NG KERK
OOSTELIKE SINODE

HANDELINGE
VAN DIE TWAALFDE GEWONE
SINODESITTING
WAT BY
PIERRE VAN RYNEVELD
PLAASGEVIND HET
18 tot 20 Maart 2012

VOORWOORD
Die Handelinge verwoord op ’n manier hoe ons as Sinode-familie vanjaar se
sinodesitting beleef het, sowel as wat gebeur het.
Ons weet dat woorde te min is om ons belewenisse uit te beeld. Tog hoop ons
dat die woorde en beelde iets in herinnering sal roep van wat ons ervaar het.
Uit die terugvoer blyk dit dat almal Pierre van Ryneveld se fasiliteite geniet en
dat ons program grootliks geslaagd is.
Vanjaar se verhale van die gemeentes was ’n treffer en die volgende
Ontwerpspanne kan hierdie faset nog baie uitbou.
Ons sprekers van buite (en van binne) het genoeg gelewer om lank aan te kou.
Met die verkiesing van die nuwe Sinodale Diensraad onder leiding van Ferdie
Clasen word ’n nuwe tydvak ingelei. Sterkte met die uitvoering van die
spesifieke rol van ons Sinode as Sinode-familie.
Kyk weer en weer na die DVD met die verhale van die CMR en die gemeentes.
Sien ook hierin die ryke verskeidenheid van die gemeentes wat gestalte gee
aan ons Here Jesus Christus se werk in ons gebied. Hier word inderdaad
impak gemaak!

Ds HJ van der Schyff
Uitvoerende Amptenaar
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9. In Memoriam (vervolg)

9. IN MEMORIAM (vervolg)
9.5 DR HJ VAN DEN BERG
1936 TOT 2012
Hercules van den Berg was een van die kleurryke
figure van die eerste jare van die Sinode van OosTransvaal se bestaan. Sedert die begin van die
Sinode was hy betrokke by die Sinodale
Begrotings-kommissie, die Sinodale Kommissie,
Sinodale
Kerkkantoorkommissie
en
die
Sentrumkommissie.
Hy het help ontwikkel aan die wyse waarop
sinodale bydraes bereken word en het steeds
praktiese metodes bly soek om werksgeleenthede
vir proponente te skep. Hierdie denke het hom
genoop om reeds op die ouderdom van 60 te
emeriteer.
Sy laaste gemeente was Hazyview, waar hy op 30
Junie 1996 geëmeriteer het.
Gedurende die
bediening in Hazyview (vanaf 1975) het hy ook
gehelp om Krugerwildtuin gemeente tot stand te
bring.
Hy het sy bediening op 30 Maart 1962 in Warmbad
begin.
Daarna was hy in Skeerpoort (vanaf
November 1963), Witrivier (vanaf Maart 1973) en
toe Hazyview (vanaf Maart 1975).
Hercules is op 30 Junie 1936 in Brakpan gebore.
Sy pa, ook Hercules was ’n mynbestuurder en sy
ma, Anna Dorothea ’n tuisteskepper.
Hy was in Randfontein Laerskool (1942 tot 1948)
en Hoërskool Monument (vanaf 1949 tot 1953) en
slaag matriek met onderskeidings in Rekenkunde,
Wiskunde en Wetenskap. Hy het daarna aan die
Universiteit van Stellenbosch gestudeer en is
gedurende November 1961 gelegitimeer.

88

Hercules is op 12 Desember 1959 met Joy Coetzer
getroud. Hulle het vyf kinders gehad, naamlik
Marilize, Anthea, Hercules Johannes, Leonard
Coetzer en Blydie.
Hy het ook aan Utrecht in Nederland gestudeer en
in 1981 ’n D-graad in Teologie aan die Christian
International University in Arizona verwerf.
Gedurende 1987 het hy ook ’n B Com graad
behaal.
Na sy emeritaat het hy gesê dat sy bediening
normaal was met voortdurende hoogtepunte
vermeng met laagtepunte.
Hy het ook ’n
bedryfskonsultasie besigheid met eie finansiering
aan die gang gehou.
Hulle het ’n aantal jare by Swartfontein Sentrum
naby Witrivier gewoon, waar Joy in beheer was.
Gedurende 2008 het hulle hulle in Parys gevestig.
Hercules se gesondheid was goed tot in 2011.
Toe het hy eers beroerte gehad en is later met
maagkanker gediagnoseer. Hy is op 16 Februarie
2012 oorlede. Hy was 75 jaar oud
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10. Volledige registrasielys

10. VOLLEDIGE REGISTRASIELYS
PREDIKANTE

OUDERLINGE/DIAKENS
Primarii
Sekundi

Alkmaar
Amersfoort

van der Merwe
De Jager
Van Zyl

CJ
MJ
GJ

Swart
Goodwin

M
JH

Erasmus
Potgieter

FAS
JJ

Amsterdam
Badplaas

Pienaar
Janse van Vuren

JP

O'Neill
Middel

D de V
JJ

Botha

HJL

Barberton
Belfast

Truter
Blom

CJ
BD

De Witt
Stevens

JP
JJ

Van der Ness
Bredell

M
HC

Belfast
Blinkpan

Potgieter
Van Tonder

JH

Struwig
Taljaard

AJC
CA

Mills

LJ

Roux

AH

Naudé

JS

Kok

IB

Lourens

CC

Roetz
De Jager

WS
P

Breyten
Bronkhorstspruit
Bronkhorstspruit
Burgersfort

M

JW

Roux

AH

Victor

FC

De Kock

A

Carolina

Prinsloo
Van Wyk

MF
JH

Van Wyk

JH

Van der Bank

HC

Chrissiesmeer

Theron

GH

Beukes

BJL

Rautenbach

JJ

Debruinpark-Ermelo
Debruinpark-Ermelo

Scholtz
Van den Heever

Q
SA

Van der Merwe
Theron

GJH
J

Badenhorst
Ritson

R
WE

Dennesig
Doornkloof

Van Vuren
Ernst

CR
JH

Cilliers
Sutherland

WS
SM

Doornkloof
Doornkloof

Lindeque
Rademeyer

CJ
E

De Jager
Olivier

MMC
P

Doornkloof
Elarduspark

Maritz
Du Plessis

GP
JJH

Mouton
Maartens

HD
DJV

Elarduspark

Roux

JV

WG

Elarduspark

Westhof

LE

Olivier
Van der
Westhuizen

Ermelo
Ermelo

Retief
Van Niekerk

FJ
PJG

Lombard
Kok

AW
AC

Jacobsz
Gates

WP
CJ

Ermelo-Oos
GoedgegunSwaziland

Botha

AF

Vermeulen

A

Van der Berg

R

Malan
Hall

JF
JG

Greyling

AC

Scheepers

GF

Graskop

Loots

SJP

Van Niekerk

DJ

Gravelotte

Olivier

HF

EH

Fourie

LP

Groblersdal
Halfweghuis

Groenewald
Immelman

HPW
EC

Smit
Janse van
Rensburg
Felsko

CJ
A

Etsebeth
Nagel

PJ
A

Hazyview
Hendrina
Kampersrus

Kotze
Germishuys
Dorey

AJ
RJ
PJ

Anderson
Nel
Olivier

CC
SJ
TJ

Taljard

JC

Oosthuizen

WJ
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10. Volledige registrasielys

PREDIKANTE

OUDERLINGE/DIAKENS
Primarii

Sekundi

kerksondermure

Venter
Woite

JS
C

König

A

Van Aswegen

J

Kloofsig

Du Toit

PL

Marais

GJ

Janssen

BR

Komatipoort
Komatipoort

Nortjé
Garbers

WJ
PG

Vermaak
Jacobs

SG
DMK

Kragveld
Krielpark

Swanepoel

RJH

Krugerwildtuin

Louwrens

C

Van Wyk

PJA

Laeveld
Letsitele

Vermaak
Van der Merwe

D
AB

Schultz
Nel

KM
H

Van Wyk

JC

Ligkruis
Ligkruis

Coetzee
Bester

JP
C

PL
CM

French
Cellié

F
JF

Lux Mundi
Lux Mundi

Bosman
Taute

LL
JHF

Moolman
Hoffmann
Jansen van
Rensburg
Lourens

Lux Mundi
Lydenburg

Büchner

EP

Venter
Breitenbach

EAL
IJ

Pretorius
Pretorius

JH
WM

Lydenburg-Suid

Wilson
Wilson

FJ
A

De Jager

LW

Lynnwoodrif

Van Schalkwyk
Fourie

J
DR

Hattingh

JH

Van Schalkwyk

OJ

Lynnwoodrif

Potgieter
Simons

J
DAC

Seymour

ML

Brink

CE

Lynnwoodrif

Malan
Joubert

CN
AJC

Scheepers

JJ

Potgieter

CJ

Lyttelton
Lyttelton-Noord

Naudé
Du Toit

E
GF

Vorster
Marais

BJ
SC

Schutte
Pienaar

CM
D

Lyttelton-Oos
Lyttelton-Oos

Schoeman
Van Jaarsveld

F
JW

Bauer
Buys

DJ
SB

Badenhorst
Meissner

JJ
HH

Machado-Boven
Malelane

Van Zyl
Trümpelmann

JJ
UK

Louw
Erasmus

JA
WJE

Grobler
Snyman

PHF
HH

Hoffman

AC

Nel
Van Niekerk

PRB
JH

M
AJ

Malelane
Marble Hall

Venter

Merlindale
Meyerspark

Liebenberg

WC

Rothmann

NAJ

Van Buuren

HJ

Meyerspark
Middelburg,
Transvaal
Middelburg,
Transvaal
MiddelburgKanonkop
MiddelburgKanonkop
Middelburg-Suid

Venter

DJ

Kruger

L

Loubser

DAJ

Hattingh

JP

Kruger

PF

Fourie

GLJ

Van Rooyen

JC

Freemantle

GR

LS

Boshoff

JH

Myburgh

PJC

Lewis
Van
Loggenberg

Booy
Van Wyk

CH
WE

Luus
Steyn

PJ
H

Greyling
Du Preez

FJC
AJJ

Middelburg-Suid
Middelburg-Suid

Erasmus
Van Niekerk

T
GJ

Hugo
Hugo

LC
SP

Cordier
Badenhorst

HMC
PA

Middelburg-Suid
Monumentpark-Wes

Van Vuren
-

FM

Pienaar
Mostert

EvW
PE

Viljoen
De Witt

C
JHJ
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PREDIKANTE
Moreletapark
Moreletapark

Visser
Badenhorst

SJ
PJ

OUDERLINGE/DIAKENS
Primarii
Sekundi
Smook
J
Alheit
B
Thomas
SJ
Foord
CK

Moreletapark
Moreletapark

Kruger
Badenhorst

PR
WA

Bothma
Du Toit

Moreletapark
Moreletapark

Van der Spuy

DE

WJ
M

Moreletapark
Moreletapark
Morgenzon
Nelspruit

Graaff
Marais

J
TA

Nelspruit
Nelspruit

Van Greunen
Strauss

SJP
JF

Nelspruit-Suid
Nelspruit-Suid

Strydom
Pienaar

J
LJ

Nelspruit-Suid
NelspruitWestergloed

Pienaar

CG

Swart

Nooitgedacht
Ohrigstad

Mey
Van der Merwe

Olifantsfontein
Paardekop

Andersen
Kamffer

SJ
WJ

Fourie
Keyser

M
HK

Moolman
Stumph

RPG
WE

Podges
Du Plessis

HM
LJF

Schoultz
Cronjé

JW
PJ

Wilken
Van Niekerk

WJ
ST

M

Bothé

MS

Kotzé

L

JJ
JSD

Scheepers
Niemann

AE
WA

Von Benecke
Viljoen

LM
CL

Poley

PC

De Beer
Rabie

DC
WL

Fourie
Van den Berg

N
JW

Phalaborwa
Phalaborwa

Schoeman
Van Heerden

CS
MHO

Fick
Prinsloo

RH
SL

Nieuwoudt
Heyns

D
CG

Pierre van Ryneveld

RB

Van der Berg

SM

Meyer

J

Pierre van Ryneveld

Meyer
Janse
Rensburg

H

Broos

T

Richter

HW

Piet Retief
Piet Retief

Van Niekerk
Van Blerk

RAP
H

Potgieter
Van den Berg

S
FJ

Stapelberg
Zeelie

GJ
HJ

Premiermyn
Pretoria-Faerie Glen
Pretoria-Faerie Glen

Bredell
Fitzgerald
Steyn

CE
A
K

Marais
Olivier
Van Huyssteen

EW
JL
JJ

Buys
Human
Du Pisani

JP
SP
AL

Pretoria-Faerie Glen
Pretoria-Garsfontein

Van der Schyff
Meistre

HJ
G

Maree

FP

Botha

F

Pretoria-Garsfontein
Pretoria-Oosterlig

Neethling
Louw

LM
LK

Van der Merwe
Vorster

JM
AM

Martens
Myburg

D
T

Pretoria-Oosterlig
Pretoria-Oosterlig

Müller
De Wet

CJJ
JI

Wessels
Mars

LPJ
FG

Haasbroek
Van Niekerk

GD
AS

Rayton
Rietkuil

Olivier
De Vos

OPJ
HJD

Steenberg
Bronkhorst

NJP
W

Heydenrych
Volschenk

JFC
J

Roossenekal

Joubert

Botha

HPM

JJ

Sabie
Sabie

Brits

FPJ

Van Niekerk

HJN

Malan
Jordaan

FS
HCW

Silvertonkruin
Skuilkrans

Fischer
Boshoff

vW
WS

Gresse
Keun

JC
AJ

Venter
Botes

PB
S

Skuilkrans
Skuilkrans

Compaan
Meiring

AL
AM

Keun
Du Plessis

E
SP

Ueckermann
Van Garderen

C
DS

Skuilkrans
Skuilkrans

Meiring
Swart

LF
SB

Smit
Stander

CF
SG
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10. Volledige registrasielys

PREDIKANTE

OUDERLINGE/DIAKENS
Primarii

Sekundi

Skuilkrans

Van Dyk

AS

Uitenweerde

JM

Tygerpoort
Tygerpoort

Clasen
Dreyer

FJ
DJ

Bezuidenhout
Steyn

EJ
W

Tygerpoort
Tzaneen

Van der Westhuizen
Zietsman

Z
CF

Ohlhoff
Roelvert

FUO
DM

Scholtz

DA

Tzaneen-Wolkberg
Valleisig

Van Tonder
Van Rooyen

JP v H
JC

Richards
Hough

JD
Y

Rossouw
Taute

HC
BJE

Valleisig
Valleisig

Marais
Ferreira

PF
BP

Steyn
Meyer

SSB
M

Du Toit
Cronjé

JA
HJ

Volksrust
Volksrust-Suid

Pheiffer
Botha

E
AD

Oosthuizen
Nortjé

WC
WH

Van der Merwe
Potgieter

CT
JE

Wakkerstroom
Witbank

De Jager
De Villiers

PJC
JIF

Du Plessis
Van den Heever

FJ
E

Bam
Gouws

HJ
HJ

Witbank
Witbank

Malherbe
Boshoff

PA
PH

De Jager
Lübcker

W
JJ

Van der Sant
Gous

SC
JP

Witbank-Klipfontein
Witbank-Klipfontein

Cloete
Nel

LPJ
AM

Potgieter

GJ

Witbank-Panorama
Witbank-Panorama

Esterhuizen
Koen

WA
JPT

Bonthuys
Oosthuizen

JC
OA

Bosch
Van den Heever

MC
DJ

Witbank-Suid
Witbank-Suid

Van Wyk
Steenkamp

HPJ
FL

Venter
Boshoff

PT
CH

Malan
Venter

P
H

Witbank-Suid
Witbank-Suid

Hendriksz
Nieuwoudt

WM
DH

Marais
Raath

BD
L

Vermeulen
Vermeulen

GJ
MM

Witbank-Vallei

Grobler
Green

JH
H

Du Plessis

F

Grobler

JL

Witrivier
Witrivier

Doyer
De Jager

GJS
JJ

Luneburg

L

Schutte
Loots

JC
A

Witrivier

Le Roux

EC

Bodenstein

JH

Teol Opleiding

Veldsman
Kok

DP
J

Kuratorium

Du Toit

PR

Kuratorium

Bartlett

AL

Lyttelton-Oos

Van Graan

B

Lyttelton-Oos
Hartbeesspruit

Sutton
De Lange

L
J

Meyerspark

Swart

C

Dennesig

Cilliers

EC

Krielpark
Malelane

Breet
Stander

ELJ
N

Nelspruit-Suid
Nooitgedacht

Strydom
Ellis

DJJ
M

Ander

Studente

Waarnemers
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11. Tafelindeling

11. TAFELINDELING
11.1

SITPLEKKE VIR DIE AFGEVAARDIGDES

Afgevaardigdes is volgens die geloofsbriewe by
die tafels ingedeel.

Badenhorst
Badenhorst
Bartlett
Bester
Blom
Booy
Boshoff
Boshoff
Boshoff
Bosman
Botha
Botha
Bredell
Brits
Büchner
Clasen
Cloete
Coetzee
Compaan
De Jager
De Jager
De Jager

PREDIKANTE
Pieter
Moreletapark
Willem
Moreletapark
André
Kurarorium
Chris
Ligkruis
Ben
Belfast
MiddelburgCasper
Kanonkop
MiddelburgHenk
Kanonkop
Willem
Skuilkrans

DIAKENS/OUDERLINGE
Ian
Hazyview
Johan
Lyttelton-Oos
Ben
Chrissiesmeer
Elize
Tygerpoort
Johann
Witbank-Panorama

33
2
33
8
6

Anderson
Bauer
Beukes
Bezuidenhout
Bonthuys

27

Boshoff

Chrisjan

Witbank-Suid

28

26
33

Botha
Botha

Louis
Marius

Amsterdam
Roossenekal
NelspruitWestergloed
Moreletapark
Krielpark
Lydenburg
Rietkuil
Pierre van Ryneveld
Lyttelton-Oos
Dennesig
Dennesig
Nelspruit
Olifantsfontein
Doornkloof
Lydenburg-Suid
Witbank

4
2
14
9
34
16
1
22
24
18
18
12
17
19
17
22

Hartbeesspruit
Barberton
Skuilkrans
Wakkerstroom
Witbank-Vallei
Moreletapark
Nooitgedacht
Malelane

34
5
7
20
31
10
34
26

Halfweghuis
Phalaborwa
Middelburg,
Transvaal
Amersfoort
Silvertonkruin
GoedgegunSwaziland
Lynnwoodrif
Marble Hall
Ligkruis
Valleisig

32
19

Witbank
Lux Mundi
Ermelo-Oos
Volksrust-Suid
Premiermyn
Sabie
Lux Mundi
Tygerpoort
Witbank-Klipfontein
Ligkruis
Skuilkrans
Amersfoort
Wakkerstroom
Witrivier

18
9
26
12
21
31
11
38
19
7
1
2
13
29

Bothé
Bothma
Breet
Breitenbach
Bronkhorst
Broos
Buys
Cilliers
Cilliers
Cronjé
De Beer
De Jager
De Jager
De Jager

Santie
Callie
Ernst
Sakkie
Willie
Talitha
Faan
Elize
Willem
Pierre
Daan
Karin
Leon
Wessel

De Kock
De Villiers
De Vos
De Wet
Dorey
Doyer
Dreyer
Du Plessis

Peet
Lourens
Francois
Attie
Charl
Erik
Elsjé
Ferdie
Louis
Petri
Auke
Maritha
Pieter
Jurgens
AnnaMarie
Jim
Hennie
JI
Pieter
Gerrie
Danie
Jannie

Burgersfort
Witbank
Rietkuil
Pretoria-Oosterlig
Kampersrus
Witrivier
Tygerpoort
Elarduspark

12
23
30
28
5
28
6
19

De Lange
De Witt
Du Plessis
Du Plessis
Du Plessis
Du Toit
Ellis
Erasmus

Du Toit
Du Toit

Petro
Flip

Kloofsig
Kurarorium

33
31

Felsko
Fick

Jana
Jannie
Sarel
Francois
Frans
Marietjie
Marius
Wessel
AnnaMarié
Richard

Du Toit
Erasmus
Ernst

Gideon
Tertius
Johann

Lyttelton-Noord
Middelburg-Suid
Doornkloof

16
29
17

Freemantle
Goodwin
Gresse

Gideon
John
Johann

Esterhuizen
Fischer
Fitzgerald
Garbers
Germishuys

Willem
Van Wyk
André
Phillip
Dolf

Witbank-Panorama
Silvertonkruin
Pretoria-Faerie Glen
Komatipoort
Hendrina

21
32
22
2
32

Greyling
Hattingh
Hoffman
Hoffmann
Hough

Abrie
Johan
André
Christa
Yvenna
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1
23
13
38
25

31
1
4
28
16
27
12
15
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PREDIKANTE
Johan
Morgenzon
Hannes
Witbank-Vallei
Hendrik
Groblersdal
Middelburg,
Piet
Transvaal

Graaff
Grobler
Groenewald
Hattingh

DIAKENS/OUDERLINGE
Loek
Middelburg-Suid
Minnie
Middelburg-Suid
Dirkie
Komatipoort

7
26
29

Hugo
Hugo
Jacobs

19

Willie

Ermelo

27

Kosie

Groblersdal

31

Marnette

Lux Mundi

13

Skuilkrans
Skuilkrans
Ermelo
kerksondermure
Meyerspark
Middelburg,
Transvaal
Burgersfort
Lux Mundi
Machado-Boven
Witbank

11
6
26
4
29

Witrivier
MiddelburgKanonkop
Elarduspark
Kloofsig
Lyttelton-Noord
Premiermyn
Witbank-Suid
Pretoria-Garsfontein
Pretoria-Oosterlig
Valleisig
Badplaas
Ligkruis
Monumentpark-Wes
Doornkloof
MiddelburgKanonkop
Bronkhorstspruit
Hendrina
Letsitele
Ohrigstad
Tygerpoort
Doornkloof
Elarduspark
Kampersrus
Pretoria-Faerie Glen
Volksrust
Witbank-Panorama
Middelburg-Suid
Piet Retief
Volksrust-Suid
Witbank-Klipfontein
Krugerwildtuin

32

Marais

Witbank-Suid

25

Erik

Halfweghuis

30

Jacobsz
Janse van
Rensburg
Jansen van
Rensburg

Henk
Johan
Amos
Dolf
Eddie

Pierre van Ryneveld
Witbank-Panorama
Hazyview
Moreletapark
Witrivier

18
22
28
3
30

Keun
Keun
Kok
König
Kruger

André
Bessie
Antoinette
Adrio
Leon

Liebenberg
Lindeque
Loots
Louw
Louwrens

Izak
Nelis
Sarel
Louis
Carl

20
21
27
26
4

Kruger
Lourens
Lourens
Louw
Lübcker

Piet
Carl
Annatjie
Koos
Koos

Malan

Johan

Meyerspark
Doornkloof
Graskop
Pretoria-Oosterlig
Krugerwildtuin
GoedgegunSwaziland

