
 

 

HANDELINGE  
van die 52ste vergadering van die Sinode 

van die NG Kerk Vrystaat 

 

BOTHAVILLE 

 

14 tot 17 Junie 2013 

 

 

  

Lig in die duisternis, hier vir God, mekaar en die wêreld 



Voorwoord 

 

Hierdie is die Handelinge van die 52ste vergadering van die Sinode van die NG Kerk Vrystaat wat vanaf 

14 – 17 Junie 2013 in Bothaville gehou is. Die Handelinge bestaan uit besluite wat deur die vergadering 

geneem is, asook stukke wat nie in die Agenda voorkom nie. 

 

Die Sinodesitting in Bothaville was die eerste keer dat die NG Kerk Vrystaat nie in Bloemfontein vergader 

het nie. Die formaat van die Sinode was ook nuut. Afgevaardigdes het om tafels gesit en het telkens 

saam in die Woord van God gaan stil staan om saam na geloofsbeginsels te soek waarvolgens besluite 

geneem word. Die Boek Kolossense is tydens die Sinodesitting gelees en bestudeer. Dit het meegebring 

dat afgevaardigdes van ’n diep geestelike ervaring getuig het tydens die Sinodesitting. 

 

Ingesluit in die Handelinge is ook die onafgehandelde sake wat na die Moderamen verwys is om deur 

hulle hanteer te word. 

 

Om die Handelinge saam te stel, verg spanwerk. Dit sal nie moontlik wees as dit nie is vir die harde werk 

van ’n span kundige mense nie en dan by name, di. Johann Kemp en Rikus van Zyl vir die hou van die 

Notule, di. Willem Botha en mev. Sussa van Tonder wat hard gewerk het om die Handelinge persklaar te 

maak. 

 

Vergun my ’n besondere woord van dank aan mev. Sussa van Tonder – Sussa het die laaste veertig jaar 

Skribas van die Sinode sien kom en gaan. Sy was betrokke by die tik en versorging van talle Agendas en 

Handelinge van die NG Kerk Vrystaat. Hierdie is die laaste Handelinge wat deur haar hande gegaan het. 

Sussa die NG Kerk Vrystaat het groot waardering vir die werk wat jy vir die kerk gedoen het. Ons gun jou 

hierdie nuwe lewensfase en bid jou alle seën en sterkte vir die die toekoms toe. 

 

My gebed is dat die Gees van God wat ons in Bothaville weer opnuut moed gegee het, deur die NG Kerk 

in die Vrystaat sal waai en ons weer energie sal gee om Kerk van die Here te wees daar waar Hy ons 

geplaas het, te midde van ons uitdagings en omstandighede. 

 

 
Dr. Carin van Schalkwyk 

Skriba: Moderamen  
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NOTULE 
 

EERSTE SITTINGSDAG – VRYDAG, 14 JUNIE 2013 
 

OPENING VAN DIE SINODE 

1 KONSTITUERING 

1.1 OPENING VAN DIE SINODE 

Besluit:  Goedgekeur 

1. Die Sinode keur die reëlings van die Ontwerpspan in verband met die opening van die 
Sinode goed. 

2. Die waarnemende voorsitter neem die Skriflesing en gebed waar. 

Prof Johan Janse van Rensburg, die leraar met die langste diens wat die oudste in jare is, neem die 
opening van die Sinode waar.  Hy lees Kolossense 1:1-8 en doen ‘n gebed.  Daarna vind die 
dagwyding plaas. 

VERWELKOMING 

Die waarnemende voorsitter verwelkom die afgevaardigdes en ander aanwesiges. 

A MODERAMEN 

 

AA-1 VERSLAG VAN DIE ONTWERPSPAN 

 

SAKE VIR INLIGTING EN KENNISNAME 

Besluit: Goedgekeur 

Die Sinode neem van die inligting in punte 1 - 14 kennis. 

