyn
van die gewondes en siekes. Die kerk behoort die
kulturele sowel as die strukturele geweld soos dit
daagliks voorkom, doelgerig en effektief aan te
spreek. Om werklik 'n verskil te maak en genesing
en versoening in die samelewing te bring is die
taak van die kerk om die kulturele oorsake van die
pyn van ongelykheid met wortel en tak uit te roei.
21.2.2

Mandaat vir Bediening

Die SARK het drie area’s geïdentifiseer om
genesing in Suid-Afrika te bevorder:
21.2.2.1 Veilige
plaasvind:

ruimtes

waar

genesing

2015 Desember 16 – Junie 16 – Desember 16,
2016

kan

Hierdie benadering berus op die beginsel van
gedeelde ervarings waar gesinne en individue
binne 'n veilige ruimte hulle pyn en trauma van die
werklikheid kan deel. Dit moet 'n praktiese
oefening wees waar stories tussen verskillende
geslagte, rasse, ouderdomme en nasionale en
internasionale groepe uitgeruil kan word. Hierdie
aspek van die program sal met kundiges en
maatskaplike
werkers
gekoördineer
word.
Loodsprogramme is alreeds in die Wes-Kaap
geïnisieer. Die SARK se Sekretariaat is hiervoor
verantwoordelik. Aksie#2
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Die mees visuele, simboliese en praktiese projek
tot versoening in ons land wat hierdie jaar as 'n
openbare bedieningsmoontlikheid geïdentifiseer is,
is die Projek 16 Junie – 16 Desember 2016. Dit is
'n gesamentlike poging om die jeugdiges wat op 16
Junie 1976 as dienspligtiges van die SAW teen
ander jeugdiges in die Soweto-opstande te staan
gekom het, as veterane te versoen. In hierdie
verband is die 40ste herdenking van die opstande,
dus die ideale geleentheid ( coram Deo ), om 'n
nuwe bedeling te vestig wat gewortel is in
belydenis, vergifnis, versoening en genesing. Dr
Pieter Bezuidenhout het dit raak beskryf in die
volgende woorde: " In die psige van baie SuidAfrikaners, vergestalt 16 Junie onderdrukking,
verdeeldheid, wantroue en pyn. Ons moet dit
verander. Ons benodig 'n nuwe bedeling wat die
onafgehandelde besigheid van die verlede kan
afsluit en 'n nuwe nalatenskap vir ons kinders kan
gee. Ons het nodig om gesamentlik en individueel
mekaar te vergewe en saam te werk vir 'n
gemeenskaplike doel van vrede en versoening."
Hierdie nuwe bedeling vra vir alle Suid-Afrikaners
om 'n nuwe lied te sing, soos in Psalm 98:1: " Sing
vir die Here 'n nuwe Lied! " Die taakspan hoop om
kerke regoor die land te inspireer om 'n " nuwe
lied" te sing soos God ons lei op die pad van
genesing en versoening. Vir hierdie inisiatief is
alreeds 'n verteenwoordigende struktuur geskep
wat die June 16 Foundation en die Veterane
koördineer. Hulle word bygestaan deur 'n taakspan
onder voorsitterskap van Dr Kobus Gerber, 'n lid
van die SARK Uitvoerende Komitee, wat ook lid is
van die Gereformeerde Kerke, wat hoofsaaklik die
Afrikaanse kerke verteenwoordig .
Hy sal
pastorale ondersteuning aan die inisiatief verleen
en deel vorm van die bekendstelling van die
veldtog " Die Suid-Afrika waarvoor ons bid ":

Spesifieke voorstelle van die Taakspan vir die
40ste herdenking van 16 Junie sluit die volgende
in:
Een:
Bekendstelling van 40 dae van gebed
deur kerke vanaf 7 Mei – 16 Junie. Die 7de Mei,
wat die Saterdag na Hemelvaart is, by 'n kerk in
Soweto, sal die ideale geleentheid wees vir die
bekendstelling, waar aanbiddingsgroepe van
"beide kante" die spirituele reis na 16 Junie kan
begin. Die werklike datum vir die beplande
geleentheid van 16 Junie is geskeduleer vir
Saterdag 11 Junie, wat deur die Algemene
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Sekretaris van die Wêreldraad van Kerke, Dr Olav
F Tveit, bygewoon sal word.

mekaar te ontdek, ervarings en stories te deel en
saam te bid.

Twee:
Die geleentheid sal ook 'n belydenis by
die Hector Peterson Memorial insluit. Dit sal
lewendig uitgesaai word by die hoofsaamtrek by
die Orlando Stadion.

SARK sal provinsiale verteenwoordigers van die
Veterane en die 16 Junie Stigting koördineer. Dit
sal geskied deur middel van vergaderings met
kerkleiers in die provinsies en bevestiging van
hulle ondersteuning vir die Projek. Aksie#3, 4 en 5

Drie:
Die moontlikheid en geleentheid is daar
om mense van Soweto te oortuig om mense van
die " ander groep" te betrek. Dit kan iets simbolies
in Soweto tot stand bring, sowel as 'n hernuwing
van wedersydse toewyding aan die wil van God vir
ons land en vir mekaar.
Vier:
Samewerking met pastore en predikante
van Soweto en ander plekke kan 16 Junie 2016 'n
onvergeetlike dag van hoop vir alle generasies,
maar veral vir jong mense maak.
Meer werk is hier nodig, veral om die
betrokkenheid van die nie-Afrikaans sprekende
lede van die SARK betrokke en geïnspireer te kry.
Dit sal dalk nodig wees om verskillende
gemeentes in kieswykverband te kombineer, veral
om die uitdagings van armoede en ongelykheid as
deel van die inklusiewe versoeningsbeleid te bowe
te kom.
Kreatiewe insette is nodig om meer helderheid oor
die holistiese karakter van die beplande gebeure
van 16 Junie te kry. Aktiwiteite sal só beplan moet
word dat dit betekenisvol sal wees vir mense in
verskillende dele van die land op plaaslike sowel
as provinsiale vlak.
Moontlike aktiwiteite kan die volgende insluit:

21.2.2.3 Gemeenskap
interaksie te bevorder:

Dialoog

om

sosiale

Die doelwit hier is om voort te bou op die pogings
in KwaZulu-Natal om gemeenskappe te integreer
en 'n anti-xenofobiese kultuur te skep. Dit gebeur
deur veldtogte om verandering, samewerking,
versoening en sosiale integrasie te bewerkstellig
en xenofobie en die rasionaal daaragter heeltemal
uit te dryf uit die gemeenskap. Die programme sal
vooroordele en diskriminerende persepsies,
houdings en optredes wat rassisme, homofobie en
xenofobie veroorsaak, aanspreek. Hierdie pogings
sal deel vorm van die groter anti-xenofobieinisiatief wat die waardes en houdings van
"Ubuntu", medemenslikheid en die bevordering en
beskerming van fundamentele menseregte ten
doel het. Dit sal ook poog om verdraagsaamheid,
inklusiwiteit, menswaardigheid en eenheid te
midde van verskeidenheid te propageer. (Matteus
7:12) Aksie#6

21.3 BEVESTIGING VAN DIE GESIN
21.3.1

Agtergrond

• Die provinsiale vertakkings van die SARK sal
gevra word om die nodige ondersteuning en
leiding te gee vir die provinsiale aanloop van die
Projek.