23

Luneburg

Liezel

Malan
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98

Kobus Mey - Nooitgedacht
Louis Louw - Pretoria-Oosterlig
Marius Ellis - Nooitgedacht
Peet Boshoff - Witbank
Petri Coetzee - Ligkruis
Phillip Garbers - Komatipoort
Pieter Dorey - Kampersrus
Pieter Malherbe - Witbank
Sarel Visser – Moreletapark

13.2

NOTULESPAN

Koördineerder
Freddie Schoeman - Lyttelton-Oos
Voorstelle en proefleser
André Fitzgerald - Pretoria-Faerie Glen
Notuleerders
Henk Boshoff - Middelburg-Kanonkop
Willem Esterhuizen - Witbank-Panorama
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14. DAGSTUKKIES
Dagstukkies ter voorbereiding van die vergadering
van die
Oostelike Sinode 18 tot 20 Maart 2012
Voorwoord
Ons sinodesitting is om die draai en die laaste
voorbereidings daarvoor word in hierdie tyd getref.
’n
Sinodesitting
is
nie
’n
normale
besigheidsvergadering nie. Dit is ’n geleentheid om
aan die voete van die Here te sit om te hoor wat sý
agenda vir die Kerk is. Afgevaardigdes
verteenwoordig nie in die eerste plek hulle
gemeentes (soos in ’n gewone demokrasie) nie,
maar is primêr daar om deur middel van
geloofsonderskeiding ernstig op soek te wees na
die wil van die Here vir die Kerk in ons tyd en dag.
Om jou as afgevaardigde behulpsaam te wees om
juis dit te doen, het ons hierdie reeks dagstukkies
voorberei. Dit is bedoel om tydens die laaste 21
dae voor die sitting gelees te word. As jy dus met
Dag 1 begin op Sondag 26 Februarie, dan lees jy
die laaste dagstukkie op Saterdag 17 Maart, die
dag voor die sitting begin.
Die tema van ons sitting is Van Oorlewing tot
Impak. Daar is so baie bekommernisse en
daaglikse krisisse wat ons gedagtes, tyd en
aandag verg, dat ons dikwels nie die impak wat die
Here graag deur ons wil maak, raaksien nie. In die
woorde van Jesus (in Matteus 6:31 tot 34) moet
ons egter nie bekommerd wees oor wat ons moet
eet, drink of aantrek nie, maar ons moet ons
allereers beywer vir die koninkryk van God. Met
ander woorde: Ons moet meer begaan wees oor
impak-sake as oor oorlewing-sake.
Tydens hierdie sitting wil ons Jesus se woorde
ernstig opneem.
Mag jou voorbereiding vir die vergadering vrugbaar
wees en mag jou teenwoordigheid by die
vergadering vir jouself en ons almal tot groot seën
wees. Mag jy bo alles die krag en teenwoordigheid
van die Here beleef!
Seënwense,
Bediening vir Aanbiddingspan en Ontwerpspan
Dag 1
Matteus 5:3 tot 10
Sondag 26 Februarie 2012 (Freddie Schoeman)
Matteus 5:3 tot 10 staan tradisioneel as die
“saligsprekings van Jesus” bekend. Dit is na
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aanleiding van die Ou Afrikaanse Vertaling (1933)
se gebruik van die woord “salig” om die Griekse
“makarios” te vertaal. Die Nuwe Afrikaanse
vertaling (1983) gebruik, daarenteen, die woord
“geseënd”. Na aanleiding van A Koster gee Coenie
Burger in sy boek Vreemde Geluk ’n baie handige
beskrywing
van
die
struktuur
van
die
saligsprekings. Dit kom basies daarop neer dat die
eerste saligspreking (Geseënd is die wat weet hoe
afhanklik hulle van God is) die inleiding vorm en
die laaste een (Geseënd is wat vervolg word
omdat hulle doen wat reg is) die slot. Die
“binneste” ses saligsprekings kan twee-twee as
pare aan mekaar gekoppel word:
Geseënd is dié wat treur // Geseënd
sagmoediges

is die

Geseënd is dié wat honger en dors na dit wat reg
is // Geseënd is dié wat barmhartig is
Geseënd is dié wat rein van hart is // Geseënd is
die vredemakers
Die eerste van elke paar verteenwoordig dit wat
binne in die mense gebeur en die tweede die
natuurlike uitvloeisel daarvan na buite. Diegene
wat die nood van die wêreld raaksien en daaroor
treur, sal noodwendig sagmoedig optree, juis
omdat hulle bewus is van die pyn en hartseer van
mense. Diegene wat graag dit wat verkeerd is wil
regmaak, sal dit doen deur middel van dade van
barmhartigheid. Diegene wat rein van hart is (met
ander woorde suiwer fokus op God se hart) sal
noodwendig vrede bewerkstellig waar hulle ook al
kom. Die groot gevaar van die “saligsprekings” is
dat ons dit as slegs op onsself van toepassing kan
beskou. God wil die wêreld seën en Hy gebruik
gelowiges om dit te doen. Die “saligsprekings” is
dus eerder die agenda van die Kerk se werk in die
wêreld; dit is ons taak om instrumente van God se
seën te wees. Ons moet God se seën laat
deurvloei na ander. So kan ons beweeg van
oorlewing tot impak.
Dag 2
Matteus 5:3
Maandag 27 Februarie 2012 (Freddie Schoeman)
Wanneer ons van oorlewing tot impak wil beweeg
is die versoeking groot om ’n heroïese of
triomfantelike houding in te neem. In die era waarin
rolprente oor superhelde gereeld verskyn wil ons
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dalk graag soos ’n held ingryp in dinge vinnig
verander. Natuurlik weet ons dat ons nie
Superman of Spiderman kan wees nie, maar ons
kan dalk super-gelowiges wees! Ons wil die
wêreld invaar en dinge begin regmaak en mense
begin regsien. In sy saligsprekings wys Jesus
hierdie houding sommer met die intrapslag af.
Voordat ons enige iets kan doen of aanpak moet
ons een ding besef: ons totale afhanklikheid van
God. Ons moet eers by ’n punt kom waar ons
desperaat besef dat ons nie alleen kán nie; ’n punt
waar ons redeloos en radeloos voor God staan en
besef dat ons nie oor die vermoë of die middele
beskik om enigsins ’n impak te maak nie. Daar is
geen manier waarop ons selfs net ’n klein bietjie
verandering kan bewerkstellig as ons op ons eie
krag wil staatmaak nie. Dit pas gelowiges dus om
opreg nederig te wees voor God en alles van Hom
te verwag. Hy is die Een wat die gebroke wêreld
wil heelmaak. Hy neem die inisiatief. Daarom kan
ons nie anders as om eers te vra: “Waar is God
besig?” en dan by sý werk aan te sluit nie. Kom
ons berei onsself voor vir die sinodesitting deur
elke dag in afhanklikheid voor God te kniel en te
bid: “Here, nie ons wil nie, maar u wil.”
Dag 3
Matteus 5:4
Dinsdag 28 Februarie 2012 (Freddie Schoeman)
Ons word elke dag via die media gekonfronteer
met mense se pyn, hartseer en nood. Hierdie
saligspreking sê vir ons dat God deernis het met
mense wat stukkend en gebroke is. Die vraag is:
Treur ons saam met God? Aan die een kant wil
ons terugdeins. Ons voel enersyds onbevoeg en
onmagtig om iets daaraan te doen; andersyds wil
ons nie graag met negatiewe sake te doen hê nie.
Die natuurlike reaksie van mense is om dit te
vermy of te probeer ontvlug. Ons gee hierdie
ontvlugting mooi name. Ons noem dit: The Power
of PositiveThinking. Maar Karl Marx was verkeerd.
In plaas daarvan dat die Christelike geloof soos
opium is wat ons verdoof teen die werklikheid,
maak dit ons oë juis óóp, sodat ons die werklikheid
kan raaksien. Vir Marx was godsdiens ’n poging
van die mens om ’n illusie van geluk vir homself te
skep. Jesus sê egter die teenoorgestelde: Ons is
juis geseënd wanneer ons die klipharde realiteit
van mense wat ly, goed in die oog kry – en dit ons
aan die hart gryp. Vir die Christen is treur nie
sonder die element van hoop nie. Jesus het gekom
om redding te bring. Hy het gekom om God se
Koninkryk, God se heerskappy van liefde en
geregtigheid te kom vestig. Jesus het nie gepraat
van ’n geluksalige lewe in die hemel eendag
wanneer jy sterf (die karikatuurbeeld wat Marx
probeer skep), maar van ’n hemel wat reeds nou
op aarde gevestig word. Dit wat stukkend en
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gebroke is het Hy kom heelmaak. Hy het God se
omvattende sjalom kom vestig (Markus 1:15;
Johannes 10:10). Ons taak is om te vra: Wat is ons
rol? Hoe kan ons by hierdie werk van God
aansluit?
Dag 4
Matteus 5:5
Woensdag 29 Februarie 2012 (Elsje Büchner)
Sagmoedigheid word dikwels met lamsakkigheid
verwar. In ons prestasiegedrewe samelewing het
ons nie juis tyd of plek vir sagmoedige mense nie.
Hulle máák dit doodeenvoudig nie. Dit is elkeen vir
homself en die sterkstes, rykstes en bestes wat dit
uiteindelik
maak.
Ongelukkig
het
hierdie
grootheidswaan ook in ons siening van geloof kom
nes skrop. As dit nie altyd goed gaan nie, dan
seën God my nie. Ons sing mos so graag: “My
God is so groot …” Jesus kom keer egter ons
sienings oor sterkwees en grootheid om. Hy daag
ons uit om sag te wees en beloof dat ons juis dán
ware geluk sal smaak. Sagtheid beteken
beheerstheid; dit vra dat ons ander mense eerste
sal stel en onselfsugtig sal lewe. In ’n wêreld
waarin ons voortdurend op menseregte ingestel is,
word ons uitgedaag om dié sonder regte, die
weerloses, die broses eerste te stel. Níé omdat ’n
wet ons dwing of omdat dit polities korrek is nie,
maar omdat Jesus sê dat dit die regte ding is om te
doen; dat dit die sagmoedige tree is om te gee.
Dag 5
Matteus 5:6
Donderdag 1 Maart 2012 (Elsje Büchner)
Die oomblik as ’n mens te na gekom word, staan jy
baie gou op jou regte. Jou regte beskerm jou. Dit is
soos ’n kombers in die winter. Reg en billikheid in
enige samelewing is ’n goeie ding. God is baie
ernstig oor reg en geregtigheid in ’n samelewing.
Maar moet dit net in wetboeke gestalte kry? Waar
begin reg en geregtigheid? By my en jou! Die
wetboek vir reg en geregtigheid word nie deur
politici of vreemdelinge geskryf nie. Daar bestaan
net een witskrif vir geregtigheid: Dit staan op die
wit blaaie van die Bybel geskryf. Dit vra van
gelowiges om God se beginsels van geregtigheid
te buig. Maar die Bybel gaan verder. Waar
gelowiges is, sal geregtigheid nie net seëvier nie,
gelowiges sal hulle daarvoor beywer. Daar sal ’n
honger en dors daarvoor wees, alhoewel dit nie
noodwendig die gewilde ding is om te doen nie.
Hierdie teks daag ons uit om ’n fyn oog te hê vir
reg en geregtigheid en dit toe te pas, al vra dit van
ons ook wát.
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Dag 6
Matteus 5:7
Vrydag 2 Maart 2012 (Elsje Büchner)
Baie van ons het familie wat in die buiteland woon.
Hulle maak ons oë oop vir realiteite waaraan ons al
baie gewoond geraak het. Ons het al dalk té
gewoond geraak aan die nood rondom ons, ons
sien dit nie meer raak nie. My broer se kinders se
geskoktheid oor die bedelaars op elke hoek het my
oë weer oop gemaak vir die woorde in Matteus 5:7.
As Jesus ons in Matteus 5:7 oproep om barmhartig
te wees, herinner Hy ons daaraan dat Hy regtig vir
mense omgee. Hy vra van ons om oop vir mense
te nood te wees, al voel ons soms oorweldig deur
die grootheid daarvan. Hy vra van ons om ’n tree
van ontferming te neem, om betrokke te raak en
om die mens agter die nood raak te sien. Die
oorweldigende nood van ons land en kontinent
mag ons nooit hard laat word en op ’n afstand
dwing nie. Gelowiges moet juis die eerste
liefdestree gee, juis wys wat dit beteken om
iemand wat niks het, in die oë te kyk en met
deernis te help. Dit is wat Jesus vir ’n mensdom in
nood gedoen het en wat Hy van ons vra. Is jy
bereid om daardie barmhartige tree te neem?
Dag 7
Matteus 5:8
Saterdag 3 Maart 2012 (Jaco van Niekerk)
Reinheid of suiwerheid van hart beteken nie dat dit
ons Christene se uitsluitlike taak is om nie deel te
hê aan lelike dinge, ons gedagtes skoon te hou, ’n
wag voor ons monde te plaas en ons vir die goeie
te beywer nie. Waar dít Christene se uitgangspunt
is, is dit asof hulle in ’n sirkel staan, skouer teen
skouer, met hul rûe na die wêreld, en niks of
niemand van buite kan in hul kring inkom nie.
Mense wat rein van hart is, draai om, draai hul
gesigte na die wêreld toe. Hulle dink anders. Weg
is die drang om in ’n veeleisende wêreld waar dit
elkeen vir homself is, self net te oorleef; weg is die
hartsbegeerte om verbete vas te hou aan wat jy
het, méér te wil hê en om gereken en in beheer te
wees. Wie rein van hart is dink radikaal anders en
fokus daarop om God se koninkryk – daardie
koninkryk wat nie besmet is deur mense se
aangebore, sondige en selfgesentreerde neigings
nie – te lééf. Reinheid van hart is om jou eie wêreld
en belange agter te laat en op God se suiwer
koninkryk – waar God en Christus alles is – te
fokus.
Dag 8
Matteus 5:9
Sondag 4 Maart 2012 (Jaco van Niekerk)
Reinheid van hart – het ons gister gesê – is om jou
eie belange en begeertes eenkant neer te sit; jou
gesig na die wêreld toe draai; en God se
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koninkryk, onbesmet deur jou eie sonde, in jou en
almal rondom jou se lewens te laat kom. Dit is
alleen wanneer jou fokus nie meer op jou eie
drang om te oorleef en jou eie vooruitgang is nie,
wat jy die nood van die wêreld rondom jou begin
raaksien. Dan word jy die bedienaar, en jy bedien
(in die woorde van St Franciskus van Assisi, 1182
tot 1226) God se koninkryk: waar onvrede, onmin
en haat is, word jy God se instrument wat vrede
bring; waar mense se harte hard en liefdeloos is,
bedien jy aanvaarding, liefde en vrede; waar
hartseer en pyn is, bedien jy troos en vreugde.
Kortom: dit is met jou rein, koninkrykgerigte en
koninkrykgedrewe hart wat jy die stukkende wêreld
rondom jou raaksien; ineenkrimp in jou meelewing
met mense se pyn en leed; en met jou hele mens
God se helende hande word. Sodat God se
koninkryk in mense se lewens kan kom – op ’n
manier waar dit nie maar net teenwoordig is nie,
maar waar dit ’n leefwyse word.
Dag 9
Matteus 5:10
Maandag 5 Maart 2012 (Jaco van Niekerk)
Die laaste saligpreking is ’n toets. Hoe ernstig is
ons oor God se koninkryk, en om dit te lééf? Is ons
ernstig genoeg daaroor dat ons bereid is om
vervolging te verduur? Wanneer ons oor die teorie
hiervan praat, is ons gewoonlik vuur en vlam;
sodra ons agterkom dat dit ons iets gaan kos, is
ons nie meer so seker nie. Om deur die wêreld wat
God nie wil ken nie, maar Christene uitlag of uitjou
in jou spore gestuit te word wanneer jy God se
koninkryk in mense se lewens wil laat kom, is
vernederend. Om byvoorbeeld die nood van ’n
agtergeblewe gemeenskap te sien, daaroor te bid
en geld daarvoor beskikbaar te stel, is een ding;
om self daarheen te gaan, mense fisies aan te
raak, hulle te versorg en te bemoedig, vra
opofferings – selfloosheid en selfprysgawe. Om op
die wil van God te fokus ten koste van jou eie
belange en behoeftes, is een ding;
om die
koninkryk te bedien sonder die vooruitsig om
daaruit enige voordeel te trek – God se agent wat
vrede, liefde en vreugde te bedien – is moeiliker.
Maar Jesus sê: jou loon is nie in hierdie wêreld
nie, maar in die hemel.
Dag 10
Matteus 5:3 tot 10
Dinsdag 6 Maart 2012 (Jaco van Niekerk)
In sy kommentaar oor die saligsprekings skryf Prof
Hermie C van Zyl van Bloemfontein: “Die koninkryk
van die hemel is nie vir sissies nie. Dit kos moed
om hoed in die hand voor God te staan, jou
hoogmoed en eiegeregtigheid te bely, die juk van
die koninkryk op jou skouers te neem en Jesus te
volg.” God verwag van sy kinders om sy koninkryk
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in die wêreld te laat kom – selfloos, selfopofferend
en selfverloënend. Hierin word die saligsprekings
die Kerk se agenda. Ons toetrede tot God se
koninkryk kom langs die weg van ons afhanklikheid
van Hom. As agente van die koninkryk word ons
gevul met deernis vir mense in pyn en nood – ons
taak is om hulle aan te raak met sagte harte en
hande. Ons besef dat ons nie los kan staan van
die nood in die wêreld nie, dat iets gedoen moet
word aan die honger en pyn wat mense ervaar –
ons taak is om op te tel, te versorg, verligting te
bring. Met God se liefde in ons harte sien ons
konflik, onmin en haat – en ons bedien vrede; …
sien ons pyn en hartseer – en ons bedien vreugde.
Ons is die kelners wat die koninkryk bedien.
Dag 11
Matteus 5:13
Woensdag 7 Maart 2012 (Jaco van Niekerk)
Jesus sê: “Julle is die sout vir die aarde.” Vir
Matteus se eerste lesers wat dit ’n maklike beeld
om te verstaan. Soutkristalle wat deur verdamping
gevorm is uit die seewater van die Dooie See is fyn
gemaal en gebruik om smaak aan kos te gee. Die
sout lê egter nie bo-op die kos nie – dit smelt weg,
verdwyn, word deel van die kos, geur die kos van
binne. Wanneer die proses van kristalvorming te
lank aangehou het, het die sout te veel
blootstelling aan lug en ander elemente gekry; ’n
minderwaardige soort sout wat nie meer sout was
en kon deug as ’n geurmiddel nie, het dan gevorm.
Dit was slegs bruikbaar vir die maak van paaie.
Met Christene is dit dieselfde. Soos sout in die kos
oplos, deel daarvan word en dit geur, moet
Christene in die wêreld insmelt, daarvan deel word
en God se koninkryk van binne laat kom. Maar
Christene kan ook – soos sout – verslaan. Ons kan
te veel blootstelling aan die wêreld kry sonder om
die wêreld te infiltreer. Dan is ons nie meer
bruikbaar
vir
God
se
koninkryk
nie.
Koninkrykskinders moet die wêreld sout – of deur
die wêreld vertrap word.
Dag 12
Matteus 5:14 tot 16
Donderdag 8 Maart 2012 (Jaco van Niekerk)
Jesus sê: “Julle is die lig vir die wêreld” – soos
sout (gister se dagstukkie) eweneens ’n maklike
beeld om te verstaan. Wanneer jy ’n lig aanskakel,
verdryf die lig die donker, tot in die verste hoek van
die ruimte wat dit verlig. En dit gebeur elke keer. ’n
Mens kies egter die lig om by ruimte waarin en die
doel waarvoor dit gebruik word, te pas. Die lig wat
’n aanloopbaan verlig waarop ’n passasierstraler
moet land, is te oorweldigend groot en sterk vir ’n
slaapkamer; die lig van ’n gewone huisgloeilampie
is te swak om ’n sportstadion te verlig. Watter
uitwerking het ons as lig op die wêreld? Lig verdryf
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altyd die donker; wanneer ons ons getuienis leef,
wyk die duisternis in mense se lewens, sodat hulle
na die lig toe kan kom. Soos die lig by sy doel
moet pas, moet ons getuienis ook in lyn wees met
die duisternis waar God se lig gebring moet word.
Waar God se lig reeds helder skyn, is dit onnodig
om groot ligte aan te skakel; waar dit baie donker
is, is groot ligte nodig om lig te maak. Wees in jou
omstandighede die regte lig vir die ruimte – en
maak so impak.
Dag 13
Matteus 6:9 tot 13
Vrydag 9 Maart 2012 (Tertius Erasmus)
Jesus kom orden sy dissipels se gesprekstyl met
God. Gebed begin met die erkenning van ŉ
verhouding, want net kinders van God kan Hom as
Vader aanspreek. Daarmee saam word die verskil
in posisie uitgelig (God is die bepaler van alles – sý
wil moet geskied en nie myne nie). God se wil
word verder uitgelig, want dit wat in die hemel
gebeur, moet ook op die aarde plaasvind. God se
Naam is heilig en ons as gelowiges moet dit met
alles beskerm. Hierdie perspektiewe plaas op alle
gelowiges ’n groot verpligting om die hemelse op
aarde toenemend te laat gebeur. Paulus lig dit
verder uit in Kolossense 3:2 – bedink die hemelse
en probeer dit op die aarde laat gebeur. Die Vader
bly die Een wat voorsien (elkeen se vermoë en die
vrug daarvan) op geestelike en aardse vlakke.
Wanneer God se kinders leer om sy koninkryk
eerste te plaas, het dit ŉ effek op hulle hele
lewenstyl en die hantering van hul verhoudings.
Wat moet by gelowiges verander om in lyn te kom
met hierdie gebed wat hulle so graag bid? Hoekom
sukkel gelowiges so dikwels om God die bepaler
van hulle lewens te maak (juis in die lig daarvan
dat hulle die beheer van hulle lewe aan God
oorhandig het)?
Dag 14
Matteus 6:25 tot 34
Saterdag 10 Maart 2012 (Tertius Erasmus)
Die mens bly – soos die donkie – ’n wonderlike
ding. Ons leef tussen verskillende wêrelde
(verlede, hede en toekoms), maar kan nie besluit
waar ons eintlik wil wees nie. Ons is dikwels nie
tevrede met die plek waar ons is nie – die verlede
was sleg (of dit is die goeie ou dae), die hede
frustreer (of is opwindend en oorweldigend) en die
toekoms maak bang (of word geïdealiseer). In
hierdie gedeelte word ons gedwing om te
prioriseer. Ons moet elke keer kies om na dinge
wat langer hou as ons daaglikse behoeftes te
soek. Ons kan so besig wees met en tyd spandeer
aan dinge wat ŉ beperkte leeftyd het, dat ons dit
wat saak maak, verloor. Wat is belangriker: om vir
jou kinders kos en klere te gee of om ŉ gesonde
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verhouding met hulle te kweek? Waaraan
spandeer jy die meeste tyd: jou behoeftes of jou
verhoudings? God sorg vir die liggaam, maar jy
moet vir die gees sorg. Hoeveel tyd spandeer ons
daagliks in ŉ gimnasium, teenoor die tyd wat ons in
God se teenwoordigheid sit? Hoe ver vooruit word
ons vakansies beplan, maar ons retreat tye kry ons
nie ingepas nie! Hoekom is ons so dikwels nie
tevrede met wat ons het nie, maar die goeie wat
God gee sien ons nie raak nie?
Dag 15
Matteus 6:25 tot 34
Sondag 11 Maart 2012 (Tertius Erasmus)
’n Mens kan hierdie gedeelte totaal verkeerd
interpreteer en dink dat gelowiges net agteroor kan
sit, terwyl God voorsien. Snaaks genoeg moes
Abraham rondom hom kyk om die ram raak te
sien, dit het nie self op die altaar geklim nie. Gaan
dit hier om God wat onbeperk voorsien, of oor die
mens wat moet prioriseer? Is die mens slegs die
ontvanger van verganklike besittings of die
inisieerder tot waardevolle, tydlose dinge?
Gelowiges soek elke dag na dinge wat God
tevrede stel – “Laat u wil geskied.” ’n Verhouding
met God is ook baie meer werd as aardse aansien
en besit. God se koninkryk strek oor die grense
van tyd, maar die mens se besittings, invloedsfeer
en mag is tydgebonde. Matteus 6:19 tot 21 stel
die perspektief duidelik – dit wat aards is, is tydelik
en verganklik en verdien nie die tyd en moeite en
aandag wat ons daaraan gee nie. Daarenteen is
gelowiges se verhouding met God ewig en
onverganklik. Watter appèl plaas hierdie teks op
jou gesinstyd, jou stiltetyd, die uitleef van jou
gawes,
jou
huweliksverhouding,
of
jou
werksintegriteit?
Dag 16
Matteus 9:35
Maandag 12 Maart 2012 (Pieter Malherbe)
Jesus lei deur sy voorbeeld – alles wat Hy in
Matteus 10:5 tot 15 van sy dissipels verwag, doen
Hy self met ’n dringendheid en ’n deernis wat ons
telkens verstom en inspireer. Dit vertoon nie alleen
sy deernis en begrip vir die mense aan wie hy die
evangelie verkondig nie, maar ook ten opsigte van
die arbeiders wat hy in sy wingerd uitstuur: Hy kan
homself volkome vereenselwig met ons worsteling
met die uitdagings wat Hy oor ons pad bring, want
Hy was al daar. Ons moet ernstig daarteen waak
om afgestomp te raak vir die nood van mense
omdat ons so dikwels daarmee te doen kry. Dink
veral aan maatskaplike werkers wat oorbelas is as
gevolg van personeeltekorte en tog soveel deernis
met almal betoon. Jesus tree op met gesag in sy
lering en genesing wat Hy op ons oordra wanneer
hy ons uitstuur. Ons innerlike oortuiging van die
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krag van die boodskap dra by tot die
geloofwaardigheid van ons boodskap; die
dringendheid waarmee ons daarmee voortgaan
ten spyte van persoonlike omstandighede spreek
net so hard. Ons sien dikwels nie die resultate op
ons arbeid nie. Dit moet ons egter nie ontmoedig
nie. Ons moet steeds met doelgerigtheid volhard.
Dag 17
Matteus 9:36 tot 38
Dinsdag 13 Maart 2012 (Pieter Malherbe)
Matteus 8:38 bevat ’n betekenisvolle stelling wat
soms misgekyk word: Dit is die Here wat arbeiders
uitstuur vir die oes. Dit is nie omdat arbeiders
aanmeld vir werk dat Hy hulle uitstuur nie, maar
andersom. Arbeiders meld aan omdat Jesus hulle
stuur. Dit is Jesus wat sien dat die oes op die
lande gereed is en dat die arbeiders min is. Dit is in
die eerste plek Hy wat begaan is oor die oes en
die arbeiders wat min is. Lees in hierdie verband
Matteus 20:1 tot 16. Volgens Rabbynse literatuur is
normale werksure vanaf sonsopkoms totdat die
eerste sterre verskyn (sien Psalm 104:22 tot 23).
Die gelykenis in Matteus 20 noem die tyd van die
dag en die betaling van die eerste arbeiders
spesifiek sodat daar geen onsekerheid kan
bestaan dat die proses volkome regverdig verloop
nie. Met die huur van die ander werkers word daar
egter geen formele bedrag genoem nie – slegs die
ooreenkoms dat die betaling regverdig sal wees.
Tydens die verhuring van die laaste groep
bevraagteken
die
eienaar
hulle
laat
teenwoordigheid op die markplein. Daarom is die
gelyke betaling van die verskillende groepe veral in
hulle geval ’n groot verrassing. Dit gaan in die
gelykenis nie werklik oor die betaling nie, maar oor
die voorreg om gehuur te wees vir die werk. Waar
ons werk, op watter tydstip in ons lewens ons
begin het en wat ons in diens van God doen, is
deel van God se meesterplan om arbeiders uit te
stuur om die oes in te samel – Hy weet die beste
waar, wanneer en hoe Hy ons wil gebruik. Daarom
moet ons opreg dankbaar wees dat ons gehuur is
en nie vaskyk teen die omstandighede waaronder
ons moet werk nie. Jesus sal eerder wil sien dat
ons ook deernis het met mense wat moeg en
hulpeloos is en sonder sin en rigting lewe.
Dag 18
Matteus 10:5 tot 15
Woensdag 14 Maart 2012 (Pieter Malherbe)
In die weergawes van Jesus se uitsending van die
dissipels, is dit opvallend dat Matteus die enigste
evangelie is wat die opdrag bevat dat hulle nie na
heidennasies of Samaritaanse dorpe moet afdraai
nie (10:5). Dit is in kontras met Jesus se opdrag in
28:19 en 20 om na alle nasies te gaan en sy
openheid vir die heidene en Samaritane (Matteus
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8:11; Lukas 10:33; Johannes 4:4, 8:48). In die lig
van Handelinge 1:8 is dit egter in lyn met sy
opdrag dat hulle eerste na die Jode moet gaan.
Die opdrag in 10:7, wat ook slegs in die
Matteusevangelie voorkom, is kenmerkend van
hierdie evangelie se fokus op die Koninkryk van
die hemele. Let op die laaste woorde in 10:4 wat ’n
spesiale opmerking maak oor Judas Iskariot wat
ook uitgestuur is. In die span gestuurdes is daar
moontlik lede met verkeerde gesindhede, maar tog
staan hulle steeds in diens van God en kan Hy
mense se lewens deur hulle aanraak. Dit
weerspieël elemente van Jesus se profetiese,
priesterlike en koninklike ampte. As ons nou die
antwoord van Jesus op die navraag van Johannes
die Doper lees en dit vergelyk met die opdrag aan
die dissipels in 10:7 en 8 wonder ’n mens hoe jy
vandag sou antwoord op soortgelyke vrae van
hedendaagse mense wat voel dat God afwesig is
in die wêreld. Matteus 10:8 kan ons hiermee help:
’n Belangrike element van ons antwoord is dat ons
uit genade lewe en dat ons genade verkondig in ’n
wêreld wat toenemend genadeloos optree teenoor
swakkes en behoeftiges. Dit moet natuurlik gestaaf
kan word met praktiese voorbeelde van wat jyself,
die gemeente en die kerk doen om die genade
sigbaar te maak.
Dag 19
Matteus 10:5 tot 15
Donderdag 15 Maart 2012 (Pieter Malherbe)
Hoeveel mense weet vandag regtig waar hulle met
God staan? Verskillende gemeentes van dieselfde
denominasie laat hoor uiteenlopende standpunte
oor ’n verskeidenheid van aktuele sake. Dit
veroorsaak dat mense onseker raak oor wat
presies die kerk oor verlossing verkondig. Die
dissipels ontvang die opdrag om ’n “vredeswens”
uit te spreek oor die huis waar hulle tuisgaan en
om dit op grond van die huismense se optrede te
handhaaf of terug te trek (10:12 en 13). Hier kan
Jesus se woorde in 10:34 tot 39 in gedagte gehou
word. Jesus dui aan dat die evangelie inderdaad ’n
radikale impak op mense se lewens moet maak
wat ook hulle belangrikste verhoudings raak. Die
gestuurde kan in die strik trap om die evangelie op
’n wyse te verkondig dat mense die indruk kry dat
hulle goed moet voel daaroor en dat dit nie
belangrik is hoe hulle daarop reageer nie, terwyl dit
eintlik die mees ingrypende besluit is wat hulle ooit
moet maak. Het die kerk nog die durf om mense te
wys op ’n “valse gerustheid” of ’n “valse sin gevoel
van vrede”, of is ons te akkommoderend in ons
boodskap? In die lig daarvan dat ons glo dat slegs
die Here ware vrede kan gee – vrede wat ons
verstand te bowe gaan (Filippense 4:7) – moet ons
aanvaar dat God deur ons bemiddeling die verskil
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tussen ware en valse vrede aan mense wil
vertoon. Daar rus ’n groot verantwoordelikheid op
die kerk om die vrede van Jesus te vertoon sodat
dit geloofwaardig is en mense daarna sal verlang
om daarin te deel.
Dag 20
Matteus 28:18 tot 20
Vrydag 16 Maart 2012 (Francois Retief)
Die elf dissipels word Jesus se gestuurdes – en die
opdrag is om die wêreld te deurkruis met die
boodskap van die opgestane Here. Die verhaal
van Handelinge vertel hoe hierdie volgelinge van
Jesus juis dit gaan doen het. Met groot opoffering
– maar ook met groot oortuiging – vertel hulle dat
hierdie Jesus die Verlosser is. Hulle demonstreer
aan mense ’n bestaanswyse wat radikaal deur die
lewe en die boodskap van Jesus geraak is. Hulle
begelei mense om self ook volgelinge van Jesus te
word. Hulle maak nuwe dissipels vas aan die
geloofsgemeenskap deur die doop. Hulle leer en
vertel en moedig aan: leef as volgelinge van die
lewende Jesus! Gelowiges en gemeentes en ’n
kerk wat ’n koninkryks-impak wil maak, het hier die
voorbeeld wat gevolg moet word. Dissipels is
mense wie se lewens deur Jesus geraak is, en wat
dan begin om te doen soos wat Jesus gedoen het.
Wat ’n geweldige impak sou dit vandag kon hê –
nie net in die kerk nie maar in die wêreld waar ons
sy volgelinge is!
Dag 21
Matteus 28:18 tot 20
Saterdag 17 Maart 2012 (Francois Retief)
Operasie Impak! Dit word die nuwe fokus van elke
gelowige en van alle geloofsgemeenskappe. Dis
net natuurlik om te huiwer voor die omvang en
verantwoordelikheid van hierdie opdrag. “Wat kan
ons tog doen?” “Ons is maar min...” “Hoe op aarde
sal ons dit regkry om die wêreld te verander?”
Maar lees mooi, en hoor die stem van die
Immanuel-Here as Hy sê: “Aan My is alle mag
gegee in die hemel en op die aarde” en “Ek is by
julle al die dae tot die voleinding van die wêreld.”
Ons is in diens van dié Jesus wat Here genoem
word. Ons is in diens van dié Jesus wat na ons toe
gekom het, aan ons kant kom staan het – net
omdat Hy ons liefhet. Nou vra dit van ons die
oortuiging, die gehoorsaamheid, die ywer om God
se impak in ons leefwêreld te maak. Hy is besig
om dit te doen – Hy het dit op ’n besondere manier
gedoen deur sy Seun – en gelowiges en
gemeentes kan ook hiervan deel wees! Nee, nog
sterker gesê: Dis ons opdrag, ons roeping, dis die
réde vir ons hier-wees.
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15. LITURGIE NAGMAALSDIENS
TOETREDE
(Freddie Schoeman)
1.

Aanvangslied

2.

Aanvangswoord

3.

Seëngroet

Voorganger:
Gemeente:
Voorganger:
Gemeente:
Voorganger:
Gemeente:
4.

Genade en vrede vir julle van God
die Vader ...
Aan sy liefde is daar geen einde
nie.
... en van God die Seun ...
Hy het ons skuld gedra.
... en van God die Heilige Gees.
Hy maak ons nuut.

Voorganger:
Gemeente:
Voorganger:

15.

Nagmaalgebed

Voorganger:

Skuldbelydenis

Voorlesing: Psalm 130:1 tot 4
Respons: Lied 247 (Afrikaans)
Voorlesing: Psalm 130:5 en 6
Respons: Lied 247 (Latyn)
Voorlesing: Psalm 130:7 en 8
Respons: Lied 247 (Afrikaans)
5.

Genadeverkondiging

6.

Lofprysing

Lied 191:1,2,3
Lied 450:1,2

Gemeente:
Voorganger:

WOORDDIENS
(Johan van Schalkwyk)
7.

Gebed vir die opening van die Woord

8.

Respons: Lied 442

9.

Skriflesing: Johannes 12:20 tot 26

10.

Prediking

11.

Gebed

12.

Respons: Lied 258:1

Gemeente:
Voorganger:

Gemeente:
TAFELDIENS
(Jaco van Niekerk)
13.

Geloofsbelydenis (Staan)

14.

Vredesgroet
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Vrede vir julle
Vrede ook vir jou.
Julle kry geleentheid om onderling
die
vredesgroet
te
wissel.
(Erediensgangers gee vir mekaar
’n handdruk, gepaard met die
groet: "Vrede vir jou")

Here, ons God, dit is reg en goed
dat ons ons dank aan U bring. Dit
is ons plig om dit altyd en oral te
doen, deur Jesus Christus ons
Here.
Ons dank U , want dit is U wat die
hemel en die aarde geskape het
en wat alle dinge altyd in stand
hou.
U het óns ook geskape en aan ons
u skepping as woonplek gegee.
U het aan ons die vermoë gegee
om U te mag ken en lief te mag hê;
om U te mag vertrou en te mag
dien.
U het ons as mense vir mekaar
gegee om lief te hê en na mekaar
om te sien.
U het u wêreld aan ons sorg
toevertrou.
Daarvoor dank ons U.
U het vir U ’n volk uitverkies, verlos
en gelei. Deur u profete het U u
beloftes aan hulle gegee, en hulle
geleer om gelowig te wag op u
toekoms van vrede.
Daarvoor dank ons U.
In die volheid van die tyd het U u
Seun, Jesus Christus, na die
wêreld toe gestuur om ons sonde
te kom dra, om alle dinge met God
te kom versoen, om die vrede te
kom herstel deur sy bloed wat aan
die kruis gevloei het.
Daarom prys ons u Naam saam
met die hemelse wesens, saam
met die profete en apostels, saam
met alles wat asem het.
Heilig, heilig, heilig is die Here,
die Almagtige.
Die hele aarde is vol van sy
magtige
teenwoordigheid.
Hosanna vir die Seun van
Dawid!
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Voorganger:

Gemeente:

Voorganger:

Gemeente:
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Loof Hom wat in die Naam van
die Here kom!
Hosanna in die hoogste hemel!
Ons dank U vir Jesus Christus, u
enigste Seun, wat vir ons gebore
is, wat onder ons kom leef het, wat
mense kom leer het, kom versorg
het, kom dien het.
Ons dank U dat Hy oorgelewer is
ter wille van ons sonde, dat Hy
gesterf het, en dat Hy opgestaan
het, sodat ons vrygespreek kan
word.
Want in die nag waarin Hy
oorgelewer is, het Hy brood
geneem, en, nadat Hy God
daarvoor gedank het, het Hy dit
gebreek en gesê: "Dit is my
liggaam, dit is vir júlle. Gebruik dit
tot my gedagtenis."
Net so ook het Hy ná die maaltyd
die beker geneem en gesê:
"Hierdie beker is die nuwe
verbond, wat deur my bloed beseël
is. Gebruik dit, elke keer as julle
daaruit drink, tot my gedagtenis."
Terwyl ons dan nou die maaltyd
van die Here vier, dank ons U vir
die lyding en sterwe van ons Here
en Verlosser, Jesus Christus, en
vir sy opstanding. Ons dank U dat
Hy leef en regeer, en dat Hy weer
sal kom. Ons wil sy dood
verkondig totdat Hy kom.
Christus het gesterwe!
Christus het opgestaan!
Christus regeer in heerlikheid!
Christus kom weer!
Amen! Kom, Here Jesus!
Here, gee aan ons die genadige
werking van die Heilige Gees,
sodat ons geloof deur die viering
van hierdie maaltyd versterk sal
word met die oog op beter en meer
ywerige diens aan u koninkryk.
Bind ons deur u Gees onderling in
liefde saam as lede van die één
liggaam. Gaan voort om u
gemeente te vergader uit alle
volke, nasies en tale. Gee dat die
ryk van vrede wat U in u Seun,
Jesus Christus, beloof het, spoedig
in sy volle heerlikheid sal
aanbreek.
Ons Vader wat in die hemel is,
laat u Naam geheilig word;

laat u koninkryk kom;
laat u wil ook op die aarde
geskied,
net soos in die hemel.
Gee ons vandag ons daaglikse
brood;
en vergeef ons ons oortredings
soos ons ook dié vergewe
wat teen ons oortree;
en laat ons nie in versoeking
kom nie
maar verlos ons van die Bose.
Lam van God wat die sonde
van die wêreld wegdra,
ontferm U oor ons;
Lam van God wat die sonde
van die wêreld wegdra,
gee ons vergiffenis;
Lam van God wat die sonde
van die wêreld wegdra,
gee ons vrede. Amen.
16.

Instellingswoorde

17. Respons: Lied 303 (Afrikaans, Engels,
Afrikaans)
18.
wyn

Uitdeling en gebruik van die brood en die

19.

Stilgebed

20. Via Dolorosa (Hancke van Blerk en Tertius
Erasmus)
UITSENDING
(Freddie Schoeman)
21.

Offergawe

22.

Uitsendingslied

23.

Seën

24.

Respons: Amen
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16. NAGMAALSVERKONDIGING
Roeping van die gemeentes
Van oorlewing tot impak
“...waar Ek is, daar sal my dienaar(s) ook wees.
Johannes 12:20 tot 26
4e Lydensondag
Jerusalem was vol mense om die uittog uit
Egipteland te herdenk en offers aan die Here te
bring. Die Olyfberg en die Kedronvallei is vol tente
en hoenders en skape en offerdiere. En sonder
dat die skares dit besef, het die groot Paaslam
aangekom. Hy dra swaar aan wat gaan gebeur. En
by die ore van die klein groepie wat ingelig was,
het die woorde waarskynlik verbygegaan. “Want dit
kan tog nie!” Teen hierdie agtergrond vertel die
Bybel
Vers 20 tot 23 LEES Hierdie Grieke het hoë
agting vir die Joodse geloof gehad. Hulle het
waarskynlik na Filippus gegaan omdat hy ’n
Griekse naam gehad het, en Grieke in Galilea
geken het. Heel waarskynlik wou hulle saam met
die Jode Paasfees vier – hoe sal ons tog weet?
Die treffende van dié gedeelte is egter die feit dat
nie-Jode ook na Jesus toe kom. Hulle wou ons
Meester graag ontmoet. Ongelukkig weet ons niks
verder wat tussen Jesus en hulle plaasgevind het
nie.
Wat ons wel weet, is wat Vers 24 ons vertel... As
’n koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie,
bly hy net een; maar as hy sterwe, bring hy ’n groot
oes in. Soos altyd, gebruik Jesus hier ook ’n
beskrywende
beeld.
Hy
illustreer
die
lewensnoodsaaklike offer wat Hy op die punt was
om te bring, met die vertelling oor ’n saadkorrel.
As ’n koringkorrel nie in die grond val en sterwe
nie, kan dit geen koringare, waaraan nog baie
koringkorrels sit, voortbring nie. Jesus moes sterf
sodat die oes van God sigbaar kon word. Met sy
opstanding uit die dood bewys dat Hy die ewige
lewe het.
Maar dan maak Hy in Vers 25 ’n toepassing op
ons elkeen wat in Hom glo:
Wie sy lewe bo My liefhet, verloor dit; en wie sy
lewe in hierdie wêreld nie bo My liefhet nie, sal dit
vir die ewige lewe behou. Ons toewyding om
Christus na te volg moet só sterk wees, dat ons
ons aardse lewens moet kan prysgee. Dit beteken
nie dat ons graag wil sterf nie, maar dat ons
gewillig moet wees om – as dit nodig sou wees –
ons posisies en besittings op te offer en selfs ons
lewens te verloor om Christus te verheerlik.

Handelinge 2012

Verstaan jy en ek dit? Begin ons al verstaan as ek
vir jou sê meer as ’n derde van ons gemeentes
betaal reeds ’n verminderde sinodale aanslag,
want hulle kan nie meer bykom nie. FOKUS ’n
oomblik op ons lidmate \ gemeentes \ iemand wat
jy ken. Bid vir hulle.
Maar dan gaan ons Meester selfs nog verder: Ons
kan dit netjies in 3 kort sinnetjies indeel (Vertoon die 3 sinnetjies een na die ander op die
bord soos ek dit behandel asseblief.)
Vers 26
As iemand My wil dien, moet hy My volg;
en waar Ek is, daar sal my dienaar ook wees.
As iemand My dien, sal die Vader hom eer.