Die gesin as samelewingseenheid het oor die
jare ontwikkel en is tans onder geweldige druk
omdat die kontemporêre gesin in baie opsigte
verskil van die tradisionele gesin van 'n eeu
gelede. Die migrasie van arbeiders vanaf die
landelike na die stedelike gebiede om 'n inkomste
te genereer vir hulle afhanklikes, het 'n groot en
blywende invloed op die swart gemeenskappe
gehad. Suid-Afrika het die grootste voorkoms in
die wêreld van kinders wat sonder 'n pa groot
word.
Enkelouergesinne
is
die
oorgrote
meerderheid van gesinne in Suid-Afrika teenoor
egpare wat kinders saam grootmaak. In 'n studie
wat deur die SARK in 2014 gedoen is, het dit aan
die lig gekom dat 62% van Suid-Afrikaanse
gesinne enkelouers was teenoor 38% egpare.
Hierdie realiteit is 'n groot uitdaging vir die kerk wat
enkelouers nog as abnormaal beskou.

• Mylpale en doelwitte sal gestel word om die
genesingsproses te ondersteun en geleenthede te
skep vir die verskillende groepe/rolspelers om

Die geboorte van Christus uit die maagd Maria, en
die hele lewensverhaal van Maria het baie
raakpunte
met
die
kontemporêre

• Plaaslike/provinsiale opvoerings van die
gebeure soos op 16 Junie 1976 en die
verspreiding van onrus na ander dele van die land.
• Daar is ook 'n voorstel om Robbeneiland, soos
die Hector Petersen Memorial, 'n simbool van
belydenis en versoening te maak. Die vraag is of
dit 'n provinsiale of nasionale fokusgeleentheid
moet wees. Verdere samewerking met Projek 16
Junie -16 Desember sal meer duidelikheid hieroor
gee.
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enkelouergesinne soos ons dit vandag in SuidAfrika ervaar: Maria se tienerswangerskap, haar
weduweeskap, haar trauma met die kruisiging van
haar seun, haar afhanklikheid van die uitgebreide
gesin en Johannes, die dissipel van Jesus. Hierdie
is alles verskillende gesinswerklikhede wat ervaar
is deur Maria, die moeder van Jesus, 2000 jaar
gelede, maar ook waar is vir ons samelewing
vandag.
21.3.2

Mandaat vir Bediening

Die SARK het ses terreine geïdentifiseer vir
bediening om versoening vir toekomstige
generasies te verseker:
21.3.2.1 Familie
oudits:
elke
kerk
sal
aangemoedig word om 'n behoorlike opname van
gesinne in hulle gemeente te maak ten einde hulle
te vergewis van die samestelling en karakter van
gesinne in hulle pastorale sorg. Dit sal verseker
dat ingryping relevant en geskik is vir die werklike
behoeftes van die gemeenskap. Om hierdie
mandaat uit te voer, sal die SARK met instellings
saamwerk wat reeds doeltreffende instrumente
ontwikkel het en met geringe aanpassings deur die
kerk gebruik kan word. Die landswye bestuur van
so 'n projek kan duur wees en wetenskaplike
advies sal ingewin word om die kostes so
bekostigbaar as moontlik te hou. Gesprekke in
hierdie verband is reeds aan die gang. Aksie#7

die finansiële beperkinge wat mense ervaar en die
neiging van blankes om duur en uitspattige
seremonies te reël in teenstelling met die "lobola"
tradisie van die Afrika mense. Meer bekostigbare
en eenvoudiger seremonies waarmee ryk en arm
gemaklik is moet aangemoedig en ondersteun
word. Aksie#10
21.3.2.5 Gedeelde ouerskap: Om 'n gesonde
gesinslewe te bewerkstelling moet die kerk die
noodsaaklikheid van gedeelde ouerskap tussen
beide ouers in die bediening van die woord
bevestig. In hierdie konteks sal die SARK met
kerke saamwerk om die wortels van die patriargale
stelsel aan te spreek wat lei tot die takke van 'n
gesinslewe wat die vrugte dra van afwesige pa's
en meervoudige seksuele verhoudings. Aksie#11
21.2.2.6 Diensvoorwaardes vir ouers: Die SARK
sal met die besigheidsektor, arbeid en die regering
in gesprek tree om werkers te help om 'n gesonde
balans tussen hulle werk en hulle gesinne te
bewerkstellig, asook om die
moontlikheid te
oorweeg om aanpassings te maak aan die
diensvoorwaardes van pa's sodat verlengde
kraamverlof vir hulle die geleentheid kan bied om
'n beter band met hulle baba's te vorm. Aksie#12

21.4
21.4.1

21.3.2.2 HIV/AIDS Bediening: een van die faktore
wat 'n groot rol speel in die gesinsverband in
Suid-Afrika is die voorkoms van HIV En Vigs. Dit
affekteer nie net die verhouding tussen ouers nie,
maar ook jong meisies se huweliksdrome en die
uitdagings wat ouerlose huishoudings bied waar
kinders verantwoordelik is vir die opvoeding en
versorging van hulle boeties en sussies en al die
probleme wat daarmee saam gaan. HIV en Vigs is
ook die oorsaak van depressie by geaffekteerde
kinders en die blootstelling wat hulle vir
uitgestrekte tye verduur as gevolg van siek ouers.
Hoewel die SARK hierdie epidemie op verskeie
maniere aanspreek, gaan dit in hierdie projek deel
vorm van ander programme wat armoede
aanspreek soos die Humana People to People
program. Aksie#8
21.3.2.3 Afwesige vaders: Dit is 'n algemene
verskynsel en die SARK gaan met vennote
saamspan om verlore vader op te spoor en met
hulle gesinne te herenig – in die gees van die
gelykenis van die Verlore Seun. Aksie#9
21.3.2.4 Uitdagings rondom huwelikseremonies:
van die redes vir die lae huweliksbevestigings is
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ARMOEDE EN ONGELYKHEID
Agtergrond

Versoening sonder sosio-ekonomiese gelykheid is
vlak, veral gegewe die geskiedenis van
ekonomiese onteiening en materiële tekortkominge
van die meerderheid Suid-Afrikaners. Blywende
versoening vereis dat historiese ongelykhede
deur inklusiwiteit en regverdige ekonomiese
ontwikkeling ondersteun sal word. Ongelykheid
kom steeds onrusbarend voor in die oneweredige
verspreiding van inkomste en geleenthede oor ras
en geslag heen. 'n Sleutelfaktor in die voorsiening
van gelyke geleenthede is kwaliteit opvoeding.
Jongmense staar 'n onseker toekoms in die gesig
in die afwesigheid van voldoende voorsiening van
kwaliteitopvoeding en die basiese lewensvaardighede. Ongelykheid het 'n enorme sosiale
en ekonomiese koste wat armoede onderhou en
lei tot oneerlike sub-kulture onder arm
gemeenskappe. In hierdie verband, waar die
meeste arm mense swart is, wys die rasprofiele
duidelik die vrugte van ongelykheid en armoede uit
- gebroke gesinne, misdaad en geweld. Genesing
en versoening vereis dat armoede, ongelyke
geleenthede en materiële
tekortkominge
aangespreek moet word, ten opsigte van
gesondheid en opvoeding, met inagneming van die
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ras- en geslagsongelykhede, sowel as die invloed
van die stedelike en landelike agtergronde.
21.4.2