As iemand My wil dien, moet hy My volg; - Ons
Meester van dienaars wees. Maar om te dien,
beteken dat ons moet volg. Ons kom sê vanaand:
“Baie dankie, Here Jesus!” Maar kom ons meld
ook aan vir diénswerk. En volgens die Seun
beteken om te dien duidelik om Hom te volg.
Of... of kom ons werklik aanmeld? Hierdie soort
navolging vra baie opofferinge. Ek wonder in wie
se siekbed of huis of pondok is Jesus Christus
waarskynlik nou? Want ons mag nie toelaat dat
sosiale- en rasseverskille struikelblokke word as dit
by die verkondiging van die Evangelie kom nie.
Ons word immers geroep om die Woord na àlle
mense toe uit te dra; Christus vir hulle te word. Kry
jouself vir ’n oomblik in FOKUS vir ’n oomblik op
Hom, die groot Dienskneg .........
en waar Ek is, daar sal my dienaar ook wees. Let op: hier keer Jesus die gewone volgorde om,
sodat ons is waar Hy is. Dien ek Hom daar waar
Hý is? Vir Jesus het dit die kruis gekos. Kry
jouself vir ’n oomblik in FOKUS: dien ek Hom daar
waar Hý is? Vir Jesus het dit die kruis gekos.
“Here Jesus, ek wil U dien. Daarom stry ek
daarteen, maar ek wil daar wees waar U
is!”.........
As iemand My dien, sal die Vader hom eer. - Dis
asof die kurwe skuins oploop boontoe
Volg Hom -> daar waar Hy is -> Dàn sal die Vader
hom of haar eer!
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16. Nagmaalsverkondiging

Maar weet jy hoekom jy en ek mag regop loop en
moed hê vir môre en oormôre? Omdat Hy in ons
plek krom geloop het onder die gewig van die
kruis. Ja, Hy het meegebring dat jy en ek regop
mag loop. Dit is eers wanneer jy en ek daar is by
ander mense waar Hy is, dat ek ons Hom hoor sê:
As iemand My dien, sal die Vader hom eer. In
terme van ons tema vir die gemeentes: In
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dienskneggestalte sal ons
oorlewing tot impak beweeg.

gemeentes

van

Kom ons verootmoedig ons voor die Here. “Here,
help ons om U te dien – daar waar U is... sodat
ons Vader wat in die hemel is, glimlag en
verheerlik kan word!”
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17. Nominasievorms vir lede van die Sinodale Diensraad

17. NOMINASIEVORMS VIR LEDE VAN DIE SINODALE DIENSRAAD
(Voltooi ’n nominasievorm ten opsigte van elke persoon, wat genomineer word.)
Hiermee nomineer ek vir ___________________________________________________(Naam en van) as:

Sinodale leier :

__________________________ Voorsitter

__________________________ Ondervoorsitter

__________________________ Sinodale leier (gelegitimeerde)

__________________________ Sinodale leier (nie-gelegitimeerde)

Gemeente van genomineerde: ___________________________________________________________

Voorsteller: ___________________________________________________________________________
(Naam en handtekening)

Sekondant een: ________________________________________________________________________
(Naam en handtekening)

Sekondant twee: _______________________________________________________________________
(Naam en handtekening)

Ek aanvaar die nominasie met die verantwoordelikhede wat daarmee saamgaan, indien ek verkies sou word.

Genomineerde: _______________________________________________________________________
(Naam en handtekening)

Handelinge 2012
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18. Moderamen Algemene Sinode – Proses oor die Belydenis van Belhar

18. MODERAMEN ALGEMENE SINODE PROSES OOR DIE BELYDENIS VAN BELHAR
Bykomende inligting

18.1

MODERAMEN

18.1.1 Die Moderamen van die Algemene
Sinode het ’n projekspan saamgestel om ’n proses
in verband met die besluite oor die Belydenis van
Belhar uit te werk.
18.1.2 Die
aanbevelings
wat
deur
die
projekspan voorgestel is, is pas (15 Maart 2012)
deur die Moderamen hanteer en hulle besluit word
hieronder aangehaal.
Vergelyk punt 18.5 tot
18.5.4.
18.1.3 Die ter sake gedeeltes handel oor die
tydskedule wat voorgestel word, sowel as die
versoek dat die sinodesittings die gesprek begin
voer.

18.2

18.4.2 Die Dagbestuur het geoordeel dat die
aanbieding van Nelus Niemandt en die
besprekingsvrae grootliks by hierdie versoek
aansluit.
18.4.3 Indien daar verdere behoefte aan
gesprek is, kan die vergadering dit aandui sodat
ruimte daarvoor gemaak kan word.

18.5
PROJEKPLAN VIR DIE
BESTUUR VAN DIE BREË PROSESSE
INSAKE DIE GESPREK OOR DIE
BELYDENIS VAN BELHAR
18.5.1

TYDLYN

18.5.1.1 Die volgende tydlyn word voorgestel:

SINODALE DIENSRAAD

18.2.1 Die Sinodale Diensraad het geoordeel
dat dit goed is dat die gemeentes van die
Oostelike Sinode dieselfde proses as die
gemeentes in die ander Sinodes volg.

2012 en 2013

2012

18.2.2 Daar is ook verder geoordeel dat die
proses gelyktydig in al die gemeentes plaasvind
met ongeveer dieselfde tydsverloop.
Al die
gemeentes volg dan dieselfde riglyne deur die
Sinode of Algemene Sinode voorsien.
2013 Lydenstyd

18.3

TYDSKEDULE

18.3.1 Dit sal goed wees indien die sitting hulle
uitspreek oor die oordeel van die Sinodale
Diensraad dat die gemeentes saam met die res
van die Sinodes dieselfde proses volg en dat dit
ongeveer gelyktydig in al die gemeentes plaasvind.

2013
Koninkrykstyd

18.3.2 Die sitting dui met kleurkaarte aan of
hulle saamstem met die Sinodale Diensraad se
oordeel.

2013

18.4
VERSOEK IN VERBAND MET
HIERDIE SINODESITTING

2014

Sinodes vergader
Kommunikasie met gemeentes
begin
prosesse word gefinaliseer en
belyn
voorbereiding van materiaal
’n tyd van lament, nadenke en
besinning oor die gebeure in
die lande
wat is die kollektiewe pyn in die
lande
wat is die eksistensiële vrae in
lidmate se harte?
’n teologiese besinning oor
belydenisvorming,
die belydenis van Belhar as ’n
belydenis wat vir ons die
geloofstaal gee in die huidige
situasie
’n onderskeidende gesprek in
gemeentes
’n
algemene
predikante
konferensie
Die kerkregtelike proses in
gemeentes
–
tyd
van
besluitneming

18.4.1 Vergelyk die versoek in punt 18.5.2.1
hieronder.
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18. Moderamen Algemene Sinode Belhar

18.5.2

AKSIEPLANNE VIR SINODES

18.5.2.1 Die rol van die komende sinodesittings is
om die gesprek aan die gang te sit (atmosfeer en
kultuur van gesprekvoering te skep). Die Sinodes
dien as rolmodelle vir die gesprek in gemeentes.
Dit is die plek waar gemeentes die onderskeidende
gesprek ervaar. Daarom moet die gesprek in die
Sinodes eerlik, oop en deursigtig wees. Die
gesprek behoort deurgaans ’n pastorale aard te
hê, maar ook ruimte bied vir teologiese uitvoering.
Duidelike inligting waarom die gesprek gevoer
word, is nodig.
Sinodes word gevra om tydens die sitting ’n
geleentheid te skep vir ’n gesprek om tafels waar
die volgende vier vrae aan die orde gestel word:
Een: Wat is in ons land aan die gebeur en
hoekom gebeur dit?
Twee: Plaas die gebeure in die land die waarheid
van die Evangelie op die spel?
Drie: Wat glo ons van eenheid, geregtigheid en
versoening?
Vier: Kan die Belydenis van Belhar vir ons in 2012
taal gee om hieroor te getuig?

18.5.3

AKSIEPLANNE VIR GEMEENTES

18.5.3.1 Verdere
kommunikasie
gemeentes oor die proses
’n persoonlike brief
Voorsitter van ASM

van

met

die

Voor
2012

Junie

’n brief aan gemeentes oor die
besluitneming: gemeentes word
versoek dat die besluit met
integriteit geneem te word
(deursigtig, eerlik, sonder enige
manipulasie)

Voor
2012

Junie

persoonlike kommunikasie met
leraars
en
gemeenteleiers
(“Padberade”)

Res van 2012

Konsep
by
ASM
Maart
2012

’n begeleidende brief vir die
Belydenis van Belhar - Vanuit NG
Kerk perspektief
18.5.3.2 Voorbereiding van die “toolkit” wat
moet insluit

Materiaal vir gesprek oor
belydenisskrifte en wat belydende
kerke konstitueer

Res van 2012

Doelwitte vir die tafelgesprekke:
Die tafelgesprekke moet die geleentheid skep dat
mense hulle stories kan vertel en dat mense se
pyn en die kollektiewe pyn in die lande op die tafel
kom.
Daarom moet die tafelgesprekke veilige ruimtes
wees
Die tafels moet ruimtes wees waar mense
ondersteuning, aanvaarding en heling kan ervaar
Verteenwoordigers van die ander kerke in die
familie van NG Kerke asook ander kerke in die
ekumene behoort genooi te word om deel van die
gesprekke te word as volwaardige gespreksgenote

Liturgiese materiaal soos
preeksketse en liturgieë
Inligting oor die totstandkoming
van Belydenis van Belhar
Materiaal om ’n teologiese
diskussie in die gemeente te
stimuleer
Materiaal vir die kerkregtelike
proses byvoorbeeld voorbeeld
van stembriewe, hoe om
gemeentevergaderings te
konsititueer

Res van 2012
Res van 2012

Materiaal vir Lydenstyd 2013
Sinodes reël self die fasilitering van die gesprekke

Handelinge 2012

Materiaal vir Koninkrykstyd
2013
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18.5.4
ALGEMENE
VERGADERING

PREDIKANTE-

’n Algemene predikantevergadering vir die
predikante van die NG Kerk word tussen
November 2012 en Februarie 2013 beplan.
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19. Deelname aan Sinodale Werksaamhede

19. DEELNAME AAN SINODALE WERKSAAMHEDE
19.1

PROJEKTE

Ek stel belang om by die volgende Projek in te skakel:

Predikantekonferensie
Misdaad: slagofferversorging
Daadgetuienis
Gesonde gemeentes Verbintenisvlakke
Tegniese ondersteuning by eredienste
Jeugprojekleiers byeenkoms
Kerklike leierskap en bestuur
Kom ons ondersteun ons sendelinge
Ekologiekonferensie volwassenes
Mentoropleiding
19.2

Fasilitering
Jeugkampe
Bybelleef
Pastor pastorum
Gesinsorgprojek
Retreat vir predikante
Spiritualiteitstydskrif
Ekologiekonferensie kinders
Manne mosaïek
Herfskonferensie vroue

ONDERSTEUNINGSDIENS

Ek kan ’n bydrae op die volgende terreine van Ondersteuningsdiens lewer:
Hantering van finansiële sake

Personeel en Diensverhoudinge

Advies oor Familiereëls
bepalinge)

Eiendomsake

(kerkordelike

Kommunikasie

19.3

Argiefdiens

ANDER SAKE TYDENS DIE SITTING AANGETEKEN

Ek wil graag betrokke raak by:

Handelinge 2012
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19. Deelname aan Sinodale Werksaamhede
.

19.4

PERSOONLIKE BESONDERHEDE

Van en noemnaam ..........................................................................................................................................

Gemeente

.......................................................................................................................................................

Posadres

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Telefoonnommer .............................................................................................................................................

Selnommer ......................................................................................................................................................

E-pos

114

.............................................................................................................................................................
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20. Terugvoer oor die Sinodesitting

20. TERUGVOER OOR DIE SINODESITTING
Ons kom nou aan die einde. . . .
20.1

Het die sinodesitting in die doel geslaag, soos omskryf in die Agenda bladsy 23?
1

2

3

4

Glad nie

20.2

Ten volle

Was daar voldoende geleentheid tot deelname?
1

2

3

4

Glad nie

20.3

5
Voldoende

Dink jy dat die verhoudinge binne die Sinode-familie versterk is?
1

2

Glad nie

20.4

5

3

4

5
Ja, beslis

Voorstelle vir volgende sinodesittings?
Plek waar ons vergader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...........................................................................
Tyd van die sinodesitting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...........................................................................
Inrigting van die vergadering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...........................................................................
Ander voorstelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
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21. Wysigings aan die Konsep-Familiereëls 2012

21. WYSIGINGS AAN DIE KONSEP-FAMILIEREËLS 2012
* Die volgende wysigings is na aanleiding van die
kommentaar oor die Konsep-Familiereëls 2012
aangebring.

21.1.2

21.1
BLADSY 7, KOMMENTAAR –
PRIMUS INTER PARES

Daarom
behoort
kerkvergaderinge
dus
voortdurend teen ’n hierargiese struktuur te waak.

21.1.1

21.2
BLADSY 23, PUNT 2.5,
PROSEDURE MET AFTREDE

Huidige bewoording

Op grond van die Skrif word daar in die
Gereformeerde tradisie géén onderskeid in rang of
stand gemaak tussen die ampte en ampsdraers
onderling nie. Daar is slegs van ’n onderskeid in
bedieningsfokus
en
ampstake
sprake.
Ampsbenaminge
soos
“leierdiaken”,
“leierouderling”, “senior leraar”, “leierleraar” en
selfs “moderator”, binne ’n hierargiese struktuur, is
vreemd aan die Gereformeerde tradisie en bring
die beginsel van ampsgelykheid in gedrang.
Wanneer ’n persoon in die Kerk leiding neem
(byvoorbeeld as voorsitter van ’n vergadering), tree
hy/sy slegs as eerste onder sy/haar gelykes
(primus inter pares) op. Christus bly die Hoof van
sy Kerk en Hy voer sy gesag uit wanneer
ampsdraers, wat daartoe geroep en afgesonder is,
sáám in kerkvergaderinge aan die hand van die
Woord en onder leiding van die Heilige Gees tot
besluite kom.
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Voeg by die huidige bewoording

Christus regeer sy kerk deur kerkvergaderings.

21.2.1

Huidige bewoording

Reël met BESTmed die mediese premiebetalings
21.2.2

Gewysigde bewoording

Reël met die betrokke mediese skema die mediese
premiebetalings

21.3
BLADSY 22, BEPALING 3.7,
BINNELANDSE TREKKOSTE
21.3.1

Voeg verduidelikende nota by

Trekkoste verwys billikshalwe na ’n enkel-trek
vervoer van die huisraad, tuingereedskap en
toerusting wat gewoonweg ter sprake is by ’n
huishouding.
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22. Groeteboodskappe

22. GROETEBOODSKAPPE
22.1

SINODE HOËVELD

Ons wil u alles wat goed is is toewens. Mag die
Here van die Kerk u die nodige wysheid en krag
gee om Sy werk tot Sy heerlikheid te verrig.
As Sinode Hoëveld bid ons dat u ’n baie geseënde
en vrugbare sinodesitting mag beleef.
DR NEELS DU RANDT
VOORSITTER: SINODALE DIENSKOMMI9SSIE

Groeteboodskap aan die Oostelike
Sinode

22.2

VRYSTAATSE SINODE

Geagte Voorsitter, Broers en Susters

DIE NEDERDUITSE
GEREFORMEERDE KERK IN
DIE OVS

Mag die Gees u in staat stel om eerlik en skerp
te kan hoor en te onderskei waarop dit werklik
aankom.
Wyle Ferdinant Deist het by geleentheid
geskryf: “Al het die kerk nou al byna twee
duisend jaar se ervaring van kerkwees agter die
rug, kan ons nie maar net voortgaan asof ons God
se wil ken nie, of erger nog asof ons God is nie.
As kerkmense God se wil nie voortdurend soek
nie, sal die kerk kort voor lank menslike belange
verteenwoordig en sal hulle daardie “uitgedinkte
godheid”, ’n eiegemaakte, ideologiese god, aanbid,
dien en verkondig. Die oomblik dat kerkmense
meen hulle hoef nie meer na antwoorde te soek of
krities na bestaande antwoorde te kyk nie – omdat
hulle reeds weet – kreun ’n afgod orent. Om kerk
te wees beteken om nie met kits- of pasklaar
antwoorde tevrede te wees nie, maar om
voortdurend aan die soek, weeg en herbesin te
bly.”
Die vrae waarmee ons almal worstel, die
omgewing waarbinne ons leef en die uitdagings
waartoe ons Here ons roep, is baie. In ons
samelewing word vandag baie vrae gevra oor die
funksie en relevansie van die kerk. Maar ons hoef
as kerk van Jesus Christus nie skaam of
verskonend te wees oor ons bestaan of boodskap
nie. Ons tree immers in Christus se Naam op.
Dit is teen hierdie agtergrond dat u as Sinode en
spesifiek u as afgevaardigdes na hierdie Sinode in
hierdie dae ’n groot verantwoordelikheid het. Mag
u daarom deur u gesprekvoering en besluitneming
in staat gestel word om Jesus Christus as Here te
erken en uit te straal … sodat Sy dade oor die
wêreld heen bekend mag word en sy reddende
krag onder die nasies (Ps 63:3).
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MODERAMEN
15 Maart 2012
AAN DIE SINODEGANGERS
NG KERK: OOSTELIKE SINODE
SINODESITTING: 18 – 21 MAART 2012
Geagte Sinodegangers,
Ons groet u met Paulus se woorde aan Timoteus:
“Genade, barmhartigheid en vrede van God die
Vader en Christus Jesus ons Here.” (1 Tim 1:2)
U sinodesitting vind in uitdagende tye plaas; tye
wat vra dat die lig van die evangelie van Jesus
Christus helder sal skyn.
Die Moderamen van die NG Kerk Vrystaat bid u ’n
geseënde sinodesitting toe.
Ons bid dat die
Heilige Gees u duidelik sal lei om in ’n tyd soos
hierdie die kerk te wees wat Hy wil hê u moet
wees.
Seënwense
DR PIETER VAN JAARSVELD
VOORSITTER: MODERAMEN
NG KERK VRYSTAAT
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23. Hoe dit in die land gaan

23. HOE DIT IN DIE LAND GAAN
Van oorlewing tot impak maak.
NG Kerk Oostelike Sinode, 19 Maart 2012
Beste manier om na SA te kyk, is om ’n
balansstaat op te stel. Met een inskrywing aan die
lastekant: dat SA besig is om ’n mislukte staat te
word.
Hoe lyk ’n mislukte staat? Uit geleerde geskrifte
het ek dié kenmerke saamgestel:
1.
Regering verloor fisieke beheer oor die land
2.
Regering verloor alleen-aanspraak op die
gebruik van mag
3.
Regering verloor vermoë om behoorlike
besluite te neem
4.
Kan nie ’n redelike vlak van openbare
dienste verskaf nie
5.
Kan nie met ander state “interact” nie; nie
meer deel van die internasionale gemeenskap nie
6.
Militia’s (war lords) neem beheer oor van
gebiede
7.
Niemand is meer veilig nie, niemand kan
vertrou word nie
8.
Alle vorme van persoonlike veiligheid moet
gekoop word
9.
Korrupsie word ’n manier van lewe
10. Gewone mense raak op groot skaal “aktief
onbetrokke” (actively disengaged)
11. Inwoners likwideer vaste bates op groot
skaal
Vyf uit elf ligte flikker oranje vir SA aan die
lastekant. (Kursief gedruk)
Batekant:

Groot politieke vraagstuk – apartheid - is
besleg, anders as in Midde-Ooste.

Oop samelewing: ANC sal dit nooit
toegemaak kry in era van Facebook en Twitter nie.
Ook nie die Info Bill en die Mediatribunaal sal ons
weer “toe” maak nie.

Groeiende
burgerlike
samelewing,
vakbonde,
kerke,
sakesektor,
NGO’s,
belastingbetalersverenigings,
buitelandse
persepsies. (Casac en Corruption Watch.)

Sekere instellings, veral die hoër howe staan
steeds sterk, maar hulle word geteiken – en
verdedig!
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Ondanks Malema et al, steeds goeie
onderlinge verhoudings.

Swartmense moderniser al meer; ondanks
ANC, nie danksy nie; swart middelklas groei,
verdiep hul belang by stabiliteit en voorspoed.

Verset teen selfverryking en korrupsie van
ANC-elite groei. (Motlanthe wat skarrel om sy
naam
korrupsievry te
hou;
Soesji-koning
“onttroon”)

Gewigtige swart leiers en denkers verhef hul
stem. (Moeletsi, Ramphele, swart redakteurs,
Bheki Sibyia, Justice Malala. Rasse-solidariteit
word knaend weggekalwe.

Elke dag, hier, wyer in Afrika en verder in die
wêreld, is die ANC se heiligheidskransie besig om
te verdof.
So, die balansstaat het in my boek tans nog ’n
batige saldo. Dis te vroeg om te sê of SA sal
opeindig as ’n mislukte staat. Maar daar is geen
waarborge nie. Ook geen “exceptionlism” nie.
Een van die tergendste vrae is hoe die ANC sal
reageer die dag as hy die meerderheid verloor by
die stembus.
Gaan hy vreedsaam die mag
afstaan, soos Kaunda in Zambië gedoen het 22
jaar gelede al? Of gaan hy Robert Mugabe se
voorbeeld in Zimbabwe volg? Of die resep toepas
wat die ANC-regering in die Ivoorkus probeer het,
nl om die verloorder in die kussings te hou? Dit
het SA uiters ongewild by talle Afrika-leiers – goeie
nuus!
Wat van Julius Malema, die kanniedood
“nasionalisering” en die Tweede Oorgang?
1.
Dis ’n pluspunt dat Malema geneutraliseer
is, al is dit om bedenklike redes, nl om Zuma se
bas te red.
2.
Hy het SA se mense verwond, álmal nie net
wittes nie. Groot skade is aan vertroue aangerig,
hier en in die buiteland.
3.
“Tweede Transisie?” Skep beroering want
dit word in konteks geteken van die Grondwet
verander en wegstap van ’94-skikking. Moenie jou
laat ontstel nie, ANC is te useless.
4.
Wat van Tunisië-moment al la Moeletsi
Mbeki?
Chroiese binnelandse proteste kom
steeds voor. Cosatu optogte sterk gesteun.
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5.
Maar polisie sal dit maklik in bedwang hou.
Selfs hulle skiet soos vir Andries Tatane in
Fiscksburg. Dit bedreig nie stabiliteit nie.
6.
Revolusies word deur middelklas begin en
gelei, nie deur werklose jeugdiges nie.
7.
Tog: SA se stabiliteit is nie diep genoeg om
sulke anargie onbepaald en aan ’n wye front te
absorbeer nie.
8.
Hoe gaan dit uitspeel en wat is die uiteinde?
Niemand weet nie.
9.
Ons is in vir moeilike, onseker tye. Maar
was ons nie maar altyd nie?
Wat kan “ons” doen?

Betrokke bly, nie inwaarts emigreer nie.

Bly ingelig, moenie dat emosies en
presepsies jou op sleeptou neem nie.

Staan op jou regte, moenie bang wees jy sal
antagoniseer nie (Zimbabwe se benadeeldes het
te lank stilgebly)

Sluit alliansies, veral oor kleurgrens heen.

Vermy die versoeking om in rassestereotipes te dink.

na die sekerhede van die vorige stelsel al was ons
lewe karig en verskraal.
Hoe maak jy impak in ’n wêreld lyk soos WB Yeats
dit beskryf in The Second Coming, daar waar
“The best lack all conviction, while the worst
Are full of passionate intensity.”
Ek hoop julle kry die antwoord op dié sinode oor
impak maak.
Baie dankie vir die geleentheid.
Tim du Plessis

En die kerk?
Die hele Wêreld – nie net SA nie – beleef tye van
ongekende onsekerheid.
In hierdie onseker
wêreld
moet
die
kerk
vandag
met
geloofwaardigheid funksioneer.
Julle sal sê dis nie so moeilik nie want die kerk
werk met Bybelse sekerhede. Maar die wêreld
daarbuite doen nie. Nie eens alle gelowige mense
werk met Bybelse sekerhede nie! (Ruda en Jona
in die vis se maag)
In die NG Kerk se wêreld, bepaald wit Afrikaners,
het proporsioneel meer sekerhede verval as by
talle ander. Eens was almal NG, NP, Volkskas,
Sanlam en Avbob..!)
Wit Afrikaners is soos die Russe uit die
kommunistiese diktatuur en die Oos-Duitsers uit
die verdeelde Duitsland. Baie sê: ons aanvaar as
julle sê die nuwe stelsel is beter, maar ons verlang
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24. DIE ROEPING VAN GEMEENTES (TWEE)
Van oorlewing tot impak maak.
(Aantekeninge op die powerpoint skyfies van prof Nelus Niemand)
Innoverend:

Die verrassing - Jesus heers (is Koning) oor die
wêreld deur sy volgelinge!

*
Wyse waarop vergaderings gehou word en
onderskeidingsprosesse.
*
Gemeentes wat grense versit.
*
Eenheid in diversiteit
Gereformeerde wortels:
*
Semper refromanda.
*
Skep nuwe taal.
*
Oop
en
broos
teenoor
waarbinne kerk haar bevind.
*
Openheid teenoor toekoms.

The future of Christianity is the church
The future of the church is the Kingdom of God
Jürgen Moltmann (2010 – Sun of Rightenousness
Arise!)

werklikheid

Christene leef in die hede en maak sin van die
toekoms vanuit die verlede

Imagination gives a glimpse at the new possibilities
that metaphor provokes.
According to this, the imagination enables us to
see differently. The imagination enables us to see
alternatives and possibilities.
Ricoeur

Wat is die taak van ’n Sinode in tye soos hierdie?
Wat beteken leierskap in tye soos hierdie?
Leierskap:
Die transformasie van mense en instellings om aan
te sluit by God se toekoms

Deernis en empatie met ons lidmate
•
•
•

Evangelie:
Wat is die Evangelie?

•

NT Wright (2011 – Simply Jesus. A new vision of
who He was, what He did, and why He matters.
HarperOne)

•

Die Evangelie is dat Jesus die Here en Koning was
in sy tyd. Maar wie is Jesus in ons tyd? Is ons op
soek na iemand wat net ons siel red, of iemand
wat oor ons wêreld heers?

•
•
•
•
•

‘The point was not to rescue people from creation,
but to rescue creation itself’
‘The thing about the new creation is that it simply
overflows with the power of love – it’s motivating
power is love’
NT Wright
Die kerk is die gemeenskap van mense wat Jesus
volg.
Die kerk moet onderskei waar God reeds in die
wêreld aan die werk is en dan aansluit by God se
werk.
Wat op aarde beteken dit as ons sê dat Jesus die
Heer is van hierdie lewe en wêreld?
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Rou na apartheid
Kommer oor welsyn van ons land, veral
dienslewering op haas alle vlakke
Vrees oor onseker toekoms in ’n chaotiese
wêreld
Spanning oor lewenskoste en mense wat
geld najaag
Kinders wat wegdryf van kerk

Deernis en empatie met ons land
Lyding na apartheid
Gaping tussen arm en ryk
Vrees oor toekoms
Rassisme
Krisis met omgewing en volhoubare lewe

Charles Taylor – Social Imaginaries
Peter Senge praat van denkmodelle – die beelde,
veronderstellings en stories wat ons in ons
gedagteswêreld het van onsself, ander mense,
instellings en elke ander aspek van die werklikheid.
(1994 - The fith discipline fieldbook.)
This is the context in which we can become poets
of the ordinary who connect people’s stories with
God’s great story.
Alan Roxburgh (2011 – Missional. Joining God
in the neighborhood)
Vrae vir tafelgesprekke
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•

•
•

Watter soort siening van die Evangelie is
sigbaar in jou omgewing: ’n Evangelie van
siele wat gered word of Jesus wat hier en
nou heers?
Hoe sal dit lyk as Jesus Christus werklik
heers in ons dag en tyd?
Wat wil jy nog voeg by lys oor sake wat ons
diep bekommer?
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•
•

As Oostelike Sinode ’n nuwe‚ ‘taalhuis’ kan
verbeel, hoe dink jy sal dit moet lyk?
Watter rol behoort die temas van Belhar
(versoening, geregtigheid en eenheid) te
speel in so ’n nuwe ‘taalhuis’.

Nelus Niemandt
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25. DIE ROEPING VAN GEMEENTES (DRIE)
KOM ONS MAAK ’N IMPAK OP DIE WÊRELD
’n Man, pas bekeer, soek ’n Christelike perd.
Uiteindelik kom hy op ’n perd af wat Halleluja en
Amen verstaan. Die punt wat ek wil maak? Dalk
roep ons te veel Amen! en te min Halleluja!.
’n Vraag om die brein bietjie aan die gang en op
dieselfde golflengte te kry: As ons gemeente
ophou bestaan, wie gaan ons mis? Net die
gemeentelede of ook nie-gemeentelede?
Die
eintlike vraag sonder om doekies om te draai:
Watter verskil maak ons, as ’n gemeente van
Jesus Christus, aan die mense en die wêreld om
ons?

2.

’N IMPAK-GEMEENTE SOEK NETWERKE

’n Impak-gemeente werk gemaklik saam met ander
kerke,
denominasies
en
para-kerklike
organisasies. Hierdie same- en wisselwerking is
een van die verrykendste ervarings denkbaar! Ons
tradisies verskil nou wel van die ander
denominasies s’n. Die Pinksterkerke, byvoorbeeld,
het ’n heel ander gebedsentoesiasme. Ek kan
vertel van ’n onlangse geleentheid waar ek en my
twee kollegas saam met 40 leraars van ander
gemeentes en denominasies nagmaal gehou het.
Dit was een van die mees verrykende ervarings
wat ek ooit gehad het.

’n Gemeente wat ’n impak maak.
Is ’n gemeente waar geld en getalle nie in die pad
van impak staan nie. Getalle help. En geld ook.
Maar kyk nou maar na ’n kleingroep van so 12
entoesiaste. Hulle kan ’n reuse indruk maak.
Neem nou maar vir Gideon en sy manne as
voorbeeld. Rigters 7 vertel hoe hulle moes afskaal
van 32 000 na 300 manskappe!
Nou wil jy dalk weet hoe weet ek wat ek weet.
Gemeentebou is my passie. En ek praat uit
ondervinding
wat ek
opgedoen het uit
gemeentebouprosesse, van dinge wat ek oor die
onderwerp gelees, gehoor en gesien het en van
persoonlike ondervinding. Ek is ’n leraar in ’n
gemeente.
1.

’N IMPAK-GEMEENTE HET GESKUIF

Daar is drie modelle waarop gemeentes gebaseer
is. Die eerste model, is die herder-kudde-model.
’n Legitieme versorgingsmodel. Gemeentelede is
passief en ry saam met die skoppelmaai terwyl
hulle heerlik gesus word. Die tweede is die
liggaamsmodel. So ’n gemeente fokus op gawes
en passies. Op bedienings. Hiérdie is ’n lekker
model! Hulpbronne word na buite aangewend.
Leraars in sulke gemeentes gebruik net ongeveer
een derde van die tyd wat hulle voorheen aan
gemeentesake moes afstaan. Die derde model is
die missionêre model. Hierdie gemeentes vra
watter verskil hulle maak en hoe hulle die impak na
buite kan vergroot.
Die eerste model klink goed. Die tweede beter.
Maar die derde model, is die model waarheen elke
gemeente behoort te beweeg. Die beste.
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Ons hoef nie oor alles saam te stem voor ons kan
saamwerk nie. Ons verskil as mense en boonop is
ons almal Suid-Afrikaners…
Sáám kan ons meer bereik. Kan ons ’n nóg groter
impak maak. Die Here seën eenheid oor grense.
3.
’N IMPAK-GEMEENTE SKRIK NIE VIR
GELD NIE
Ek noem geld omdat geld baie jare lank my eie
vrees was. “Ons kry skaars alles in die gemeente
finansieel gedek. Hoe gaan ons na buite ook nog
uitgee?” Dit gaan met vrees en met frustrasie
gepaard. ’n Paar wenke:
Die Here gee visies. Vir gewone mense. Ons
moenie in sy pad staan nie. Luister as iemand na
jou kom. Gesels saam. Bíd saam! Maak saam
planne. Soos die Engelse sê: “Money follows
vision.”
Moenie probeer beheer of regeer nie. Ondersteun
en help. Ek kan aan verskeie voorbeelde in my eie
gemeente dink. ’n Parapleeg se voertuig gee in.
Daar is doodeenvoudig nie geld vir herstelwerk nie.
Een persoon kry ’n visie om te help. Binne etlike
dae word daar meer geld as nodig aangebied uit
verskillende oorde en kan die voertuig behoorlik
herstel word. Dit is maar een voorbeeld. Daar is
baie meer.
Moenie die uitvoering van die visie wegneem van
die persoon wat die visie van God ontvang het nie.
Vroeër jare het NG gemeentes kommissies gestig.
Deesdae werk ons saam. En hou die stelling
“You’ve got the vision, you’ve got the job” maar
altyd in gedagte.
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’n Goeie bron vir hierdie punt, is die boek The
Tipping Point deur Malcolm Gladwell.
4.
’N IMPAK-GEMEENTE VOLG BAIE NABY
IN JESUS SE VOETSPORE

Kogman. Ek het só tuis gevoel. ’n Dinamiese
gemeente met ongeveer 1 500 lidmate.
’n
Dinamiese gemeente wat sê: “Ons kerk en
fasiliteite raak soms vuil, want daar kom soms
mense wat vuil is, vloek en steel.”

Een van die kenmerke van gemeentes wat ’n
impak maak, is die hoë vlakke van spiritualiteit.
Hulle bid baie, bid graag en bid oral. Preek minder
en luister meer. “Open” minder en vra eerder wat
mense hoor. Soek saam na die wil van die Here.
Moenie skrik as iemand sê die Here Jesus het iets
op sy of haar hart gelê of iets vir hom of haar gesê
nie.

Gemeentes wat ’n impak maak, sal soms foute
maak.
Hulle sal soms onnet en vuil wees.
Gemeentes wat ’n impak maak, waag. Hulle waag
dit om te gaan waar Jesus gegaan het. Hulle
waag dit om om te gaan met mense met wie Jesus
omgegaan het.

Waag saam met Jesus. Twee boeke het in hierdie
opsig ’n GROOT impak op my sienswyse gemaak.
In The Jesus I never knew maan Philip Yancey om
daarteen te waak om Jesus te probeer mak maak.
En in Jesus, die Radikale Sprong, moedig Stephan
Joubert mense aan om radikaal anders te begin
dink oor Jesus, God en die kerk en ook om
radikaal anders te leef. Goeie leesstof vir enigeen
wat belangstel.

Slaan jou oë op. Nee, nie na die berge nie! Slaan
jou oë op en kyk net buite die grense van jou
gemeente. Jy sal Jesus sien. Besig om te red. Te
vertroos. Te voed en te genees. Gaan stap saam
met Hom. Dit is ’n wonderlike avontuur!

En nou.

Die twee en sewentig het vol blydskap teruggekom
en gesê: “Here, selfs die bose geeste onderwerp
hulle aan ons by die hoor van u Naam.” (Lukas
10:17)

Kyk waar God werk en skakel daar in.
AMEN
5.
’N
MENSE

IMPAK-GEMEENTE

BEMAGTIG
Gerrie Doyer

André Botha is ’n voorstaander van narratiewe
pastorale ekklesiologie. Dit beteken om groot
respek vir mense, hulle stories en hul visies te hê.
By hóm het ek baie geleer.
In ons gemeente het daar die laaste tien jaar ’n
groot
bedieningsontploffing
plaasgevind.
Bedienings het van so nege tot tien bedienings
gegroei na bykans sestig! Net die Here kan dit
bewerkstellig! Dit is Hý wat mense inspireer en
visie gee. Hy gee betekenis en entoesiasme. Hý
laat sy werk op aarde voortgaan deur mense te
gebruik.
Dit gaan oor respek. Dit gaan oor ondersteuning.
Dit gaan oor beskikbaarstelling van hulpbronne.
Geniet die mense en hul visies. Hulle gawes,
geloof en entoesiasme. Getuig daaroor.
6.

’N IMPAK-GEMEENTE WAAG

In die stad Holland in Michigan, het ek in 2010
tydens die gemeenteboutoer saam met Malan Nel,
kennis gemaak met ’n gemeente wat onder leiding
van Frank Wevers die skuif gemaak het na ’n
missionêre gemeente. ’n Klomp Hollanders in die
middel van die VSA. Wevers. Dozeman. Maat.
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Die twaalfde gewone sitting van een van die "mees
innoverende sinodes in die wêreld" het pas
afgeloop. Die Oostelike Sinode van die NG Kerk
het met die tema “Van oorlewing tot impak” sy
fokus geplaas op die leierskap-funksie van die
sinode om mense en gemeentes te beweeg van ’n
mentaliteit van oorlewing na die vraag oor hoe om
’n impak in die wêreld te maak.
Prof Nelus Niemandt het die sinode daarop attent
gemaak dat sy leierskap gekenmerk moet word
deur ’n proses van onderskeiding. Die uitdaging
voor die kerk is om te onderskei waar om impak te
maak en om waagmoedig om te gaan met
vraagstukke soos die afskeid van apartheid,
sekularisasie, krimpende lidmaat getalle, die
gaping tussen ryk en arm en die ekologiese krisis.
Dit lê in die hart van die evangelie om mense te
transformeer van ’n beheptheid met oorlewing en
selfgerigtheid na ’n passie om namens God die
wêreld te verander.
Stemme uit die sinode is gehoor wat hulle kommer
uitspreek oor groeiende ongehoorsaamheid en
passiwiteit, oor gierigheid en die gepaardgaande
korrupsie, nepotisme en selfbevoordeling in plaas
van diens. Van die groot uitdagings gaan wees
om mense wat direk of indirek geraak is deur
misdaad, grondhervorming, regstellende aksie en
korrupsie te motiveer om ’n impak te maak.
Die vraag is gevra of die belydenis van Belhar vir
die kerk die taal kan gee om ’n impak te maak.
Versoening, eenheid en geregtigheid is brandende
kwessies in die land en die kerk behoort die beste
geposisioneer te wees om hierdie groot sake aan
te spreek. Stemme uit die sinode is gehoor dat
eenheid gesoek moet word in die gemeenskap van
gelowiges, nie in ’n politieke projek nie. Baie
lidmate sien Belhar as ’n politieke dokument,
dikwels juis omdat hulle dit nog nooit gelees of
bestudeer het nie. Vir baie dra dit steeds ’n
negatiewe
konnotasie
rondom
sy
ontstaansgeskiedenis. ’n “Nuwe” probleem met
Belhar is dat dit “ou tegnologie” ('n belydenisskrif)
wil gebruik in ’n postmoderne tyd en dat dit vreemd
is vir vandag se jonger lidmate.
Die sinode het die voorgestelde proses van die
Moderamen van die Algemene Sinode vir die
aanvaarding of nie van die belydenis van Belhar as
vierde belydenisskrif aanvaar, en hierdie proses
maak voorsiening vir die deeglike bestudering van
die belydenis voor enige besluit geneem sal word.
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Oor kerkeenheid is gesê dat ons moet onthou dat
individue dikwels makliker oor grense tree as
instellings soos sinodes.
Die soort taal wat ons praat was onder
bespreking. In die politieke spel word die kleurkaart
dikwels uitgehaal en ’n “ons-hulle” polarisasie
geskep. Die kerk sal op ’n ander manier moet
praat, nie in terme van " swart en wit", "ons en
hulle" nie. Ons sal moet leer om oor “ons” te praat
en dan kan daar versoening, geregtigheid en
eenheid kom. Die kerk sal moet ophou om die
wêreld te volg in negatiewe praatjies oor die land
en ander groepe.
By herhaling is gesê dat ekologiese kwessies,
vernieling van die aarde en volhoubare
ontwikkeling brandende kwessies in die streek is.
Die kerk en media is baiekeer in dieselfde boot, het
mnr Tim du Plessis in sy gebalanseerde,
realistiese en tog hoopvolle rede gesê. Albei word
geblameer vir baie wat in die verlede en hede
verkeerd is. Albei maak foute. Tog doen die kerk,
soos die media, meer reg as verkeerd.
Oor Suid Afrika het hy gesê dat as ons ’n
balansstaat van die land optrek, daar bepaalde
sake is wat mens bekommerd moet maak. Vier
van die elf kenmerke van ’n mislukte staat laat rooi
ligte flikker – (i) die onvermoë om ’n redelike vlak
van openbare dienste te verskaf, (ii) die onvermoë
om die veiligheid vir die burgers van die land te
verseker, (iii) die staat raak sistemies besmet met
korrupsie en (iv) dat mense op groot skaal
onbetrokke raak. Aan die ander kant is daar meer
hoopvolle ontwikkelinge as die negatiewe. Die
belangrikste is dat die groot vraagstuk van 30 jaar
gelede, naamlik apartheid opgelos is. Verder lê
die positiewe op die balansstaat veral in die
teenwigte vir die magsmisbruik en onvermoëns
van die regering.
Dinge soos mediavryheid,
vryheid van spraak, die beskerming van regte en
die opkoms van ’n sterk burgerlike samelewing en
middelklas is belangrike positiewe sake. Alhoewel
Julius Malema die land baie skade gedoen het, is
dit belangrik dat hy geneutraliseer is. Hy is soos ’n
selfoon waarvan die laaier weggeneem is: hy raas
nog maar sal geleidelik al stiller word.
Wat kan die kerk en sy lidmate doen om ’n
impak te maak?


Bly betrokke, moenie inwaarts emigreer na
’n kokon nie, bly ingelig, moenie dat jou
emosies jou op sleeptou neem nie.
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Staan op jou regte: protesteer soos ’n goeie
Protestant teen misstande, moenie bang
wees om te antagoniseer as dit nodig is nie.



Die kerk moet alliansies sluit, veral oor
kleurgrense heen. Dit beteken ons moet
dikwels bietjie terugstaan sodat swart leiers
die saak kan aanvoor.



Weerstaan die versoeking om in rassestereotipes te dink.



Aanvaar ons is in ’n baie groot
oorgangsfase, dinge verander. Hou op om
jou daarteen te verset. Die wêreld daarbuite
werk nie met ewige sekerhede nie, selfs
baie lidmate werk nie met sekerhede nie.

Ons het die vermoë “to muddle through” in
moeilike tye. Soos Jan Smuts gesê het: SA is die
land waar die beste en die slegste nooit gebeur
nie.
Op verskillende maniere het die sinode aandag
gegee aan die stories van gemeentes wat wel ’n
impak maak:
Ons is geïnspireer daardeur dat grootte en geld nie
deurslaggewend is om impak te maak nie. Klein
gemeentes wat die geleenthede raaksien en
aangryp kan net soveel ’n impak maak as groot
gemeentes met baie meer bronne.
Die geheim is om die voorhande geleentheid aan
te gryp en die bronne wat die gemeente het te
benut – geboue, kundigheid, netwerke, materiaal,
aartappels, kos en klere, Bybels ...
Die maniere waarop gemeentes impak maak, strek
oor die volle veld van barmhartigheid, kos en klere,
Bybel-opleiding en Bybel-verspreiding, terapie,
herstel van gesinne, naskool versorging,
werkverskaffing - waaraan jy ook kan dink! Die
CMR werk orals in die streek en maak ’n stille
maar uiters effektiewe en lewegewende impak.
Die stories van impak is ook stories van netwerke
en handevat met ander instansies en kerke.
Die netwerke help gemeentes ook om oor grense
te tree. Dit is veral wanneer gemeentes oor
grense van ras, taal, volk en eie lidmate tree, dat
hulle ’n impak begin maak.
Die rol wat lidmate speel, is opvallend. Lidmate
sien die nood, word daardeur geraak, neem die
inisiatief, organiseer en maak die verskil. Ons het
gehoor dat klein gemeentes sonder predikante,
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waar "hulle wil ons wil toemaak", die geleenthede
en bronne wat hulle het gebruik om nie net te
oorleef nie, maar ’n eie identiteit vind en ’n impak
maak.
Al die stories het ’n sterk lyn van getrouheid aan
die identiteit van die kerk en die uitdra van die
Evangelie.
Die leierskap het ’n sterk bewussyn van ’n
plaaslike roeping, van “ons is nie toevallig hier nie”.
Gemeentes wat ’n impak maak, is bereid om
leiding te neem. Daar is ’n bewussyn dat dit wat
hulle doen, ’n verskil maak.
Mens sien nie vertonerigheid in hierdie verhale nie.
Wat jy sien, is nederige diens.
Ons hoor ook getuienisse van wat dit vir die mense
wat betrokke raak, beteken om ’n verskil te kan
maak.
Gerrie Doyer se gesprek het ons verder gehelp
om die groot lyne raak te sien:
Gemeentes wat ’n impak maak, het die
fundamentele skuif gemaak van ’n onderhoudgedrewe mentaliteit na ’n missionêre, na buite
gerig oriëntasie. Hierdie gemeentes soek en bou
netwerke en die plek waar hulle mekaar vind, is
rondom die Here self. Die gemeentes skrik ook nie
vir geld nie. Die vrees dat die gemeente se bronne
nie genoeg sal wees nie, verlam en beperk. Maar
waar die Here vir mense ’n visie gee en die kerk
skep ruimte daarvoor en ondersteun dit, maak dit
’n impak in die gemeenskap. Wanneer gemeentes
hulle lidmate bemagtig om hulle visie, passie en
gawes te gebruik, vind ’n bedieningsontploffing
plaas wat die impak van die gemeente dramaties
vergroot. Laastens is gemeentes wat ’n impak
maak, gemeentes wat waag. Alles hoef nie onder
beheer te wees nie, daar is ’n toleransie vir
"messiness" en foute. Maar waar gemeentes dit
waag om oor grense te tree, vind hulle al meer dat
hulle vir Jesus ontmoet en deel is van die
beweging van God in die wêreld.
Ons kan nie anders nie as om aan die einde van
die sitting te verklaar dat ons verstaan dat die kerk
’n publieke rol het om te speel. Ons is ’n
profetiese geloof wat glo dat die Here ons roep om
die wêreld te verander.
Om werklik ’n impak te maak, moet ons egter
jaloers waak oor ons geloofwaardigheid, sorg dat
ons nie gekaap word deur magstrukture of dat ons
die evangelieboodskap verskraal of verdraai nie.
Ons mag nie ons identiteit as volgelinge van die
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26. Verklaring Luistergroep