Mandaat vir Bediening

Die leiersforum van die nasionale kerke is verbind
tot 'n bediening wat sal meewerk om armoede uit
te wis en om die kognitiewe ontwikkeling tydens
die vroeë kinderjare te bevorder. Op hierdie gebied
is
vier areas geïdentifiseer waar die SARK
onderneem het om versoening ten opsigte van die
agtergeblewe armes se omstandighede binne die
rykdomme van die land te verbeter.
21.4.2.1 Uitwissing van Armoede
Die SARK se model om armoede te verlig sal in
Soweto geloods word en is reeds in Maart 2015
deur die hoofde van die verskillende lede-kerke
aanvaar. Dit behels 'n drie-stap-armoedeuitwissingsveldtog, wat bekend sal staan as Een
Familie op 'n Slag, Een Wyk op 'n Slag! Die kerk
sal betrokke wees by 'n familie totdat hulle
armoede oorkom het. Die program maak
voorsiening vir onmiddellike behoeftes (kerke
voorsien dringend kos, klere, ens.) en basiese
behoeftes en ander langtermynbehoeftes sal ook
aangespreek word. Individue met potensiaal om
armoede in die gesin te verlig in die gesin sal
geïdentifiseer word en ondersteun word. Hulle
opvoedingsvaardighede
en
loopbaangerigte
vaardighede sal ontwikkel word sodat hulle
produktief as entrepreneurs klein besighede of
werknemers in die samelewing kan wees.
Vennootskappe met die sakesektor en die regering
sal gevorm word. Gemeenskappe sal ook
aangemoedig word om 'n opname te maak van die
bates waaroor die gemeenskap beskik waarop
verder voortgebou kan word. So 'n registeropname
sal ook help om nuwe intrekkers te identifiseer,
(hetsy van ander provinsies of ander lande) en te
bepaal oor watter vaardighede en kennis hulle
beskik wat waarde aan die gemeenskap kan
toevoeg. Aksie#13.
21.4.2.2 Aanspreek van ongelykheid ten opsigte
van Gesondheid en Opvoeding
Ongelykheid raak arm families veral ten opsigte
van gesondheid en opvoeding. Rasseen
geslagverdelings, asook die impak van stedelike
en landelike situasies speel 'n rol.
Een:

Gelykheid in gesondheidsorg.

Daar is geen twyfel dat arm gesinne die meeste
geraak word deur die las van siektes en swak
gesondheid in Suid-Afrika nie. Die SARK het
reeds beding om waarnemerstatus te hê by die
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openbare
verhore
oor
die
Nasionale
Gesondheidsversekering-skema
onder
voorsitterskap van hoofregter Sandile Ngcobo. Dit
bied ons die geleentheid om 'n voortgaande
teenwoordigheid te kry in die beoordeling van
opsies om die ongelykhede en veranderende
toestande van arm gesinne te hanteer. Aksie#14
Twee:

Gelykheid in opvoeding.

Daar was verskeie voorstelle van die lidkerke:
Vroeë ontwikkeling van kognitiewe, lees en
syfervaardigheid by kinders: 'n Groot deel van die
beperkinge wat armoede meebring is die gevolg
van 'n tekort aan holistiese ontwikkeling van
kinders in arm gesinne, waar wanvoeding 'n
stremming plaas op veral kognitiewe ontwikkeling.
Opvoedkundiges bevestig dat tot 80% van 'n
persoon se vermoë om te leer gevorm word voor
die ouderdom van nege jaar. Kinders is in hierdie
stadium van hul lewens die meeste ontvanklik vir
die aanleer van nuwe idees. 'n Omvattende
program gaan gebruik word wat sulke benadeelde
kinders se kognitiewe vermoëns ontwikkel sodat
hulle begrip kan kry vir basiese
wiskundige
konsepte met die oog daarop om later meer
ingewikkelde
wetenskaplike
en
wiskundige
beginsels baas te raak wat 'n vaste fondament vir
die toekoms bied. Aksie#15
Drie:

'n Leeskultuur.

Die meeste arm gesinne het min of geen
belangstelling in die praktyk van lees nie. Die
waarde van leesgewoontes in die ontwikkeling
van die mens se sosio-kulturele en intellektuele
vermoëns word wyd aanvaar. Die impak wat dit op
skoolprestasies en die nasionale produktiwiteit het,
is onbetwisbaar. In Suid-Afrika, veral in die Bantu
opvoedingstelsel, is lees hoofsaaklik gebruik om
feite te onthou en weer te gee, eerder as om krities
met literatuur om te gaan. In 'n 2013 studie deur
Leanne Jansen is bevind dat na vyf jaar 13% van
graad 5 leerlinge steeds ongeletterd is en dat die
meeste nie 'n begripstoets kon slaag nie. Slegs 5%
van hulle kon lees teen meer as 80 woorde per
minuut. Die SARK gaan met organisasies en
kerke in die gemeenskap saamwerk wat die lees
van verskeie tale bevorder. Aksie#16
Vier:

Ondersteuning van die skoolsisteem.

Die
standaard
van
Suid-Afrikaanse
skoolopvoeding is oor die algemeen swak, veral in
die woongebiede en landelike gebiede waar
armoede gekonsentreer is. Kerke moet ingryp in
die onderwyssektor om die uitkomste van
opvoeding te verbeter as die sleutel om mense uit
armoede te lig en ongelykhede aan te spreek. Die
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Kerke het 'n lang geskiedenis met die ontwikkeling
van opvoeding en onderwys in Suid-Afrika. Kerke
het steeds 'n belangrike rol in die onderwys veral
deur uitstekende privaatskole onder hul beheer.

Ses:
Moedig die jeug aan om as goeie
burgers te ontwikkel – van die gemeenskap, die
dorp, die omgewing, die provinsie, die land, die
kontinent en die wêreld.

21.4.3 Daar is 'n paar areas waar kerke 'n rol
kan speel:

As jeugdienssentra moet kerkgeboue ingespan
word om die volgende dienste en hulpmiddels aan
die jeug in sy onmiddellike omgewing te bied:

21.4.3.1 Leerder bemagtiging
Om te belê in skoolgaande leerders bly 'n prioriteit
as mense uit armoede gelig word. Die area’s
waaraan die meeste aandag in die verlede bestee
is, was op die gebied van kurrikulumverbetering en
onderwysersopleidingontwikkeling.
Daar is 'n
behoefte aan leerder- motivering, om hulle aan te
moedig om aktief aan die leerproses deel te neem.
Daar moet 'n positiewe en leergierige gesindheid
by leerders geskep word sodat hulle in staat sal
wees om krities te dink en probleme self op te los.
In hierdie geval is gemeenskap gebaseerde
onderwysondersteuning wat toeganklik is vir die
armste gemeenskappe dringend noodsaaklik. Die
kerke in die gemeenskap is die sleutel om sulke
ondersteuning te bied.
21.4.3.2 Jeugdienssentrum
Die SARK sal met kerke in die gemeenskap binne
elke
kiesafdeling
saamwerk
om
jeugdienssentrums te vestig. Hierdie sentra sal 'n
reeks voordele en dienste aan die jeug bied – met
die volgende doelwitte in gedagte:
Een:
Versterking van die jeug se waardering
en eienaarskap van hul geestelike en kulturele
erfenis as basis waarop hul identiteit en sin vir
bestaan gebou word
Twee:
Kweek van 'n positiewe en leergierige
gesindheid by leerders sodat hulle in staat sal
wees om krities te dink, probleme self op te los en
ekonomies aktief te kan wees as entrepreneurs.
Drie:
Voorsiening
van
'n
veilige
en
gestruktureerde omgewing vir die ontwikkeling van
'n goeie selfbeeld en persoonlike groei met die
oog op gesonde selfvertroue en ambisie om alle
moontlikhede wat die lewe bied te ontdek.
Vier:
Kweek van 'n gesonde selfmotivering
sodat jongmense, veral meisies, wat vasgevang is
in die sosiale en intellektuele beperkings van
armoede, dit kan deurbreek