Here prysgee deur
akkommodeer nie.

aan

die

wêreld

te

Ons moet ook versigtig wees om onsself te isoleer
van die wêreld. Ons moet deel word van die
kultuur terwyl ons steeds besig bly om dit
subversief te verander en ’n Christelike visie in die
wêreld in te dra. Ons moet verhoudings bou met
die owerhede en die gemeenskap en diensbaar
wees - dit maak deure oop om impak te kan maak.
Mense sê nie “nee” vir liefde nie.
Dit beteken dat ons as individue en as gemeentes
die karaktereienskappe van Jesus self en sy visie
vir ’n heel wêreld in die werklikheid moet indra.
Die liefde van Jesus dring ons.
Tim du Plessis se 11 positiewe punte op die
balansstaat van SA
i)
Die belangrikste is dat die groot vraagstuk
van 30 jaar gelede, nl apartheid opgelos is
(ii)
Ons is steeds ’n oop samelewing met
mediavryheid, vryheid van spraak en ’n
funksionerende handves van regte.
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(iii)
Daar is ’n sterk groeiende burgerlike
samelewing besig om te ontstaan wat ’n
onafhanklike stem teenoor die regering ontwikkel.
(iv) Meeste van die instellings staan steeds
sterk, alhoewel die howe toenemend geteiken
word om dienstig aan die regerende party te word.
(v)
Swart Suid Afrikaners verstedelik en
moderniseer en ’n sterker middelklas is aan die
ontstaan.
(vi) ’n Teengolf vir korrupsie is aan die
ontwikkel.
(vii) Die ANC begin agterkom dat hulle nie
onaantasbaar is nie
(viii) Daar is druk uit ander Afrika lande om die
demokrasie te beskerm
(ix) Dit is ’n positiewe punt dat Julius Malema
geneutraliseer is.
(x)
Daar is weerstand uit die ANC self teen die
idee van ’n tweede oorgang en die verandering
van die kernklousules van die grondwet.
(xi) Die dienste proteste sal waarskynlik nie tot
anargie lei soos in Tunisië nie, die middelklas sal
eerder die verandering aanbring..
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27. 2012 Teksverse

27. 2012 TEKSVERSE
Alkmaar - Efesiërs 4:16
Uit Hom groei die hele liggaam. Die verskillende
liggaamsdele pas by mekaar en vorm saam 'n
eenheid. Elkeen van hulle vervul sy funksie, en so
bou die liggaam homself op in liefde.
Amersfoort: Ons wil graag 'n kerk wees na ons
Heer se hart.

lewens so lief gehad dat hulle onwillig was om vir
Hom te sterwe nie.
Dennesig: Missie: As God se familie - verheerlik
ons Hom, bou ons mekaar op en gee ons hulp en
hoop in Middelburg
Doornkloof - Galasiërs 5:6
Geloof wat deur liefde tot dade oorgaan

Amsterdam - 1 Petrus 2:9
Ermelo - Psalm 119:89
Julle, daarenteen, is 'n uitverkore volk, 'n koninklike
priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is,
die eindomsvolk van God, die volk wat die
verlossingsdade moet verkondig van Hom wat julle
uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig.
Soos ons Here Jesus Christus, wil ons ook dien.

U woord, Here, staan vir altyd vas in die hemel.
Ermelo-Oos Selkerk - Johannes 15:4 en 5
Julle moet in My bly en Ek in julle... Wie in My bly
en Ek in hom, dra baie vrugte, want sonder My kan
julle niks doen nie.

Belfast - 1 Johannes 2:6
Ermelo-Oos Selkerk – Ook Jesaja 62:6 en 7
Wie beweer dat hy in Hom bly, behoort self ook te
lewe soos Jesus gelewe het.
Lewe soos Jesus.
Blinkpan - Klaagliedere 3:21 tot 23
Maar dit sal ek ter harte neem en om die rede bly
ek hoop: deur die liefde van die Here het ons nie
vergaan nie; daar is geen einde aan sy ontferming
nie, dit is elke môre nuut. U trou is groot. Ek sê vir
myself: Die Here is my lewe, darom hoop ek op
Hom.
Bronkhorstspruit: Aan God die eer
Here U loop voor
Here, ons gee ons drome as gemeente in U hand.
Bou ons met liefde se stene, geloof en hoop uit U
hand.
En ons sing uit dankbaarheid, O Heer en ons juig,
want u stel ons nooit teleur. U hef ons op, ons
beker loop oor. Getroue God, want U loop voor.
Here help ons onthou: ons U kerk, is meer as net
'n leë gebou "Here, U moet self die stene lê"

Ek het wagte op jou mure uitgesit, Jerusalem, hulle
sal dag en nag roep. Julle wat die Here aan sy
beloftes moet herinner, julle moenie stilbly nie.
Julle moenie stilbly nie totdat Hy Jerusalem herstel
het, totdat Hy die hele wêreld die roem van
Jerusalem laat sing het.
Ermelo-Oos Selkerk – Ook Jesaja 58:6 tot 9
Is die vas wat Ek wil hê, nie dit nie: om dié wat
onregverdig gevange gehou word, te bevry, om die
juk wat op mense druk, af te haal, om verdruktes
vry te maak, om elke juk te breek? Is dit nie dat jy
vir dié wat honger is, van jou brood gee nie, dat jy
aan die armes en die dakloses 'n blyplek gee nie,
dat wanneer jy iemand sonder klere sien, jy vir
hom klere gee nie, dat jy jou medemens nie aan sy
lot oorlaat nie? Dan sal die lig vir jou deurbreek
soos die rooidag, jy sal gou herstel... Hy sal sê:
Hier is Ek!...
Hazyview - Johannes 1:12
Maar aan almal wat Hom aangeneem het, dié wat
in Hom glo, het Hy die reg gegee om kinders van
God te word.
Hendrina - Johannes 1:16 en 17

Burgersfort - Openbaring 12:11
Hulle het self die oorwinning oor hom behaal
danksy die bloed van die Lam en die boodskap
waarvan hulle getuig het; en hulle het nie hulle
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En uit sy volheid het ons almal ontvang, ja, genade
op genade.
Want die wet is deur Moses gegee; die genade en
die waarheid het deur Jesus Christus gekom.
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27. 2012 Teksverse
Kloofsig –Nehemia 2:20
Ek het hulle geantwoord en vir hulle gesê: "Die
God van die hemel sal ons laat slaag in wat ons
doen. Ons, sy dienaars, gaan bou. Julle het nóg
aandeel nóg reg in Jerusalem, en geen historiese
band met hom nie."

funksie, en so bou die liggaam homself op in
liefde.
Middelburg-Kanonkop (Ons visie en roeping: In
diens vir Christus) - Matteus 11:28
Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en
Ek sal julle rus gee.

Kloofsig - Ook Psalm 37:5
Middelburg-Suid - Romeine 15:13
Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op Hom;
Hy sal sorg.

Mag God, die bron van hoop, julle deur julle geloof
met alle vreugde en vrede vervul.

Krielpark - Jeremia 32:38 en 39
Moreletapark - Kolossense 3:11
Hulle sal my volk wees.
Ek sal hulle 'n
onverdeelde hart en 'n vaste koers gee: hulle sal
My dien vir hulle eie beswil en vir dié van hulle
kinders na hulle.

Hier is Christus alles en in almal!
Nooitgedacht (Jaartema "Dans in die Storms") Esegiël 47

Letsitele - 1 Timoteus 1:17
Aan Hom wat vir ewig Koning is, die onverganklike,
onsienlike, enigste God, kom toe die eer en die
heerlikheid tot in alle ewigheid!
Ligkruis ('n Lig uit Middelburg deur die
Kruisboodskap van versoening) - Matteus 5:14

Ons lewe uit God Drie-enig en ons bring lewe waar
ons kom.
Oostelike Sinode - Efesiërs 2:19
Julle is .... lede van die huisgesin van God.
Phalaborwa (deur SY liefde) - 2 Korinthiërs 5:14

Julle is die lig vir die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg
lê, kan nie weggesteek word nie.

Die liefde van Christus dring ons,...

Lydenburg - Ps 84:11

Premiermyn - Romeine 12:13

Ek staan liewer by die drumpel van die huis van
my God as om te woon in huise sonder God.

... lê julle toe op gasvryheid.
Pretoria-Faerie Glen - Johannes 20:21

Lynnwoodrif - Kolossense 3:11
Soos die Vader my gestuur het, stuur Ek julle ook.
Hier is Christus alles en in almal!
Marble Hall - Johannes 20:19 tot 22 Selkerk
... "Vrede vir julle!" Nadat Hy dit gesê het, wys Hy
sy hande en sy sy vir hulle. Die dissipels was baie
bly toe hulle die Here sien. "Vrede vir julle" sê Hy
weer vir hulle. "Soos die Vader My gestuur het,
stuur Ek julle ook." Nadat Hy dit gesê het, blaas
Hy oor hulle en sê: "Ontvang die Heilige Gees!"
Middelburg - Efesiërs 4:15
Nee, ons sal in liefde by die waarheid bly en so in
alle opsigte groei na Christus toe. Hy is immers
die hoof, en uit Hom groei die hele liggaam. Die
verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm
saam 'n eenheid. Elkeen van hulle vervul sy
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Pretoria-Garsfontein (Saam groei ons in Christus)
- Sagaria 4:6
Nie met mag en krag sal jy slaag nie, maar deur
my Gees, sê die Here die Almagtige.
Pretoria-Oosterlig - Matteus 5:16
Laat julle lig só skyn voor die mense, dat hulle julle
goeie werke kan sien en julle vader wat in die
hemele is, verheerlik.
Sabie - Hebreërs 11:1
Om te glo, is om seker te wees van die dinge wat
ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat
ons nie sien nie.
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27. 2012 Teksverse
Skuilkrans – Matteus 6:10

Tzaneen-Wolkberg – Ook Markus 12:31

... laat U koninkryk kom..

Maar langs hierdie opdrag staan 'n tweede een: jy
moet ander mense liefhê asof hulle jy self is!

Tygerpoort - Handelinge 2:43 tot 47
Volksrust - Romeine 12:1 en 2
Die apostels het baie wonders en tekens gedoen,
en dit het almal met diep ontsag vervul. Al die
gelowiges was eensgesind en het alles met
mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings
verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens
elkeen se behoefte. Hulle het almal elke dag
getrou by die tempel bymekaar gekom, van huis tot
huis die gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos
met blydskap en in alle eenvoud geëet, en God
geprys. Die hele volk was hulle goedgesind. En
die Here het elke dag mense wat gered word, by
die gemeente gevoeg.
Tzaneen - Matteus 5:14 en 16
Julle is die lig vir die wêreld... Laat julle lig so voor
die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan
sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik.
Tzaneen-Wolkberg - Deuteronomium 6:4 en 5

Gee julleself aan God as lewende en heilige offers
wat vir Hom aanneemlik is. ...laat God julle
verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal
julle kan onderskei wat die wil van God is, wat vir
Hom goed en aanneemlik en volmaak is.
Witbank - Johannes 20:21
Soos die Vader my gestuur het, stuur Ek julle ook.
Witbank-Vallei - Josua 24 vers 15
Wat my en my gesin betref, ons het ons keuse
klaar gemaak, ons gaan die Here dien.
Witrivier (Oase van Jesus Liefde) - Maleagi 4:2
Maar vir julle wat eerbied het vir my Naam, sal die
son van redding skyn met genesing in sy strale.
Julle sal vry word en bokspring soos vetgemaakte
kalwers.

Onthou altyd dat die Here en net die Here alleen
ons God is. Jy moet die Here jou God met alles
wat binne-in jou is, ja, met jou hele wese, liefhê!
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NOTULE VAN DIE TWAALFDE VERGADERING
VAN DIE OOSTELIKE SINODE WAT VANAF
SONDAG 18 MAART 2012 TOT DINSDAG 20 MAART 2012
GEHOU IS
Van oorlewing tot impak
Die sitting vind by die gemeentesentrum van Pierre van Ryneveld plaas.
Daar word van die verslae in geheel kennis geneem, dit word nie punt vir punt hanteer nie.
Slegs die fokuspunte van verslae word uitgelig en aangevul met Powerpoint aanbiedings.
Die vergadering geskied volgens drie duidelike formate, naamlik: Inligtingsformaat, Konferensieformaat,
Besluitnemingsformaat.
Stemming geskied deur die opsteek van kleurkaarte. Groen - ten gunste van, rooi - daarteen, geel - nie
gereed vir die besluit nie. Persone wat geel of rooi gestem het, kan hulle standpunt op ’n Indekskaart skryf.
Hierdie Indekskaarte word daarna deur die Sinodale Diensraad hanteer. Indien stemme getel moet word,
vind ’n eerste telling aan tafel plaas, waarna die Notulediensspan die syfers saamvoeg.
Ter wille van die familie-wees word die noemname gebruik. Titels verskyn in die registrasielys. Nommers
wat gebruik word, stem ooreen met die Agenda en Handelinge.

SONDAG 18 MAART 2012
NAMIDDAGSITTING

Tafeltent 1.Twee word hanteer.

1.

Tafeltent 1.Twee

OPENING EN KONSTITUERING

(Bladsy 8 tot 14)
Na die sing van ’n aantal liedere heet die
Voorsitter, Johan van Schalkwyk, almal om 17:00
welkom en doen ’n gebed.

Vertel mekaar: …. jou naam, gemeente en wat jy
in die gemeente doen.
Waarna sien jy die meeste uit gedurende die
sitting?

Tafeltent 1.Een word vertoon.
1.4
Tafeltent 1.Een
Welkom by sinodesitting 2012
Sybrand van den Berg, Voorsitter van Pierre van
Ryneveld
se
gemeenteraad,
heet
die
afgevaardigdes welkom in hulle sentrum. Na ’n
video-inset beklemtoon hy dat elkeen ’n klein
deeltjie het om te doen in die Here se groot
skildery.
Die Voorsitter stel die lede van die Dagbestuur
voor, wat aan die tafel sit.
Geleentheid word gegee dat die afgevaardigdes
mekaar kan ontmoet.
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GEMEENTES

Die Uitvoerende Amptenaar gee ’n oorsig oor die
gemeentes en afgevaardigdes na die sinodesitting.
Daarna lê hy die getal afgevaardigdes voor, wat
tydens registrasie aangemeld het.
Die volgende afgevaardigdes is teenwoordig:
Alkmaar
Johannes van der Merwe Thys Swart
Amersfoort
Maritha de Jager

John Goodwin

Amsterdam
JP Pienaar

Louis Botha
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Badplaas
Japie Middel

Gravelotte
Frikkie Olivier

Eddie Smit

Barberton
Trix Truter

Jannie de Witt

Belfast
Ben Blom
Jan Potgieter

John Stevens
At Struwig

Blinkpan
Hannes van Tonder

Rene Taljaard

Halfweghuis
Erik Immelman

Anna-Marié Felsko

Andries Roux

Hazyview
Amos Kotze

Ian Anderson

Bronkhorstspruit
Tiaan Victor

Fanie Naudé

Hendrina
Dolf Germishuys

Fanie Nel

Burgersfort
Anna-Marie de Kock

Carl Lourens

Kampersrus
Pieter Dorey

Tjaart Olivier

Breyten

Carolina

Groblersdal
Hendrik Groenewald

Kosie Janse van
Rensburg

Kerksondermure
Adrio König

Chrissiesmeer
Kloofsig
Petro du Toit

Gawie Marais

Gert van der Merwe
Monty Ritson

Komatipoort
Willem Nortjé
Phillip Garbers

Gert Vermaak
Dirkie Jacobs

Willem Cilliers

Kragveld

Jan Rautenbach
Debruinpark-Ermelo
Quintes Scholtz
Simon van den Heever
Dennesig

Doornkloof
Johann Ernst
Nelis Lindeque
Emile Rademeyer

Elarduspark
Jannie du Plessis
Janus Roux
Leon Westhoff

Ermelo
Francois Retief
Jaco van Niekerk

Krielpark
Daleen Sutherland
Karin de Jager
Pieter Olivier
Hennie Mouton

Roelf Swanepoel
Krugerwildtuin
Carl Louwrens

Piet van Wyk

Laeveld
Jurgens Maartens
Gerhard Olivier
Gerhard van der
Westhuizen

Klaus Schultz
Letsitele
Barry van der Merwe

Hendrik Nel

Ligkruis
Willie Jacobsz
Antoinette Kok

Lux Mundi
Lourens Bosman

Ermelo-Oos
Francois Botha

André Vermeulen

Johan Taute
Elsje Büchner

Goedgegun-Swaziland
Johan Malan

Abrie Greyling

Lydenburg

Marnette Jansen van
Rensburg
Annatjie Lourens
Hannes Pretorius

Sakkie Breitenbach
Graskop
Sarel Loots
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Lydenburg-Suid
Frederick Wilson

Leon de Jager

Lynnwoodrif
Johan van Schalkwyk
Jorrie Potgieter

Johan Hattingh
Johan Potgieter

Lyttelton-Oos
Freddie Schoeman
Jan van Jaarsveld
Machado-Boven
Johnny van Zyl

Leon du Plessis

Ben Vorster

Nelspruit-Suid
Jean Strydom
Louis Pienaar
Carel Pienaar

Carol Marais

Nelspruit-Westergloed
Marius Swart

Santie Bothé

Faan Buys

Nooitgedacht
Kobus Mey

Anton Scheepers

Lyttelton

Lyttelton-Noord
Gideon du Toit

Nelspruit
Tommie Marais
Stephan van Greunen
Jaco Strauss

Fanie van Niekerk

Ohrigstad
Jacob van der Merwe
Piet Grobler
Olifantsfontein

Malelane
Uli Trümpelmann
Marble Hall
Albert Venter

Daan de Beer
Wessel Erasmus

Meyerspark
Izak Liebenberg
Dirk Venter

Niekie Rothman
Dirk Loubser

Middelburg, Transvaal
Piet Hattingh
Jaco van Rooyen

Piet Kruger
Gideon Freemantle

Middelburg-Suid
Wielie van Wyk
Tertius Erasmus
Hardus van Niekerk

Loggie van Loggenberg
Flip Luus

Phalaborwa
Carl Schoeman
Otto van Heerden

Richard Fick
Simon Prinsloo

Pierre van Ryneveld
Ryno Meyer
Henk Jansen van
Rensburg

Sybrand van den Berg
Talitha Broos

Piet Retief
Roelf van Niekerk
Hancke van Blerk

Francois van den Berg

Premiermyn
Charl Bredell

Herman Steyn
Loek Hugo
Minnie Hugo
Eugene Pienaar

Pretoria-Faerie Glen
André Fitzgerald
Karin Steyn
Henry van der Schyff

Ronel Mostert

Pretoria-Garsfontein
Gavin Meistre

Monumentpark-Wes

Moreletapark
Sarel Visser
Pieter Badenhorst
Willem Badenhorst
Dirkie van der Spuy

Johan Smook
James Thomas
Callie Bothma
Marietjie du Toit

Morgenzon
Johan Graaff

Johan Schoultz
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Werner Rabie

André Hoffman

Merlindale

Middelburg-Kanonkop
Henk Boshoff
Casper Booy

Paardekop
Pieter Poley

Pretoria-Oosterlig
Louis Louw
Neels Müller

Rayton
Ockie Olivier

Etienne Marais

Joe Olivier

Fred Maree
Johan van der Merwe

Talitha Myburgh
Deon Haasbroek
Friederike Mars

Nico Steenberg
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Rietkuil
Hennie de Vos

Willie Bronkhorst

Roossenekal
Marius Botha
Sabie
Erik Brits

Hendrik van Niekerk

Silvertonkruin
Van Wyk Fischer

Johann Gresse

Skuilkrans
Auke Compaan
Lieze Meiring
Nico Swart
Dion van Dyk

André Keun
Bessie Keun
Chris Smit
Zaaiman Stander

Tygerpoort
Ferdie Clasen

Elize Bezuidenhout
Wilhelm Steyn

Tzaneen
Chris Zietsman

Daan Roelvert

Tzaneen-Wolkberg
Adriaan van Tonder

Mias Rossouw

Valleisig
Christo van Rooyen
Piet Marais

Volksrust-Suid
Attie Botha

Koos Potgieter

Wakkerstroom
Pieter de Jager

Francois du Plessis

Witbank
Jim de Villiers
Pieter Malherbe
Peet Boshoff

Henry Gous
Wessel de Jager
Koos Lübcker
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Verskoning - gemeentes
Kragveld
Merlindale
Verskonings – afgevaardigdes Sondag
Ligkruis: Petri Coetzee
Ligkruis: Petrus Moolman
Verskoning – afgevaardigdes – hele sitting
Badplaas: Marius Janse van Vuren
Breyten: Alta Roux
Carolina: Johan van Wyk
Chrissiesmeer: Gerrit Theron
Dennesig: Cliff van Vuren
Middelburg-Suid: Rika van Vuren
Nelspruit-Suid: Willy Wilken
Skuilkrans: Willem Boshoff
Witbank-Suid: Frans Steenkamp

Uit die 260 afgevaardigdes is 221 teenwoordig. Dit
is meer as twee-derdes (175) van die
afgevaardigdes (Punt 3.1.3 van die Reglement vir
Orde).
1.5

VERKLARING

Die Voorsitter verklaar, na aanleiding van die
getal afgevaardigdes wat aangemeld het, die
sinodesitting as wettig gekonstitueerd.
--ooOoo--

Witbank-Klipfontein

Witbank-Vallei
Henry Green

Teologies Opleiding
Danie Veldsman

Fanie Steyn

Wessel Oosthuizen

Witbank-Suid
Dawie Nieuwoudt

Liezel Luneburg

Getal

Volksrust
Etienne Pheiffer

Witbank-Panorama
Willem Esterhuizen
Johan Koen

Witrivier
Gerrie Doyer
Jurgens de Jager
Eddie le Roux

Ander persone teenwoordig
Kuratorium UP
Flip du Toit
Waarnemers

Johann Bonthuys
Ockert Oosthuizen

Pierre Venter
Chrisjan Boshoff

Dennesig: Elize Cilliers
Krielpark: Ernst Breet
Nelspruit-Suid: Danie Strydom
Nooitgedacht: Marius Ellis
Gemeentejaar studente
Hartbeesspruit-Queenswood: Jana de Lange
Lyttelton-Oos: Lodewyk Sutton
Lyttelton-Oos: Bianca van Graan
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Malelane: Natasha Stander
Meyerspark: Carina Swart

Die sitting hervat om 19:45.
Die Voorsitter bedank die Bediening vir Aanbidding
vir die Nagmaalsdiens.

--ooOoo--

2. PRAKTIESE REËLINGS (Bladsy 16 tot
21)
en

3.

ONTWERP

VAN DIE

Hy bedank ook
teenwoordigheid.

besoekers

vir

hulle

--ooOoo--

SITTING

(Bladsy 22 tot 25)

die

LIEDJIESKRYFKOMPETIESIE

Henry van der Schyff lig die fokuspunte van beide
verslae uit.

Tertius Erasmus gee terugvoer oor die deelname
aan hierdie Liedjieskryfkompetisie.

Die voorsitter bedank die Ontwerpspan vir die
werk.

Cassie Carstens stel die werksaamhede van
VONKK bekend en bedank die Sinode vir hulle
ondersteuning.

--ooOoo-Johan van Schalkwyk heet besoekers welkom en
nooi hulle om saam te eet.
Die Sinodelied word gesing en Ferdie Clasen doen
’n tafelgebed en die afgevaardigdes verdaag om
17:40 vir ’n ligte aandete.

SONDAG 18 MAART 2012
AANDSITTING
Die Nagmaalsdiens vind vanaf 18:30 plaas.
Die liturgie van die diens word deur Freddie
Schoeman en Jaco van Niekerk hanteer.
Aangeheg as 15. LITURGIE NAGMAALSDIENS.
Die Woordverkondiging word deur Johan van
Schalkwyk gedoen.
Aangeheg as 16.
NAGMAALSVERKONDIGING. Dit dien as eerste
aanbieding oor die ROEPING VAN DIE
GEMEENTES.
Die predikante wat gedurende die volgende termyn
aftree-ouderdom bereik, is genooi om aan tafel te
sit. Slegs Jannie du Plessis – Elarduspark en
Johan van Schalkwyk – Lynnwoodrif kon
teenwoordig wees. Verskoning word gemaak vir
Dolf Kruger – Moreletapark, Hendrik van Wyk –
Witbank-Suid en Flip du Toit – Kuratorium. Carol
Marais en Elize Bezuidenhout, nie-gelegitimeerde
lede van die die Sinodale Diensraad, sit ook aan
tafel.
Hancke van Blerk en Tertius Erasmus sing Via
Dolorosa.
--ooOoo--
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Tertius Erasmus kondig die wenner in elk van die
vier kategorieë aan. Cassie Carstens en Johan
van Schalkwyk oorhandig die pryse. Die liedjies
word uitgevoer.
Die wenners was:
Doopliedere: Pieter Malherbe – Heer U het die
eerste woord gesê
Nagmaalsliedere: Pieter Malherbe – Ons dink aan
Jesus met brood en wyn
Hemelvaart en Pinkster: Pieter Malherbe – Heilige
Gees, U die Trooster
Kinderliedere: Alwena van der Vyfer – God is lief
vir my
Johan van Schalkwyk bedank Tertius Erasmus en
sy span vir hulle werk.
--ooOoo-PRAKTIESE REËLINGS
Henry van der Schyff tref ’n aantal reëlings.
--ooOoo-Alwena van der Vyfer saam met die "Pellies" die
kindersanggroep sing die kinderweergawe van
Psalm 139.
--ooOoo-VERDAGING
Na ’n gebed deur Tertius Erasmus verdaag die
sitting om 20:30.
--ooOoo--
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MAANDAG 19 MAART 2012

EERSTE OGGENDSITTING
Die Voorsitter heet almal om 09:00 welkom.
PERSONEEL

gelowiges om dit te doen. Die “saligsprekings” is
dus eerder die agenda van die Kerk se werk in die
wêreld; dit is ons taak om instrumente van God se
seën te wees. Ons moet God se seën laat
deurvloei na ander. So kan ons beweeg van
oorlewing tot impak.
Tafeltent 3.Twee

Wysigings
Krielpark: Henk Geyer in die plek van Roelf
Swanepoel
Laat registrasie
Carolina: Thinus Prinsloo
kerksondermure: Fanie Venter
Laeveld: Dewald Vermaak
Ligkruis Petri Coetzee
Ligkruis Petrus Moolman
Lynnwoodrif: Chris Malan
Lyttelton: Eduan Naudé
Moreletapark: Dolf Kruger
Pretoria-Garsfontein: Lieneke Neethling
Pretoria-Oosterlig: Louis Wessels
Pretoria-Oosterlig: JI de Wet
Skuilkrans: Arno Meiring
Skuilkrans: Sarel du Plessis
Skuilkrans: Deon van Garderen
Tygerpoort: Danie Dreyer
Tygerpoort: Zander van der Westhuizen
Valleisig: Michelle Meyer
Valleisig: Yvenna Hough
Witbank-Klipfontein: Marius Nel
Witbank-Klipfontein: Louis Cloete
Witbank-Suid: Hendrik van Wyk
Witbank-Suid: Petrus Strydom
Witbank-Suid: Pieter Malan

Bespreek die volgende stelling:
Jesus het nie gepraat van ’n geluksalige lewe in
die hemel eendag wanneer jy sterf nie (die
karikatuurbeeld wat Marx probeer skep), maar van
’n hemel wat reeds nou op aarde gevestig word.
Dit wat stukkend en gebroke is, het Hy kom
heelmaak. Hy het God se omvattende sjalom
(heelheid, vrede) kom vestig.
(Markus 1:15;
Johannes 10:10). Ons taak is om te vra: Wat is
ons rol? Hoe kan ons by hierdie werk van God
aansluit?
--ooOoo-TERUGVOER
Francois Retief, sameroeper van die tafelleiers gee
terugvoer, na aanleiding van die vorige dag se
kommentaar.
--ooOoo--

ROEPING
(TWEE)

VAN

DIE

GEMEENTES

Die Voorsitter heet Nelus Niemandt welkom, wat ’n
inleiding tot die tema doen.

Verskonings

Tafeltent 3.Drie word hanteer.

Lynnwoodrif: Johan Potgieter
Ohrigstad: Willie Nieman

Tafeltent 3.Drie
Elke tafel kies drie vrae wat bespreek word.

--ooOoo-DAGWYDING
Freddie Schoeman hanteer die dagwyding.
Tafeltente 3.Een en 3.Twee word hanteer.
Tafeltent 3.Een
Hoe voel julle as ’n groep oor die volgende stelling:
Die groot gevaar van die “Saligsprekings” is dat
ons dit as slegs op onsself van toepassing kan
beskou. God wil die wêreld seën en Hy gebruik
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Een: Watter soort siening van die Evangelie is
sigbaar in jou omgewing: ’n Evangelie van siele
wat gered word of Jesus wat hier en nou heers?
Twee: Wat is in ons land aan die gebeur en
hoekom gebeur dit?
Drie: Wat glo ons van eenheid, geregtigheid en
versoening?
Vier: As Oostelike Sinode ’n nuwe ‘taalhuis’ kan
verbeel, hoe dink jy sal dit moet lyk?
Vyf: Kan die Belydenis van Belhar vir ons in 2012
taal gee om hieroor te getuig?
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Na tafelgesprekke, word terugvoer oor elk van die
vrae gegee. Nelus Niemandt lewer telkens
kommentaar.

Johan van Schalkwyk gee ’n oorsig oor die
verslag.
Ferdie Clasen lig die prinsipiële gedeeltes toe.

Die Voorsitter bedank Nelus Niemandt vir sy
optrede.
--ooOoo-AANKONDIGINGS
Na aankondigings deur “Assogaai” verdaag die
sitting om 11:00 vir tee.
--ooOoo--

MAANDAG 19 MAART 2012
TWEEDE OGGENDSITTING
Die sitting hervat om 11:30.
PERSONEEL
André Bartlett en Flip du Toit (van die Kuratorium)
in diens van die vier Sinodes word welkom geheet.
Laat registrasie
Pretoria-Oosterlig: Alet Vorster
Tygerpoort: Ulrich Ohlhoff
Verskoning
Pretoria-Oosterlig: Friederike Mars
--ooOoo-GROETEBOODSKAP
Henry van der Schyff lê ’n groeteboodskap van die
Moderamen van die Vrystaatse Sinode voor.

4.3.5

AANBEVELING – goedgekeur

Die Sinode keur dat die wyse waarop die taak
van die Sinode beskryf is, die wyse waarop dit
uitgevoer word en hoe die strukturering
hiervan gedoen word, goed.
Freddie Schoeman (Aanbidding), Johan Koen
(Getuienis) Louis Louw (Onderlinge Sorg) en
Francois Retief (Ondersteuningsdiens) gee elk
terugvoer oor die termyn se werk.
Die personeel in diens van die Sinode word
voorgestel en bedank vir hulle werk. Hulle is:
Die drie administratiewe beamptes Elna de Bruyn,
Tersia Petzer, Corrie Swanepoel, die boekhouer
Hendriëtte Cronjé, die finansiële beampte Neels
van Tonder; en die Uitvoerende Amptenaar Henry
van der Schyff.
Johan van der Merwe lig die proses oor die
goedkeuring van die Familiereëls toe. Hierdie
goedkeuring beteken dat ons onsself verbind as
Kerk van Jesus Christus en as familie van mekaar
in die Oostelike Sinode om volgens hierdie reëls te
gaan leef.
Wysigings wat ontvang is en ingewerk is, word aan
die vergadering voorgehou. Aangeheg as 21.
WYSIGINGS AAN DIE FAMILIEREËLS.
4.25.3 AANBEVELING – goedgekeur
Die Sinode keur die Familiereëls 2012 goed.

--ooOoo--

Elize Bezuidenhout bedank die lede van die
Sinodale Diensraad vir die termyn se werk.

Gerhard van der Westhuizen van Elarduspark
verjaar vandag.

Johan van Schalkwyk neem as Voorsitter oor en
bedank almal wat by die werksaamhede van die
Sinode betrokke was. Foto’s van ’n groot aantal
persone word op bladsy 45 tot 50 van die Agenda
vertoon.

Lief en leed

Willie Nieman van Ohrigstad se skoonsuster is
oorlede.
--ooOoo--

4.

HOE DIT MET DIE SINODE GAAN

(Bladsy 26 tot 43)
Elize Bezuidenhout neem as voorsitter oor.
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6.

PROJEKTE 2012/2013 (Bladsy 56 tot

64)
Johan van Schalkwyk stel die Projekte vir 2012
bekend en vra afgevaardigdes om aan te dui
indien hulle betrokke wil raak.
--ooOoo--
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5.
VERKIESING VAN DIE LEDE
VAN DIE SINODALE DIENSRAAD (Bladsy

HOE DIT MET DIE LAND GAAN

52 tot 55)

Die Voorsitter heet Tim du Plessis welkom.

Johan van der Merwe verduidelik hoe die
verkiesingsproses verloop en vra nominasies vir ’n
Voorsitter.

Tim du Plessis hanteer ’n inleiding tot die tema.
Daarna word geleentheid gegee vir vrae waarop
hy reageer.

---ooOoo--

Na terugvoer en algemene gesprek doen Tim du
Plessis ’n samevatting.

Marius Cornelissen en Dewyk Ungerer van die
Algemene Bedieningsraad word in die vergadering
verwelkom. Hulle is tydens etenstyd beskikbaar
om vrae te beantwoord.

Die Voorsitter bedank Tim du Plessis vir sy
aanbieding.
--ooOoo--

Henda van der Merwe, direkteur van die CMR,
sowel as Nita van der Merwe, die vorige direkteur,
word ook verwelkom.

CMR WERKSAAMHEDE

Die kollekte tydens die nagmaalsdiens was R8 581
wat aan die rampfonds van Kampersrus gemeente
geskenk word.

Henry van der Schyff verduidelik die werk van die
CMR as vennoot van die Sinode, waarna ’n kort
video insetsel rakende die werksaamhede van die
CMR aan die vergadering vertoon word. Die
Sinode dra by vir die CMR Mpumalanga en CMR
Gauteng-Oos.

--ooOoo--

--ooOoo--

--ooOoo--

TOEWYDING
Jaco van Niekerk hanteer die toewyding.
Na ’n tafelgebed deur Jaco van Niekerk verdaag
die sitting om 13:00 vir middagete.
--ooOoo--

MAANDAG 19 MAART 2012
EERSTE MIDDAGSITTING
Die sitting hervat om 14:00.

5.
VERKIESING VAN DIE LEDE
VAN DIE SINODALE DIENSRAAD (Bladsy
52 tot 55) - vervolg
Johan van der Merwe stel die persone bekend wat
as Voorsitter genomineer is.
Die genomineerdes, Ferdie Clasen en Dirkie van
der Spuy stel hulleself aan die vergadering voor,
waarna daar aan die tafels voorbidding gedoen
word.
Na geleentheid om te stem, vind die eerste telling
aan tafel plaas.

--ooOoo---ooOoo-LAAT REGISTRASIE
Witbank-Suid: Marais Hendriksz

Freek Swanepoel, ’n voormalige Voorsitter, en sy
vrou Marie word verwelkom.
--ooOoo--

--ooOoo-Die Voorsitter heet almal na middagete welkom.

AANKONDIGINGS

Gustav Claasen en Gerrit Cloete, Moderator en
Uitvoerende amptenaar van die Noordelike Sinode
word welkom geheet.

Na aankondigings deur “Assogaai” verdaag die
sitting om 15:45 vir koffie.
--ooOoo--

--ooOoo--
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MAANDAG 19 MAART 2012
TWEEDE MIDDAGSITTING

Tertius Erasmus, JP Pienaar en Pieter de Jager
word geluk gewens met die PhD-grade. Louis
Louw het ’n M-graad behaal.

Die sitting hervat om 16:15.

--ooOoo--

Ferdie Clasen tree hierdie sessie as Voorsitter op.

NOTULE DAG EEN

Verskoning

Freddie Schoeman stel die Notule van Dag Een.
Dit word goedgekeur en onderteken.

Krielpark: Henk Geyer

--ooOoo--

--ooOoo--

5.
VERKIESING VAN DIE LEDE
VAN DIE SINODALE DIENSRAAD (Bladsy
52 tot 55)
Johan van Schalkwyk kondig aan dat Ferdie
Clasen as nuwe Voorsitter verkies is. Hy kry
geleentheid om ’n woord aan die sitting te sê.
Johan van der Merwe vra nominasies vir ’n
Ondervoorsitter.
--ooOoo--

TOEWYDING
Hancke van Blerk hanteer die toewyding. Tafeltent
6.Drie word hanteer.
Tafeltent 6.Drie
Een.
Watter faktore belemmer die NG Kerk se
onbeperkte potensiaal om sout en lig te wees in
die sogenaamde Nuwe Suid-Afrika?
Twee. Wat kan ons as gelowiges / Sinode / die
Kerk doen om na ’n maksimum-impak scenario
deur te breek?

HOE DIT MET DIE GEMEENTES GAAN
Die Voorsitter stel Francois Retief aan die woord
om ’n inleiding tot die tema te doen. Verhale van
verskillende gemeentes en CMRade word vertel.
Verhale van die gemeentes Witrivier, Kampersrus,
Krugerwildtuin, Badplaas en Lux Mundi word
vertoon en vertel.
Tafelgesprekke vind oor Tafeltente 6.Een en
6.Twee plaas.
Tafeltent 6.Een
Ons het ’n wye verskeidenheid van verhale gehoor
en gesien. Watter indrukke het die verhale op julle
gemaak? Watter inspirasie put julle uit hierdie
verhale as julle aan julle eie gemeente en
gemeenskap dink?
Tafeltent 6.Twee
Watter oortuigings het gemeentes gehad wat hulle
daartoe gelei het om ’n impak te maak? Watter
oortuigings oor God? En watter oortuigings oor
hulle roeping in ’n gemeenskap?

Na ’n tafelgebed deur Hancke van Blerk verdaag
die sitting om 18:00 vir aandete.

MAANDAG 19 MAART 2012
AANDSITTING
Die sitting hervat om 19:00.
Johan van Schalkwyk neem weer as Voorsitter
oor.
PERSONEEL
Laat registrasie
Ohrigstad: Constand Viljoen
Verskonings
Elarduspark: Gerhard van der Westhuizen
Elarduspark: Jurgens Maartens
kerksondermure: Adrio König
Krielpark: Henk Geyer
--ooOoo--

Die Voorsitter bedank Francois Retief vir die werk.
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7.
BELHAR EN KERKHERENIGING
(Bladsy 66 tot 77)
en

18.
MODERAMEN
ALGEMENE
SINODE
–
PROSES
OOR
DIE
BELYDENIS VAN BELHAR (Bladsy 110 tot
112)
Johan van der Merwe hanteer die besluite van die
Algemene Sinode oor die Belydenis van Belhar.

verander kan word. Dit is dat ’n gemotiveerde
beskrywingspunt via die Sinodale Diensraad aan
die Algemene Sinode 2013 voorgelê word.
ALGEMENE BEVOEGDHEIDSRAAD
Elsjé Büchner gee agtergrond oor die redes vir die
ontstaan van die Algemene Bevoegdheidsraad.
BEDIENING VAN BEVRYDING EN SAAMWOON
Voorstel 1

Ferdie Clasen behandel die proses wat die
Moderamen van die Algemene Sinode in die
vooruitsig stel.
Geleentheid vir oopgesprek en vrae aan die
paneel van Ferdie Clasen, Elize Bezuidenhout en
Johan van der Merwe word gebied.
18.3.2

PROSES – goedgekeur

Die vergadering dui met die opsteek van
kleurkaarte aan dat hulle saamstem met die
oordeel van die Sinodale Diensraad, naamlik
dat die gemeentes van die Oostelike Sinode
dieselfde proses as die gemeentes in die ander
Sinodes volg; dat die gemeentes dieselfde
proses volg en dat hierdie proses ongeveer
gelyktydig plaasvind.
--ooOoo--

5.
VERKIESING VAN DIE LEDE
VAN DIE SINODALE DIENSRAAD (Bladsy
52 tot 55) - vervolg
Johan van der Merwe stel die persone bekend wat
as Ondervoorsitter genomineer is: Hulle is:
Lourens Bosman - Lux Mundi
Elsjé Büchner - Lux Mundi
Francois Retief - Ermelo
Dirkie van der Spuy - Moreletapark
Die genomineerdes stel hulleself bekend. Nadat
daar geleentheid vir gebede aan die tafels gegee
is, word gestem. Die eerste telling vind aan tafel
plaas.
--ooOoo--

8.
SAKE UIT DIE ALGEMENE
SINODE 2011 (Bladsy 78 tot 82)

Die vergadering ontvang die volgende versoek en
reël dat die gemeentes ’n projekspan saamstel om
’n beskrywingspunt op te stel wat via die Sinodale
Diensraad aan die Algemene Sinode 2013
voorgelê word.
Die Kerkraad van Doornkloof het die Sinodale
Diensraad versoek dat besluite van die Algemene
Sinode duideliker verwoord word. Die Sinodale
Diensraad het geantwoord dat die gemeente ’n
gravamen hieroor moet opstel. Die kerkraad het
die antwoord nie ontvang nie.
Die Kerkraad vra dat die Oostelike Sinode hierdie
versoek ondersteun om dit meer gewig te laat dra.
Punt 4 van die 2011-verklaring oor saamwoon
bevat woorde van dubbelsinnigheid. Daar is ruimte
vir verbetering.
Die Kerkraad se voorgestelde bewoording is soos
volg:
Punt 4 van die 2011-verklaring oor saamwoon
4: Die Algemene Sinode is egter bewus daarvan
dat daar ander redes is waarom ander pare
saamwoon.
Sommige woon saam met die
argument dat hulle die huwelik hoog ag en daarom
seker wil maak dat hulle in alle opsigte by mekaar
pas, ook wat die seksuele betref, voordat hulle
trou. Alhoewel hierdie verhoudings in baie opsigte
die Bybelse waardes van liefde, respek en
eksklusiwiteit bevat, moet dit afgewys word
omrede die seksuele. Kyk ook punt 6 van die
besluit oor die huwelik.
Punt 7 van die 2011-verklaring oor bevryding en
demone bevat woorde van onduidelikheid omrede
dit twee gelyke posisies bevat. Ons stel voor dat
daar ’n klemverandering moet kom en ’n besliste
voorkeur keuse gemaak word. Daar is ruimte vir
verbetering. Die Kerkraad van Doornkloof
Familiekerk stel die volgende bewoording voor:

Johan van der Merwe gee toeligting oor die wyse
waarop ’n besluit van die Algemene Sinode
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7: Die Algemene Sinode aanvaar die werklikheid
dat daar ’n wye diversiteit van interpretasies en
toepassing van die Bybelse boodskap oor die bose
en demone binne die NG Kerk is. Daar is beslis
ruimte vir lidmate wat aan die werklike en
persoonlike aard van die duiwel en demone glo, en
daar is tog ook ruimte vir lidmate wat die Bybelse
spreke oor die bose en duiwels anders
interpreteer, maar eersgenoemde is die NG Kerk
se standpunt gegewe die inligting in die Bybel en
die belydenisskrifte.
Lourens Bosman gee toeligting oor die besluite oor
die Huwelik en saamwoon.
DOOP
Uit die gemeentes se terugvoer oor die noodsaak
van ’n verdere gesprek oor die bekeringsdoop,
blyk dit dat daar ’n aantal gemeentes is wat die
gesprek wil voortsit.
Die vergadering reël dat die gemeentes die
inisiatief neem om ’n beskrywingspunt op te stel
wat via die Sinodale Diensraad aan die Algemene
Sinode 2013 voorgelê word.
Die Voorsitter bedank almal vir hulle deelname.
--ooOoo--

9.

IN MEMORIAM (Bladsy 84 tot 87)

DINSDAG 20 MAART 2012
EERSTE OGGENDSITTING
Die Voorsitter heet om 09:00 die vergadering
welkom by die derde dag se sitting.
PERSONEEL
Wysigings
Lynnwoodrif: Chrissie Brink in plek van Johan
Scheepers
Pretoria-Oosterlig: Adriaan van Niekerk in plek van
Alet Vorster
Witbank-Vallei: Hannes Grobler in die plek van
Henry Green
Verskonings
Belfast: Ben Blom
Kerksondermure: Adrio König
Lux Mundi: Johan Taute sal laat wees
Nelspruit: Leon du Plessis (vanaf 10:30)
Nooitgedacht: Kobus Mey (vanaf 10:45 – siek)
Pretoria-Faerie Glen: Joe Olivier
Skuilkrans: Deon van Garderen sal laat wees
Wakkerstroom: Francois du Plessis
Laat registrasie
Witbank-Klipfontein: Pottie Potgieter

en

9.

--ooOoo--

IN MEMORIAM (vervolg) (Bladsy 88)
DAGWYDING

Die In Memoriam vir dr Hercules van den Berg
word bykomend voorgehou.
Die vergadering staan op en gee in stilte eer aan
die vyf persone se nagedagtenis.