Een:
Loopbaanondersteuning.
Die sentrum
sal loopbaangerigte hulp bied met veral inligting
oor matriek en universiteitstoelating, asook hulp
met beursaansoeke en die nodige vorms. Toegang
tot rekenaartoerusting moet ook deur die sentrum
verskaf word.
Twee:
Na-skool ondersteuning. Die sentrum sal
oop wees vir die kinders van die gemeenskap om
hul huiswerk te kom doen en toegang te kry tot die
internet vir take wat die huidige kurrikulum vereis.
Drie:
Leeskamer. Die sentrum moet spasie
bied vir boekrakke met tydskrifte, koerante en
naslaanwerke wat inligting bied op die gebied van
gesondheid, motivering en besigheidsbeginsels.
Dit sluit aan by die pogings om 'n leeskultuur te
vestig en is tot voordeel vir alle leerders, van die
laerskool tot die hoërskool.
Vier:
Berading en ondersteuningsentrum. Ons
kan nie die pyn en die emosionele uitdagings wat
vandag se jeug ondervind meer beklemtoon nie.
Die gebrokenheid van die jeug moet aangespreek
word in ons pogings om die land te genees. Die
jeug leef met hul eie traumas, maar ook die met
oorgelewerde pyn van hul ouers. Daar is
opgehoopte kwesbaarheid van fisiese en
sielkundige pyn as gevolg van armoede en
verdrukking.
Die jeugsentrum sal daarom
beradingsdienste lewer. Jong beraders sal opgelei
word om ander jongmense te help om die
uitdagings en realiteite van hul lewens te hanteer.
Dit moet geskied in samewerking en onder toesig
van opgeleide maatskaplike werkers. Aksie#17
21.4.3.3 Christelike onderwyser werwing
Daar is baie onderwysers wat aktiewe lidmate
van die kerke in die gemeenskap is.
Die
aanbeveling is dat hierdie onderwysers gebruik
word om 'n geslag op te voed wat suksesvol kan
wees. Die kerk moet ook geestelike leiding en
ondersteuning bied aan die onderwysprofessie om
waardegedrewe karaktervolle jong mense te
ontwikkel.

Vyf:
Skep van 'n veilige omgewing vir
gesonde ontwikkeling van 'n selfbeeld ten opsigte
van geslagsgelykheid.
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'n Konferensie van onderwysers in die lidkerke sal
hopelik in 2016 gereël word. Die konferensie sal
bepaal wat die beste strategie sal wees waarmee
onderwysers van alle kerke kan saamwerk. Die
doelwit is vir alle kerke om te bepaal hoeveel
onderwysers, afgetree of nie, daar in die
gemeentes is en om aan hulle die plan te
kommunikeer en dan die konferensie te reël.
21.4.3.4 Aksie#18 Finansiële opvoeding
Die
SARK
het
'n
huidige
finansiële
geletterdheidsprogram
om
gemeenskappe,
gemeentes en huishoudings toe te rus. Dit behels
die hoë kostes van huwelike en begrafnisse. Dit
sal in die toekoms huishoudelike begrotings
aanpak, asook die vestiging van 'n leerkultuur op 'n
vroeë ouderdom. Aksie#19
Die SARK wil ook veral saamwerk met
kultuurorganisasies
en
fokus
op
meer
bekostigbare kultuurpraktyke soos huwelike.
Aksie#20
Die SARK wil ook saamwerk met die Ekonomiese
Transformasie Taakspan om 'n spaarkultuur
onder mense te vestig. Gemeentes en kerke sal
veral fokus op kinders om hul gesindheid oor geld
te verander. Aksie#21
Voeding en welsyn. Die kerk sal die nood vir
voedsel en voeding aan arm mense moet aanpak.
Tekorte aan die nodige voedingstowwe het veral
beperkinge van groei en leervermoë by kinders tot
gevolg wat op sy beurt die jong mense verhinder
om voldoende opgevoed te word en hulle plek in
die samelewing en ekonomie in te neem. Kinders
se gedrag, intelligensie en prestasie word
merkwaardig beïnvloed deur die kwaliteit en
hoeveelheid
kos
wat
hulle
eet.
Die
voedingsprobleem
is
hoofsaaklik
'n
armoedeprobleem, hoewel dit ook verder as dit
kan strek. Die SARK sal met die kiesafdelinggebaseerde platform vir die uitwissing van
armoede saamwerk en sal die saak van goeie
voeding daarby voeg. In die algemeen sal dit
opvoedkundige en inligtingsessies verg aan veral
vrouegroepe. Byvoorbeeld:
Die vestiging van tuine wat gebalanseerde
groente en vrugte lewer.
Die verskaffing van kosse wat ryk is aan
mikrovoedingstowwe.
Borsvoeding as 'n standaardpraktyk vir so lank as
moontlik. (Slegs 8% moeders doen borsvoeding vir
meer as ses maande.) Aksie#22
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21.5
DIE TRANSFORMASIE VAN
ONGELYKE EKONOMIESE MAGSBALANSE
21.5.1

Agtergrond

Die ekonomiese lewe is 'n integrale deel van die
profetiese taak van die kerk, en ekonomie mag
nooit geskei word van geloofsake nie. Dit mag
nooit deur die kerk uit die oog verloor word nie.
(Psalm 24:1) Alhoewel die kerk se ekonomiese
aktiwiteite op die gebied van welsyn en skenkings
is, behoort die kerk ook op 'n meer strukturele vlak
betrokke te raak as 'n agent van ekonomiese
transformasie deur geestelike leiding te bied en
ook self op plaaslike vlak die leiding te neem.
Ekonomiese transformasie moet lei tot die volle
beskikbaarheid van lewensmiddele vir almal, met
toegang tot gelyke deelname aan ekonomiese
geleenthede.
Die apartheidsbestel het die
teenoorgestelde tot gevolg gehad – 'n ekonomie
van rasseuitsluiting en die onwaardigheid van
armoede. Ekonomiese transformasie beteken vir
die meeste Suid-Afrikaners die beweging van die
huidige stand van armoede en onwaardigheid na
die volheid van ekonomiese moontlikhede en
lewensmiddele.
Die kerk moet 'n vreedsame en regverdige
ekonomiese oorgang aanmoedig om sodoende 'n
regverdige-, versoende- en gelyke gemeenskap
met genoeg voedsel en skuiling vir elke burger en
vir elke kind met sy Godgewe potensiaal te
verseker.
21.5.2