Pieter Malherbe doen die dagwyding.
Tafeltent 8.Een word hanteer.
Tafeltent 8.Een

--ooOoo-VERDAGING
Die Voorsitter bedank almal vir die dag en sluit met
gebed af.
Die sitting verdaag om 20:45.
--ooOoo--

Een:
Hoe kan hierdie teks jou help om ’n
antwoord te vind op die volgende vraag: "Waarom
ervaar mense wat baie hard en getrou in die
koninkryk van God werk, soms aanhoudend
terugslae en selfs teenkanting?"
Twee:
Dink “buite die kassie” aan groepe
mense in wie se lewens gemeentes ’n impak kan
maak deur hulle in te skakel by koninkrykswerk
hoewel hulle oënskynlik nie geskikte arbeiders is
nie.
Die Voorsitter bedank Pieter Malherbe.
--ooOoo--
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TERUGVOER

AANKONDIGINGS

Francois Retief lewer terugvoer oor die vorige dag
se kommentaar.

Die Voorsitter stel “Assogaai” aan die woord, om
die aankondigings te doen.

--ooOoo--

--ooOoo-VERDAGING

5.
VERKIESING VAN DIE LEDE DIE
SINODALE DIENSRAAD (Bladsy 52 tot 55) –
vervolg
Die vergadering stem weer vir ’n Ondervoorsitter
tussen Lourens Bosman – Lux Mundi en Dirkie van
der Spuy – Moreletapark.
Daar word ook geleentheid gebied vir nominasies
vir ander Sinodale Leiers (beide gelegitimeer en
nie-gelegitimeer).
--ooOoo--

Die sitting verdaag
verversings.

Tafeltent 8.Twee word hanteer.

11:00

vir

tee

en

--ooOoo--

DINSDAG 20 MAART 2012
TWEEDE OGGENDSITTING
Die sitting hervat om 11:30.
Ferdie Clasen neem as Voorsitter oor.
--ooOoo--

ROEPING VAN DIE GEMEENTES (DRIE)
Die Voorsitter heet Gerrie Doyer welkom, wat ’n
inleiding tot die tema doen.

om

PERSONEEL
Verskonings
Goedgegun-Swaziland: Abrie Greyling

Tafeltent 8.Twee

--ooOoo--

Een:
Gesels oor die eienskappe/uitgangspunte
van gemeentes wat ’n impak maak.
▪ Watter een is vir jou belangrik? Hoekom?
▪ Oor watter een sal jy graag meer wil dink oor?

NOTULE DAG TWEE
Freddie Schoeman stel die Notule van Dag Twee.
Dit word goedgekeur vir ondertekening.
--ooOoo--

Twee:
Watter struikelblokke keer/hinder dat julle
gemeente nog meer ’n na-buite-gerigte gemeente
kan wees?
Na tafelgesprekke en terugvoer, doen Gerrie
Doyer ’n samevatting.
Die Voorsitter bedank Gerrie Doyer vir sy optrede.
--ooOoo-Lief en Leed
Die Voorsitter bedank al die leraars teenwoordig
wat voor ons volgende sinodesitting aftreeouderdom bereik vir hulle jare se diens in die
gemeentes.
Hulle is:
Jannie du Plessis Elarduspark, Flip du Toit - Kuratorium, Johan van
Schalkwyk – Lynnwoodrif, Dolf Kruger Moreletapark en Hendrik van Wyk - Witbank-Suid.
--ooOoo--
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5.
VERKIESING VAN DIE LEDE
VAN DIE SINODALE DIENSRAAD (Bladsy
52 tot 55) - vervolg
Johan van der Merwe stel die persone bekend wat
as Sinodale leiers genomineer is. Dit is beide die
gelegitimeerdes en nie-gelegitimeerdes. Elkeen
kry geleentheid om sy/haar naam en gemeente te
noem.
Stemming vind plaas. Elke afgevaardigde kry 10
stemme vir gelegitimeerdes en 4 stemme vir niegelegitimeerdes.
Die persone wat genomineer is, is:
Nie-gelegitimeer:
Talitha Broos - Pierre van Ryneveld
Piet Kruger - Middelburg

141

Vergaderingnotule – 20 Maart 2012

Hennie Mouton - Doornkloof
Johan Smook - Moreletapark
Hendrik van Niekerk - Sabie
Constand Viljoen - Ohrigstad

Henk Boshoff van Middelburg-Kanonkop vertrek na
Standerton-Wes. Hy word bedank vir sy werk in
die Sinode.
--ooOoo--

Gelegitimeer:
TOEWYDING
Willem Badenhorst - Moreletapark
Peet Boshoff - Witbank
Lourens Bosman - Lux Mundi
Elsjé Büchner - Lux Mundi
Jurgens de Jager - Witrivier
Gerrie Doyer - Witrivier
Tertius Erasmus - Middelburg-Suid
Piet Hattingh - Middelburg
Marnette Jansen van Rensburg - Lux Mundi
Johan Koen - Witbank-Panorama
Francois Retief - Ermelo
Janus Roux - Elarduspark
Freddie Schoeman - Lyttelton-Oos
Karin Steyn - Pretoria-Faerie Glen
Jean Strydom - Nelspruit-Suid
Hancke van Blerk - Piet Retief
Zander van der Westhuizen - Tygerpoort
--ooOoo--

HOE DIT MET DIE GEMEENTES GAAN

Tertius Erasmus doen die toewyding. Tafeltent
9.Twee word hanteer.
Tafeltent 9.Twee
Waaraan spandeer mense die meeste tyd: Eie
behoeftes of ’n lewe in verhouding met God?
Wat dink jy moet by die mens (gelowiges) verander
om in lyn te kom met die gebed "laat u koninkryk
kom, laat u wil geskied" - dit wat hulle so graag
(en dikwels uit gewoonte) bid.
Die Voorsitter bedank Tertius Erasmus.
--ooOoo-Na ’n tafelgebed deur Tertius Erasmus verdaag die
sitting om 13:40 vir middagete.
--ooOoo--

Die Voorsitter stel Elsjé Büchner aan die woord om
’n inleiding tot die tema te doen. Verhale van die
gemeentes Breyten, Carolina, Letsitele, Skuilkrans
en Lyttelton-Oos word vertel.
Die video-inset van die werk van die CMR word
vertoon.
Geleentheid vir gebed aan die tafels word gegee.
--ooOoo-Lief en Leed

DINSDAG 20 MAART 2012
MIDDAGSITTING
Die sitting hervat om 14:10.
Johan van
Voorsitter.

Pieter Malherbe van Witbank en Klaus Schultz van
Laeveld verjaar gedurende die volgende dae.
Predikante wat gedurende die termyn aftree, maar
nie afgevaardig is nie, word ook bedank vir hulle
werk. Hulle is Jan Mostert van Amersfoort, Jannie
van Eeden van Groblersdal en Pieter van Niekerk
van Pretoria-Oosterlig.
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Dolf Kruger van Moreletapark bedank die
vergadering vir die geleentheid om ’n span saam
te stel om ’n beskrywingspunt oor die
bekeringsdoop voor te berei.

Ds Nic Mostert (Oom Doom) die eerste Moderator
van die Sinode is ernstig siek.
Jim de Villiers van Witbank verjaar vandag, sowel
as die gemeente Nelspruit-Suid.

Schalkwyk

--ooOoo-Verskonings
Goedgegun-Swaziland: Abrie Greyling
Paardekop: Pieter Poley
Paardekop: Werner Rabie
Rietkuil: Hennie de Vos
Rietkuil: Willie Bronkhorst
--ooOoo--
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DIE KERK SE PUBLIEKE GETUIENIS
Die Voorsitter stel Freddie Schoeman aan die
woord om ’n inleiding tot die tema te doen.
Tafeltent 10.Een word hanteer.
Tafeltent 10.Een
Hoe kan ons ’n impak maak op die wêreld sonder
om die wêreld te akkommodeer, of te konfronteer,
of onsself te isoleer?
Wat beteken dit om die kultuur van binne uit te
verander? Hoe kan ons dit prakties doen?
Wat dink julle van betrokkenheid by die MRM en
die “Charter for Compassion” as twee moontlike
maniere om binne ’n diverse samelewing die
belange van God se koninkryk te bevorder?
Na terugvoer en oopgesprek
Schoeman ’n samevatting.

doen

Freddie

19.
DEELNAME AAN SINODALE
WERKSAAMHEDE (Bladsy 113 tot 114)
Henry van der Schyff noem die moontlikhede vir
deelname aan die werk van die Sinode.
Afgevaardigdes kry geleentheid om die lys in te
vul.
--ooOoo--

20.

TERUGVOER OOR DIE SITTING

(Bladsy 115)
Die afgevaardigdes kry geleentheid
terugvoer oor die sinodesitting te voltooi.

5.
VERKIESING VAN DIE LEDE
VAN DIE SINODALE DIENSRAAD (Bladsy

die

--ooOoo-VERKLARING LUISTERGROEP
Lourens Bosman stel die verklaring van die
luistergroep. Aangeheg as 26. VERKLARING
LUISTERGROEP. (Bladsy 124 tot 126))
--ooOoo--

Die Voorsitter bedank Freddie Schoeman.
--ooOoo--

om

5.
VERKIESING VAN DIE LEDE
VAN DIE SINODALE DIENSRAAD (Bladsy
52 tot 55) - vervolg

52 tot 55) – vervolg

Die Voorsitter kondig die uitslag van die verkiesing
vir nie-gelegitimeerde Sinodale Leiers aan.

Die Voorsitter kondig die uitslag van die stemming
aan.
Die volgende lede is met volstrekte
meerderhede as Sinodale Leiers verkies:

Hulle is Talitha Broos – Pierre van Ryneveld en
Piet Kruger – Middelburg.

Gerrie Doyer – Witrivier
Francois Retief – Ermelo
Jurgens de Jager – Witrivier
Tertius Erasmus – Middelburg-Suid
Freddie Schoeman – Lyttelton-Oos
Die sekundi is
Lourens Bosman – Lux Mundi
Karin Steyn – Pretoria-Faerie Glen
Hancke van Blerk – Piet Retief
Johan Koen – Witbank-Panorama
Elsjé Büchner – Lux Mundi
--ooOoo-NOTULE DAG TWEE AAND EN DAG DRIE
OGGEND
Die Notule word gestel en goedgekeur.

Die sekundi is Johan Smook – Moreletapark,
Hennie Mouton – Doornkloof en Constand Viljoen
– Ohrigstad.
--ooOoo-Voorstel 4 - goedgekeur
Met betrekking tot die proses oor die Belydenis van
Belhar:
Een:
Verklaar die Sinode ons absolute
afhanklikheid van God (Matteus 5:3) om so
deernisvol, eerlik, deursigtig en onbevooroordeeld
moontlik aan die AS/ASM se proses oor die
Belydenis van Belhar deel te neem.
Twee:
Verbind ons as Sinode onsself tot die
grootste mate van integriteit en geloofwaardigheid
vir ons betrokkenheid by hierdie proses.

--ooOoo--
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Voorstel 3 – verwys na die Sinodale Diensraad
Een:
10 000e van ons gemeentelede sal van
die einde April 2012, R4,95 per liter meer vir hulle
petrol betaal wanneer hulle Johannesburg werk
toe ry. Moet hulle e-tags koop?
Twee:
Lidmate gaan in terme van die
geheimhoudingswetgewing moontlik jare in die
tronk sit as hulle die fluitjie blaas oor korrupsie.
Wat is ons advies, praat die waarheid of bly stil?
Drie:
Sinode stel ’n projekspan saam om
onverwyld hieraan te werk en leiding aan lidmate
te gee.

Tafelleiers, notulespan, tiksters en personeel van
die Sinode huis.
Elke afgevaardigde vir hulle teenwoordigheid,
voorbereiding en positiewe insette.
Die lede van die Dagbestuur vir die termyn se
saamwerk en vir die geleentheid om as Voorsitter
te mag dien.
Ferdie Clasen bedank die Voorsitter vir die wyse
waarop hy die vergadering gelei het.
--ooOoo-NUWE SINODALE DIENSRAAD

--ooOoo-Johan van Schalkwyk oorhandig die vergadering
aan die nuwe Voorsitter van die Sinodale
Diensraad.

AANKONDIGINGS
Die Voorsitter stel “Assogaai” aan die woord om
die aankondigings te doen.
Hy bedank Hardus van Niekerk vir die werk
gedoen.
--ooOoo-GROETEBOODSKAP
Die Voorsitter lê die groeteboodskap van die
Sinode Hoëveld voor.

Ferdie Clasen roep die nuwe Sinodale Diensraad
na vore vir die afsluiting.
Hy noem dat daar telkens oorgange in die
wêreldgeskiedenis is. Iemand beskryf dit dat eers
verdeel word en daarna heelgemaak word. Ons is
nou in ’n fase om heel te maak. 2 Korintiërs 5 vers
17 en 18 vertel van die nuwe – die bediening van
versoening. Dit is die Kerk se kernbesigheid.
LITURGIESE WEGSTUUR

Die Voorsitter bedank die volgende persone:

Die Voorsitter lees saam met Elsjé Büchner ’n
liturgiese afsluiting, waarna ’n ouderling van elke
gemeente ’n kers ontvang om na die gemeente
terug te neem, terwyl Lig vir die wêreld speel. Die
gemeentes se name is op die kerse aangebring

Lidmate, werkers, gemeente en diensspanne van
Pierre van Ryneveld, sowel as die mediaspan.

Die Sinodelied word gesing en die sitting sluit om
16:45 af.

--ooOoo-BEDANKINGS
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DIE SINODE AS KERKVERBAND
Die Sinode keur dat die wyse waarop die taak
van die Sinode beskryf is, die wyse waarop dit
uitgevoer word en hoe die strukturering
hiervan gedoen word, goed.

FAMILIEREËLS 2012
Die Sinode keur die Familiereëls 2012 goed.

PROSES OOR DIE BELYDENIS VAN
BELHAR
Die vergadering dui met die opsteek van
kleurkaarte aan dat hulle saamstem met die
oordeel van die Sinodale Diensraad, naamlik
dat die gemeentes van die Oostelike Sinode
dieselfde proses as die gemeentes in die ander
Sinodes volg; dat die gemeentes dieselfde
proses volg en dat hierdie proses ongeveer
gelyktydig plaasvind.
Met betrekking tot die proses oor die Belydenis
van Belhar:
Een:
Verklaar die Sinode ons absolute
afhanklikheid van God (Matteus 5:3) om so
deernisvol,
eerlik,
deursigtig
en
onbevooroordeeld moontlik aan die AS/ASM se
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proses oor die Belydenis van Belhar deel te
neem.
Twee: Verbind ons as Sinode onsself tot die
grootste
mate
van
integriteit
en
geloofwaardigheid vir ons betrokkenheid by
hierdie proses.

MOONTLIKE PROJEKSPAN
Voorstel – verwys na die Sinodale Diensraad
Een:
10 000e van ons gemeentelede sal van
die einde April 2012, R4,95 per liter meer vir hulle
petrol betaal wanneer hulle Johannesburg werk
toe ry. Moet hulle e-tags koop?
Twee:
Lidmate gaan in terme van die
geheimhoudingswetgewing moontlik jare in die
tronk sit as hulle die fluitjie blaas oor korrupsie.
Wat is ons advies, praat die waarheid of bly stil?
Drie:
Sinode stel ’n projekspan saam om
onverwyld hieraan te werk en leiding aan lidmate
te gee.
--ooOoo--
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SAKEREGISTER
Afgevaardigdes na die Algemene Sinode 2013 19
Algemene Predikantevergadering in verband met Belhar 112
Algemene Sinode 2011, Sake uit 25, 67, 78, 79, 139
Arbeidsbediening (Industrial Ministry (IMSA) Gauateng) 36
Assogaai 19
Bediening van bevryding 79
Bedieninge en projekspanne 57
Belhar Aksieplanne vir gemeentes 111
Belhar Aksieplanne vir Sinodes 111
Belhar Algemene Predikantevergadering 112
Belhar en die Moderamen Algemene Sinode 111
Belhar en Kerkhereniging 66, 67, 139
Belhar Projekplan vir die bestuur van die breë prosesse insake die gesprek 110
Belhar Sinodale Diensraad se oordeel 110
Belhar Tydskedule 110
Belhar Versoek in verband met hierdie sinodesitting 110
Belydenis van Belhar 72
Besluite Algemene Sinode 2011 25, 67, 78, 79, 139
Besluite, Neem van 20
Binnelandse trekkoste 116
Bybelgebruik 24
Bybelleef 30
Chics (Church Household Interface Care and Support) 34
Coram Deo 18
Daadgetuienis - Praktyk van missionale gemeentes 32
Dagstukkies vir sinodesitting 99
Datum van sinodesitting 17
De Jongh AJ 85
Deelname aan Sinodale werksaamhede 113, 143
Diensgroep vir gesinne 38
Diensgroep vir jeug 38
Diensgroep vir manne 38
Diensgroep vir predikante 37
Diensgroep vir vroue 38
Diensgroepe 98
Doel van sinodesitting 17, 23
Doop 80
Ekologie 32
Evaluering van die sinodesitting 19, 115, 143
Familiereëls 42
Feeslied 3
Fokus op deelname 20
Fokus van die Agenda 18
Geestelike belewenis 19
Geloofsonderskeidende gesprek 24
Gemeente - 'n Impak-gemeente bemagtig mense 123
Gemeente - 'n Impak-gemeente het geskuif 122
Gemeente - 'n Impak-gemeente skrik nie vir geld nie 122
Gemeente - 'n Impak-gemeente soek netwerke 122
Gemeente - 'n Impak-gemeente volg baie naby in Jesus se voetspore 123
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Gemeente - 'n Impak-gemeente waag 123
Gemeentes 10, 20, 21, 31, 69, 70, 111, 120, 122, 123, 127, 135, 142, 148
Gemeentes Belhar Aksieplanne 111
Gemeentes Teksverse 127
Gemeentes, Hoe dit gaan 138, 142
Gemeentes, Roeping 120, 122, 135
Gesamentlike Kommissie vir Evangeliebediening in Frankryk (GKEF) 36
Gesamentlike sendingwerk in Suid-Mosambiek (GSSM) 35
Gesamentlike sendingwerk in Swaziland 35
Gesig na die wêreld 33
Gesonde gemeentes 31
God in die Middelpunt 30
Groeteboodskap Sinode Hoëveld 117
Groeteboodskap Vrystaatse Sinode 117
Groeteboodskappe 117, 136, 144
Hoe die struktuur lyk wat die taak uitvoer 29
Hoe dit in die land gaan 118, 137
Hoe dit met die gemeentes gaan 142, 148
Hoe dit met die Sinode gaan 26, 136
Huwelik en saamwoon 81
In Memoriam 84, 85, 88, 140
Kerk se publieke getuienis 25, 143
Kerkhereniging 73
Kerkhereniging en Belhar 66, 67
Kerkhereniging, Eerste konsultasie met gemeentes 2006 69
Kerkhereniging, Inligting voorsien 67
Kerkhereniging, Sinodesitting 2005 68
Kerkhereniging, Sinodesitting 2007 69
Kerkhereniging, Sinodesitting 2009 72
Kerkhereniging, Tweede konsultasie met gemeentes 2008 70
Kerkhereniging, Voetsool sinodesitting 2004 67
Kerkhereniging, Voetsool sinodesitting 2008 71
Kerkhereniging, Vraelys 2005 67
Kilian IHR 85
Konsep-familiereëls wysigings 116
Konstituering 9, 14, 133
Lede van die Sinodale Diensraad - verkiesing 137, 138, 139, 141, 143, 143
Liedjieskryfkompetisie 30
Louw PU 86
Luistergroep, Verklaring 124
Mikrofone 19
Misdaad 33
Moderamen Algemene Sinode, Proses oor die Belydenis van Belhar 110, 139
Moderne kommunikasie middele, aanwending van 19, 25
Nagmaalsdiens 9, 105, 107
Neem van besluite 20
Nominasievorms vir lede van die Sinodale Diensraad 53, 109
Notule 130, 138, 143
Notulespan 98
Onderlinge Sorg se diensgroepe 37
Ondersteuningsdiens se werk 38, 113
Ontwerp van die sinodesitting 22, 23, 134
Ontwerpspan 2012 17
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Opening en konstituering 8, 130
Operasionele sake 39
Pierre van Ryneveld kaart 1
Plek van die gemeente 21
Praktiese reëlings 16, 134
Primus Inter Pares 116
Prioriteite bepaal 57
Program vir die sitting 5, 17, 18
Projekete in prioriteitsorde 58
Projekte 2012/2013 56, 57, 58, 113, 136
Prosedure met aftrede 116
Prosedure verkiesing Sinodale Diensraad 53
Proses van die Sinode 57
Publieke getuienis, Kerk se 143
Registrasie 9
Registrasielys volledig 89
Roeping van die gemeentes 120, 122, 135
Rol van die Kerkverband 27
Sake uit die Algemene Sinode 2011 25, 67, 78, 79, 139
Sinodale Diensraad lede Nominasievorms 53, 109
Sinodale Diensraad se oordeel oor proses in verband met Belhal 110
Sinodale werksaamhede, deelname 113, 143
Sinode as Kerkverband 27
Sinode Hoëveld Groeteboodskap 117
Sinode waardes 6
Sinode werksaamhede 7
Sinode, Hoe dit gaan 26, 136
Sinodelied 2
Sinodes Aksieplanne vir Belhar 111
Sinodesitting en ekologies sensitiwiteit 25
Sinodesitting en gemeentes 20
Sinodesitting terugvoer 19, 115, 143
Sinodesitting, Versoek in verband met Belhar 110
Sinodesitting, drie formate 20
Sinodesitting, 'n Familiefees 20
Sinodesitting, Ontwerp van 134
Sitplekke vir die afgevaardigdes 93
Sondagaand 19
Stemming 54
Steyn RPG 87
Tafelgesprekke 19
Tafelindeling 93
Tafelleiers 98
Tafelnommers 97
Teksverse gemeentes 127
Terugvoer oor besluite van die Algemene Sinode 25, 67, 78, 79, 139
Terugvoer oor die Sinode se werk 24, 26, 136
Terugvoer oor die sinodesitting 115, 143
Uit die Algemene Sinode 2011 25, 67, 78, 79, 139
Van den Berg HJ dr 88
Verhoudingsbou 19
Verkiesing van die lede van die Sinodale Diensraad 25, 52, 53, 137, 138, 139, 141, 143
Verklaring Luistergroep 124
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Vorige sinodesitting 17
Vrystaatse Sinode Groeteboodskap 117
Wyse waarop die doel bereik word 23
Wysiging aan die Konsep-familiereëls 116
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