Bediening

Die SARK sal vier aksies aanpak om by te dra tot
die ontwikkeling van 'n versoende ekonomiese
bedeling. Omdat die taak so kompleks is, sal
verdere werk gedoen word deur 'n taakspan. Die
taakspan sal uitbrei op die werk en ondersoeke
doen na praktiese modelle wat transformasie kan
aanhelp. Die taakspan sal dan die kerk bedien
met 'n omvattende groep aanbevelings met die
oog op die kerk se rol in bewusmaking en aksie.
21.5.2.1 Die aksieproses
Die aanvanklike ekonomiese transformasie
aksiegroep word in vroeg in 2016 gevorm as die
taakspan van die SARK.
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Drie hoofdoelwitte is die oogmerk van hierdie
taakspan:
Een:
Om soveel as moontlik van die swart
meerderheid op 'n substantiewe wyse betrokke te
kry in die hoofstroom van die Suid-Afrikaanse
ekonomie, nie net as arbeiders en verbruikers nie,
maar ook as mede- ontwikkelaars en eienaars op
die gebied van die landbou, die handel en die
nywerheid op die platteland, sowel as in die
landelike gebiede.
Twee:
Om
die
bekende
ekonomiese
oorlewingsmeganismes en praktyke van arm
gemeenskappe, soos stokvels, te ontwikkel tot
erkende ekonomiese aktiwiteite wat veral in die
finansiële sektor na waarde geag word
Drie:
Om die interafhanklike aard van die
streeksekonomie waarin Suid-Afrika hom met sy
buurlande bevind, asook die handel en
nywerheidsbande tussen hulle te verreken.
Die taakspan sal uitgebrei word met spesiale
vaardighede en kennis vir die taak. Die taakspan
sal ook bestaan uit lede vanuit verskillende
generasies met die oog op kontinuïteit.

geïntegreerde
Suid-Afrika.
Die
Suid-Afrika
waarvoor ons bid is ook 'n
eensgesinde
ekonomiese streek wat hoop bring vir arm en
gemarginaliseerde mense Aksie#24
21.5.2.3 Dienssentrums
besigheid

vir

die

kweek

van

As deel van die plaaslike inisiatief deur plaaslike
kerke sal die SARK instrumenteel wees in die skep
van sentrums wat besighede inisieer. Dit sal in die
vorm van byekorf-besighede wees waar klein
sakemanne gehelp word om te begin. Opleiding in
professionele
dienste,
bestuur,
bemarking,
rekeninge, begrotings ens sal verskaf word.
Aksie#24
21.5.2.4 Oorlewingsmeganismesopname
Selfs die armste groepe het metodes en wyses
waarop hulle oorleef en die ergste omstandighede
en tye hanteer. Daar sal in elke gemeenskap 'n
opname
gemaak
word
van
hierdie
oorlewingsvaardighede en metodes en daarop
gebou word en dit gebruik om moontlike
toekomstige uitdagings die hoof te bied.Aksie#25

21.5.2.2 Streeksinsette
Die SADC-lande se rol as voorsieners van
goedkoop arbeid aan die Suid-Afrikaanse
ekonomie moet nie oor die hoof gesien word nie.
Die oop handelsbande veroorsaak dat daar 'n
groot toeloop heen en weer oor die grense is wat
op sy beurt een van die oorsake van xenofobiese
gedrag is.
Verskeie lidkerke se bedieninge
oorspan ook die grense met die onmiddellike
buurlande, Botswana, Lesotho, Mosambiek,
Namibië, Swaziland en Zimbabwe. Met die oog
hierop moet die taakspan in oorleg met kenners en
akademici op die gebied van sosio-ekonomiese
invloede, die rol van die kerk noukeurig beoordeel.
Die SARK sal in alle nederigheid ook sy invloed
laat geld in die streekstrukture om spanne te skep
wat gesprekke in elke land fasiliteer. Omdat die
uitgangspunt van die veldtog een van versoening
is, moet hierdie proses van ekonomiese
transformasie in samewerking geskied met alle
rolspelers, insluitende die jeug van die streek. Die
groepe uit elke land in die streek sal rapporteer
aan die taakspan met die doel om die taakspan te
ondersteun in sy ondersoek na ekonomiese
transformasie en hoe dit armoede, ongelykheid en
versoening in die streek kan baat.
Die SARK sal ook steun op die goeie bedoelings
van elke lidland se regering en instellings in ons
soeke na 'n versoende en ekonomiese
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21.6

DEMOKRASIE ANKER

21.6.1

Agtergrond

'n Verantwoordelike gemeenskap, 'n demokratiese
kultuur en 'n demokratiese etiek is baie belangrik in
'n land. Dit is die verantwoordelikheid en die
mandaat van die party wat suksesvol is by die
stembus. Demokrasie beteken dat elke kieser 'n
aandeel het in hierdie verantwoordelikheid.
Burgers van die land het 'n soort morele
verbintenis tot die sukses van die regering. Die
burgers is dan ook mede-skeppers van die
meganismes in die staat, net soos wat almal deel
het aan die grondwet en dit ondersteun. Die
grondwet kan alleen met 'n twee derde
meerderheid van die stemme van die burgers van
die land verander word. Die burgers is dan ook die
begunstigdes van dit wat die staat doen, soos
byvoorbeeld die maatskaplike toelaes waarin hulle
deel.
Die burgers is egter ook mede-verantwoordelik
vir die foute wat die staat maak. Ons bly verbind
tot die staat in goeie en in slegte tye. Dit is
problematies as burgers naïef staan teenoor die
staat en sy bedrywighede en so korrupsie toelaat.
"Our experience had made us acutely aware of the
possible dangers of a government that is neither
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transparent nor accountable. To this end our
Constitution contains several mechanisms to
ensure that government will not be part of the
problem; but part of the solution. Public awareness
and participation in maintaining efficiency in
government within the context of human rights are
vital to making a reality of democracy…" Nelson
Mandela, 1996.
Die grootste uitdaging vir ons demokrasie is die
dalende vertroue in demokratiese instellings. Die
herstel van hierdie vertroue behels die onderhoud
en bewaring van die artikel 9-instellings van die
staat. Die beginsel van die verdeling van mag en
die vryheid van die pers is deel van hierdie
instellings wat sin gee aan burgerskap.

verantwoordelikheid om die staat te ondersteun en
daarvoor te bid.
Publieke opvoeding moet deel wees van die kerk
se opvoedingsprogram om sodoende lidmate aan
te moedig om deel te neem en te bid vir die staat,
sy leiers en goeie regering. Dit moet sake insluit
soos die grondwet, die simbole van die staat, die
beginsels van die regeringsisteem, die instellings
en organe van die staat, die rol van die burgery,
belastingstelsel en die begroting. Aksie#26
21.6.2.2 Ondersteuning van die verkiesingsproses. In elke verkiesing speel die SARK 'n rol as
monitor.
Dit kan uitgebrei word:

In hierdie land in die besonder moet die kerk die
waarheid onbevrees aan die owerhede oordra,
soos in die verlede, en ook tog intree vir die
owerhede in gebed. Daarmee saam moet die kerk
deur sy voorbeeld leiding neem in die
ondersteuning van die grondwet, integriteit en ook
'n eerlike teenwoordigheid handhaaf in die
hantering van publieke sake. In sy bediening het
die kerk sy oog onpartydig op alle mense. Omdat
dit sy eerlike pastorale invloed by byvoorbeeld
verkiesingsprosesse sal ondermyn, kan die kerk
homself dus nooit met 'n politieke party assosieer
nie. Die kerk moet egter die tekens en tye
onderskei wanneer dit nodig is om politieke partye
en strukture te konfronteer. Die kerk het die reg om
met eerlikheid en integriteit staatsinstellings te
konfronteer en te kritiseer, want die staat is almal
se verantwoordelikheid, ook die kerk s’n. Die kerk
is gerig op die reg en geregtigheid wat elkeen
toekom volgens die wil van die Here. Die kerk volg
die visie van 'n regverdige, deelnemende,
deursigtige en volhoubare gemeenskap soos
vervat in sy waardes, deugde en verpligtinge. Dit is
die basis van die kerk se deelname aan publieke
sake. Die kerk hou ook in gedagte dat dit slegs
sondige mense is waarmee ons werk en daarom
tree die kerk in alle ootmoed op.
21.6.2

Een:
Kieswykmoniteringsdienste. Kerke in die
gemeenskap moet die kieswykmodel wat by die
aanspreek van armoede gebruik is, aanwend om
vrywilligers van die kerke in die kieswyk aan te
wend as monitors in die komende verkiesing. Vir
hierdie doel sal baie kieswyk-mense opgelei moet
word.
Twee:
Verkiesingslokaalpersoneel. Die kerk
moet 'n rol speel by die onafhanklike
verkiesingskommissie om mense van integriteit te
verskaf as personeel van die verkiesingslokaal.
Die
SARK
sal
met
die
onafhanklike
verkiesingskommissie saamwerk op enige gebied
waar die kommissie die bystand van die kerk
benodig. Aksie#27
21.6.2.3 Deurlopende navorsing en analisering
van monitorinligting
Die SARK sal sy vermoë om instellings van die
demokrasie te monitor handhaaf en
uitbou om
so die land op te voed en in te lig. Daar moet 'n
kapasiteit wees vir navorsing en 'n vennootskap
met ander navorsingsorganisasies met die oog op
'n teologiese begronding volgens 'n sien-, oordeel-,
en neem-aksie-benadering. Aksie#28

Bediening

Die SARK beplan drie aksies in sy bediening op
hierdie gebied:
21.6.2.1 Publieke opleiding
Die hele land het 'n behoefte aan 'n omvattende en
deurlopende opleiding in demokratiese beginsels
en praktyke, insluitend respek vir die reg en die
bedienaars van die reg. Algemene opleiding in hoe
die organe van die staat werk en die
verantwoordelikheid van die publiek is nodig. In
navolging van Jeremia 29:7 het die kerk 'n
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21.7

GEBED

Die inisiatief staan bekend as The South Africa
We Pray for. Gebed is die sleutel en staan
sentraal in die wese van die projek. Ons versoek
die kerke in Suid-Afrika om die land met gebed te
deurdrenk. Bid vir hierdie inisiatief van die kerke in
Suid-Afrika.
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22. DIE NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK: 'N MISSIONALE
KERKORDE
AUGUSTUS 2016

Die besluit van die Algemene Sinode in 2013 om 'n
nuwe Artikel 2 tot die Kerkorde van die
Nederduitse Gereformeerde Kerk toe te voeg, het
verreikende implikasies. Hierdie besluit is
voorafgegaan deur 'n beleidsdokument oor die
missionaliteit van die kerk wat in 2013 in Port
Elizabeth aanvaar is. In hierdie beleidsdokument
word die implikasies van 'n missionale kerkbegrip
uitgespel vir bykans elke aspek van die lewe van
die kerk. Dit sluit onder meer die kerk se siening
van geloofsvorming in, sy ampsbeskouing, sy
verstaan van teologiese opleiding, publieke
getuienis, jeugbediening, die erediens en
dienswerk.

22.1

RAAMWERKDOKUMENT

Die raamwerkdokument oor "Die Missionale Aard
En Roeping Van Die Kerk" wys ook op die
implikasies wat 'n missionale kerkbegrip het vir die
Kerkorde. 'n Kerkorde gee uitdrukking aan die
ooreenkoms tussen die gemeentes en sinodes
oor die aard, roeping, gestaltes regering en
werksaamhede van die kerk. Gereformeerde kerke
staan in 'n tradisie waar die oortuiging heers dat
die hoofskap van Christus bepalend is vir die res
van die orde van die kerk. Die beleidsdokument
praat verder as volg oor 'n missionale kerkorde en
die implikasies vir die NG Kerk se kerkorde.
"Die missionale identiteit van die kerk noodsaak 'n
nuwe besinning oor die wyse waarop die kerk
georganiseer word en beleid bepaal word. Die
volgende sake is van belang: * Die Kerkorde staan
in diens van die kerk en reflekteer die kerk se
identiteit, gebruike en ordelike reëlings. Die
uitgangspunt van die Kerkorde is om die wese en
roeping van die kerk te omskryf. Transformasie
van die kerk en die groei na 'n nuwe verstaan van
die missionale aard van die kerk en haar
gemeentes, moet dus neerslag vind in die
Kerkorde. * Die wese en roeping van die kerk kan
saamgevat word in twee basisbegrippe – die
apostolaat of gestuurdheid van die kerk en die
belydenis van die kerk. Die kerk is net kerk as die
kerk se missionale aard verstaan word – daar is
reeds gesê dat sending nie iets is wat die kerk
doen nie, maar wat die kerk is. Die kerk is ook net
kerk as die naam van die Here reg bely word. In
die geval van die NG Kerk spreek Artikel 1 van die
Kerkorde die belydenis van die kerk duidelik aan.
Die Kerk se verbondenheid aan en identiteit as
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Gereformeerde kerk, soos uitgedruk in die
Formuliere van Eenheid, word ondubbelsinnig
gestel. Die missionale aard van die kerk kom egter
eers in hoofstuk 4 onder die "Arbeid van die kerk"
aan die orde. * In die "Inleiding tot die Kerkorde"
van 2004 staan dat die Kerkorde die grondslag
behoort te lê vir nuwe strukture en werkswyses wat
uitdrukking gee aan die NG Kerk se roeping in
Afrika en Suid-Afrika. Dit beteken dat die
missionale aard van die kerk saam met die
oriëntasie ten opsigte van die belydenis ter sprake
behoort te kom. Die belydenis van die kerk is wat
die kerk as gestuurde gemeenskap bely – die
evangelie van Jesus Christus. Dit was byvoorbeeld
die geval met die Nederlandse Hervormde Kerk.
Dingemans beskryf die feit dat die apostolaat en
belydenis bymekaar hoort, en dat die apostolaat
die belydenis bepaal, as volg: Die kerk is eerder 'n
beweging in die stroom van God se ryk as die
gestolde vormgewing van die heil. Dit is eerder 'n
getuigende klomp pelgrims as belydenisbewakers
wat angstig bymekaar sit. * 'n Voorbeeld hiervan
word gevind in die bestaande Kerkode van die
Protestantse Kerk in Nederland (PKN) waar die
heilige algemene Christelike kerk in Artikel 1
beskryf word as 'n kerk wat lewe uit God se
genade en 'n kerk wat die opdrag van die Here
vervul deur die Woord te hoor en te verkondig. Die
kerk se verbondenheid aan die belydenisskrifte
word bely, sowel as die feit dat die kerk in die
wêreld gestuur is om die heil van Christus te
verkondig. * Die Presbiteriaanse Kerk in die VSA
(PCUSA) stel dit as volg in Artikel 1 van hulle
Kerkorde: "Christ calls the Church into being,
giving it all that is necessary for its mission to the
world, for its building up, and for its service to God.
Christ is present with the Church in both Spirit and
Word. It belongs to Christ alone to rule, to teach, to
call, and to use the Church as he wills, exercising
his authority by the ministry of women and men for
the establishment and extension of his Kingdom."
Artikel 2 handel oor die doel van die kerk en
bevestig die belang van die verkondiging van die
boodskap van verlossing.
Die herskryf van die NG Kerk se Kerkorde is
tegelykertyd een van die moeilikste en maklikste
uitdagings. Dit is moeilik, aangesien die kragte wat
die kerk 'n blote instelling wil hou en fokus op die
instandhouding van die kerk, baie sterk is. Dit wil
die bestaande situasie voortsit en sien nie kans om
die risiko’s te loop en kragte te hanteer wat
losgelaat word wanneer 'n missionale ekklesiologie
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die kerk noop om van 'n instelling na 'n beweging
te transformeer nie. Dit is ook 'n maklike uitdaging.
Indien die NG Kerk ernstig is oor die missionale
aard van die kerk en die stem van die Roepende
Gees onderskei wat die kerk dringend uitnooi om
aan te sluit by God se werk in hierdie wêreld, sal
die transformasie die hoogste prioriteit geniet. Die
krag van die Gees is genoeg om al die risiko’s
hanteerbaar te maak. Die verbeeldingskrag oor al
die moontlikhede wat in God se toekoms op die
kerk is, is genoeg om die kerk te beweeg om deel
te neem aan hierdie reis. Die herskryf van die
Kerkorde is maklik, want as die NG Kerk oortuig is
van haar roeping om deel te neem aan God se
sending, is dit eintlik niks anders as die
onderskeidende opskrifstelling van dit wat die
Gees reeds aan die doen is nie. Daar is reeds
gewys op die belang van kerkplanting. 'n Kerkorde
wat ruimte bied vir kerkplanting onder "mense wie
se lewens eerder deur hierdie netwerkkultuur as
deur hulle geografiese ligging bepaal word",
noodsaak dat die huidige Artikel 10 van die
Kerkorde geskrap word."

22.2

NUWE ARTIKEL 2

Die Algemene Sinode het in die lig van die
bogenoemde denke, die volgende nuwe artikel 2
tot die Kerkorde toegevoeg:
Die Nederduitse Gereformeerde Kerk is deur
God Drie-enig geroep om deel te neem aan die
missie van God in die wêreld. Die kerk word
deur die Heilige Gees opgebou om God se eer
te dien en verkondig die bediening van
versoening en die heil van Christus.

22.3
VAN 'N INSTELLING NA 'N
BEWEGING
Die transformasie van die kerk "van 'n instelling na
'n beweging" moet uiteraard die eie aard van 'n
gereformeerde teologie en tradisie verreken. Dat
die kerk in 'n sin altyd 'n institusionele kant sal
moet hê, is nie te betwyfel In kerklike terme moet
dit eerder gesien word as 'n paradoksale bestaan
waar beide die uitdrukkings van kerkwees
vasgehou en voortdurend geïntegreer moet word
ter wille van die vervulling van die roeping van die
kerk. Hoewel die klem tans val op groter
beweeglikheid, moet die institusionele aard en
betekenis van die kerk nooit prysgegee word nie.
Tog is daar 'n verskuiwing van die klem op:
Instituut na 'n beweging
Kerk na koninkryk
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Besluitneming na geloofsonderskeiding
Persoonlike heil na verlostes as gestuurdes
Intellektuele verstaan na oortuiging
Eksklusiewe identiteit (grense) na gasvryheid
(inklusiwiteit) en openheid
Kontrole na ondersteuning
Reëls na verhoudings en netwerke
Beheer na vryheid
Eenvormigheid na diversiteit
Mono-kulturaliteit na multi-kulturaliteit
Die
presbiteraal-sinodale
kerkregeringstelsel
waartoe die NG Kerk verbind is vanweë die
handhawing in dié denke van die posisie van
Christus as hoof van die kerk, moet steeds as
vertrekpunt geneem word. Hy regeer sy kerk deur
die Woord en die Heilige Gees. Die kerk leef
primêr in sy gemeentes. Lg is volledig kerk, maar
in verband met ander volledige kerke met dieselfde
belydenis (ring en sinode). Hierdie volledige kerke
word regeer deur die ampte wat onderskeidend die
Hoof se wil soek en daaraan gehoorsaam is. Die
beweging van die kerk word juis aangestig deur
die onderskeiding van God se roeping en Sy
beweging in die samelewing waarin Hy gevolg
moet word, en 'n oortuiging dat die instelling nie in
die eerste plek daar is ter wille van homself nie,
maar ter wille van die Hoof se koninkryk. Die
instelling is nie daar om self oor mag of gesag te
beskik nie, maar bly afhanklik van die Hoof, die
enigste Een met mag en gesag. Die instelling tree
gevolglik selfontledigend en diensbaar op. Elke
gelowige word aangevuur deur deelname aan 'n
intieme interaksie met die Drie-eenheid wie mense
inneem in Sy beweging.
Die vraag wat dus beantwoord moet word, is: Hoe
hou 'n missionale kerk met 'n presbiteriaalsinodale kerkregeringstelsel die hoofskap van
Christus sy sentrale fokus?

22.4
VAN DEÏSME NA 'N DEELNAME
AAN DIE TRINITEIT
Die kerk moet baie helder wees oor sy verhouding
met God. Die uitdaging van geïnstitusionaliseerde
kerke is dat hulle hulle dikwels onbedoeld bevind
op 'n plek waar hulle 'n geloofsisteem aan mense
probeer oordra. Die basiese veronderstelling is
dan dat wanneer mense saamstem met ons
geloofsisteem, hulle welkom is om by ons aan te
sluit. Hierdie deïstiese Godsbeskouing is grootliks
die resultaat van die modernistiese rasionalisme.
God is die skepper van alles, maar Hy is nie
betrokke in ons lewe nie en ons het ook nie 'n
invloed op hom nie.
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Hierdie soort Godsbeskouing en rasionalisme gee
dikwels aanleiding tot die sekularisering van die
kerk self. In gesekulariseerde wêreld speel God
eintlik geen rol meer in die lewe van mense nie. Hy
mag iewers wees, maar sy bestaan en die dinge
waarmee ek besig is, is het nie meer veel met
mekaar te doen nie. Godsdiens word so verdryf tot
die kerklike lewe. Maar wanneer die kerk ook
sekulariseer is al ruimte waar God nog as
werklikheid beleef word, die privaat en innerlike
bestaan van mense.
Die missionale beweging gaan uit van die
veronderstelling dat God mense innooi in die
beweging van die Drie-eenheid. Dit is nie 'n
ontologiese versmelting tussen God en mens nie,
maar dit is 'n uitnodiging van God aan mense om
so "in My" te wees dat die aard van die
gemeenskap tussen Vader, Seun en Gees my
denke en missie transformeer. Dit is vanuit hierdie
deelname aan die Drie-eenheid dat mense deel
word van God se beweging in die wêreld.
In hierdie verhouding met God word daar gefokus
op:
die onderskeidng van Sy woord vir vandag
aanbidding en onderwerping aan Christus as hoof
die beliggaming van God se droom vir jou
omgewing en land
'n diepgaande soeke om die Koninkryk van God in
ontvangs te neem
'n lewe in die kragveld van die Gees
die deel van God se goedheid aan elke mens met
die oog op sy/haar florering.

perspektiewe op kerkregering en die eenheid van
die kerk nie.
Dit is ook die verhouding tussen kerk en
samelewing wat kerke in verskeie rigtings laat trek.
In sy boek "Christ and Culture" (1951, New York,
Harper & Row) identifiseer Richard Niebuhr 5
modelle van deke oor die verhouding tussen
Christus en die wêreld.
Een:

Christene onttrek aan die wêreld en voer eintlik 'n
stryd teen die heeersende kultuur.
Twee:

'N MISSIONALE KERKORDE

Die NG Kerk is nie die eerste kerk wat sy kerkorde
missionaal oorskryf nie. Die verskuiwing is
fundamenteel en die aanduidings van ander kerke
is dat dit nie sinvol is om net die bestaande
kerkorde te probeer aanpas nie. In die oorweging
van 'n nuwe missionale aanpak van 'n kerkorde
moet die sui generes (na die eie aard) beginsel
sekerlik geld.
Die vier "notae" as aanduiders van die identiteit
van die kerk kom eerste in gedagtewanneer oor
die aard en identiteit van die kerk gedink word.
Feitlik die ganse kerk stem saam dat dit een,
heilige, algemene, Christelike identiteit is. Die
groot konsensus hieroor beteken nie noodwendig
dat almal dieselfde daaronder verstaan nie. Dit het
trouens die gronde geword vir diep verdeeldheid in
die kerk. Daar is immers in die kerklike wêreld niks
so verdelend soos die onderskeie kerke se
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Christ of Culture

Die kerk word deel van die kultuur en probeer om
dit te verchristelik.
Drie:

Christ above culture

Die heersende kultuur is minder belangrik en hoef
nie aangespreek te word nie. Daar word slegs
daarmee saamgeleef, maar die kerklike kultuur is
eintlik verhewe daarbo. (Die Rooms Katolieke Kerk
se posisie in die meeste situasies).
Vier:

Christ and Culture in Paradox

Christene leef in twee wêrelde en met twee stelle
reëls. Die wêrelde moet net nie verwar of vermeng
word nie (Lutheraanse beskouing).
Vyf:

22.5

Christ against Culture

Christ the Transformer of Culture

Die kerk se lewe binne die wêreld is
transformerend. Christus regeer oor alles en
daarom moet alles beïnvloed word deur die
getuienis van die kerk (Calvinistiese posisie).
Niebuhr meen dat elkeen van hierdie benaderings
iets van die waarheid beet het, maar kies tog vir
die laaste benadering. Die missionale teologie vind
ook sterk by die transformasie van kultuur
aansluiting. Gereformeerdes neig uiteraard om
hulle werksaamhede met hierdie posisie wil
versoen.

22.6
BEDIENING
PRAKTYKE

EN

GELOOFS-

Daar is al baie debat gevoer met die oog op die
benoeming of kategorisering van die bedieninge of
geloofspraktyke van die kerk. Karl Barth
identifiseer bv in sy Church Dogmatics (The
Doctrine of Reconciliation. Part 3, Edinburgh: T. &
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T.
Clark)
twaalf
kategorieë,
nl.
ses
Woordbedieninge tewete: prediking, onderrig,
evangelisasie, sending en teologie. Dan is daar
ses daadbedieninge tewete: gebed, pastoraat,
persoonlike getuienis, dienswerk, profetiese aksie,
en gemeenskap.
Die algemeenste keuse is egter die voorstel van 'n
viervoudige bedieningspraktyk nl
Leitourgia:

Koinonia:
Gemeenskap
en
onderlinge
verbondenheid en ondersteuning is hier die fokus.
Diakonoia: Diens aan ander na die voorbeeld van
Christus is hier die fokus.
Al die bedieninge van die kerk kan waarskynlik
hieronder gekategoriseer word. Tog meen ek dit is
raadsaam om ter wille van helderheid hierdie
indeling uit te brei met die volgende kategorie:
Die fokus is hier op onderrig en

Paraklese: Die fokus is hier op 'n breë verstaan
van die woord as pastoraat.
Martouria:
kerk.

Die fokus val hier op getuienis van die

Kubernesis: Die fokus val hier op die ampte en
leierskap in die kerk.
Die skrywers van 'n missionale kerkorde sal goed
doen
indien
hulle
hierdie
terreine
vir
geloofspraktyke gebruik as 'n raamwerk vir 'n
missionale kerkorde.

22.7

Koinonia:
Koinonia is beoefen as enkelkulturele verskynsel. Dit was gevolglik grootliks na
binne gerig. Gasvryheid het vanweë ons strewe na
eenvormigheid ernstig in gedrang gekom. Mense
wat "anders is", is gehelp om by ander kerke in te
skakel.

Fokus is op gemeenskap met God.

Kerugma: Fokus is op die lewe uit die Woord
van God en die verkondiging daarvan.

Didache:
toerusting.

Leitourgia: Aanbidding in eredienste is beheer
deur 'n predikant. Eenvormigheid van aanbidding
is nagejaag.

DIE GESKIEDENIS

Natuurlik is die pad wat die NG Kerk gekom het,
nie net sleg nie. Miljoene mense se lewe is verryk
en kon deel hê aan die koninkryk van God, as
gevolg van die wyse waarop God hierdie kerk
gebruik het. Maar dit is dalk goed om te onthou
wanneer ons 'n nuwe missionale kerkorde skryf
wat die uitvalle was van vroeëre kerklike praktyke.
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Diakonia:
Dienswerk, behalwe wanneer geld
gegee is vir diens aan ander, is baie na binne
gerig. Die "charity begins at home" beginsel is
sterk beklemtoon.
Kerugma: Die kerk het al meer deïsties geraak.
Mense moes dikwels slegs konformeer aan 'n
teologiese denksisteem in plaas daarvan om
saam met mede-gelowiges in 'n diepgaande
verhouding met God te leef.
Parakletos: Die kerk het dikwels te veel met sy
herderlike sorg die kudde gesien as sy "eie
mense." Die eie broosheid is dikwels onderspeel
ter wille van kragdadigheid. Mense se waardigheid
was nie belangrik genoeg nie. Hulle moes
konformeer aan die meerderheid se gewoontes,
oortuigings, gedrag en voorkeure.
Didache:
Onderrig het gefokus op die oordra
van kennis en inligting en nie op die vorming van
mense se geloofsverhouing met God, en daarom
ook op nuwe geloofsgewooontes nie.
Marturia:
Die kerk se getuienis het te veel
staatgemaak op enkeles wat betaal is om na die
wêreld te gaan, as op elke gelowige wat 'n
gestuurde is. Die getuienis het ook sterk gefokus
op mense se persooonlike verlossing en die ewige
lewe, sonder om oor die nuwe lewe in die
Koninkryk van God en die roeping van God vir
nou, te fokus.
Kubernesis: Die kerk se ampsbeskouing is oor jare
geërodeer. Daar is al hoe meer hiërargies oor die
ampte gedink. Ampsbeloftes en ampspraktyk het
al hoe meer verwyderd geraak. In die proses het
die leierskap om God se droom te volg, al hoe
meer ontbreek.
'n Missionale kerkorde sal uiteindelik getoets word
aan die nuwe uitkomste wat dit moontlik maak in
die lewe van die kerk op elkeen van hierdie
diensterreine.
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