1 DATUM VAN DIE SINODE     
2 REGISTRASIE VAN AFGEVAARDIGDES   
3 SITPLEKKE    
4 FORMAAT VAN DIE AGENDA 
5 PARKERING   
6 EREDIENS         
7 BROEDERLIKE ONDERHOUD   
8 DIENSTAFEL  
9 UITSTALLINGS      
10 EMERITI UITGENOOI VIR KOFFIE / TEE     
11 UITDEEL VAN STUKKE, BOODSKAPPE EN ORDELIKE 

ONDERLINGE KOMMUNIKASIE 
12 SELFONE     
13 REKENAARS 
14 BRING SAAM 
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SAKE VIR GOEDKEURING 

15 KONSTITUERING 

15.1 NAAMLYS EN VERKLARING 

Besluit:  Goedgekeur 

1. Die Voorsitter van SKOK lig die vergadering in oor die aantal lede teenwoordig. 

2. Die waarnemende voorsitter verklaar kragtens Kerkorde (Vrystaat 2009), Reglement van 
Orde, Bepaling 1.1 en 1.3, die vergadering as wettig gekonstitueer en verwelkom die 
afgevaardigdes en ander aanwesiges. 

AA-2   NAAMLYS VAN AFGEVAARDIGDES 

GEMEENTE LERAAR KERKRAADSLID 

 
Winburg G Deysel PJ Pienaar  
Fauresmith Geen afvaardiging 
Smithfield JA Neethling (sek) -  
Bloemfontein DV le Roux PS Pretorius 
Harrismith RCH Kemp JCH du Toit (sek) 
 GD Victor SA Smuts  
Boshof PJ Roode (sek) -  
Jacobsdal Geen afvaardiging 
Kroonstad JPR Minnaar (sek) HW Blomerus 
Philippolis CHJ van Schalkwyk (sr) SO Vermeulen 
Edenburg WP du Plessis AW Onderdelinden 
Bethulie MG Pienaar DPJ Combrink 
Ficksburg W Redelinghuys J Retief (sr) 
Rouxville JP Möller I Nel (sr) (sek) 
Wepener F Oosthuizen S Jacobs 
Ladybrand  DJB Kleynhans J Knot 
Frankfort AMM Bibbey (sr) NN Thompson 
 JT Jackson J Paul  
Heilbron AS van Zyl EA Hendriks (sr) 
Bultfontein AW Smit NJ Grobler 
Brandfort CEG Schutte JP Maree 
Lindley AWJ Kühn (sek) AM Kühn 
Hoopstad JJ Louw JJ Roos 
 - MC du Toit 
Senekal T Oosthuyzen LJA de Wet 
Vredefort WJ Lötter SME Vorster (sr) 
Vrede R Gerber WC Cilliers 
Dewetsdorp HE van Coller WJ Lombard 
Parys HLJ Verwey (sek) GJD Jordaan 
Ventersburg FJW Gottschalk EM Wessels (sr) (sek) 
Reitz JS du Plessis WJ Mostert 
Bothaville PJ van Jaarsveld DP Venter  
 JH van Zyl  - 
Thaba Nchu-Tweespruit G Read JMJ van Biljon (sr) 
Petrusburg A Fourie  DJJ Jacobs 
Luckhoff OJ Fourie RP Strauss 
 BR Buys JC Potgieter 
Jagersfontein Geen afvaardiging 
Zastron CH Jacobs S de Jager 
Fouriesburg DS Meyer E Meyer (sr) 
 CC van Zyl D van Wyngaardt 



3 

 

Trompsburg AJ van Schalkwyk EC Wilmot (sek) 
Koffiefontein Geen afvaardiging 
Dealesville CM Erasmus PG du Plessis 
Marquard JC Marais PJ Vorster  
Kestell D du Toit HL Coetzer 
Odendaalsrus AF van den Berg GJJ van Vuuren 
Clocolan AW Rothmann -  
Villiers HM Janse v Rensburg PC Lourens 
Koppies HJ Griesel G Pretorius (sek) 
Reddersburg Vakant SJ Marais 
Theunissen PS Conradie HC Eksteen 
Steynsrus TI Rademeyer H Janse van Rensburg 
Excelsior Vakant J de B Bornman 
Edenville FJ van Biljon BJ Keevé 
Hobhouse AMS Heymans (sr) CE de Bruin 
Rosendal DK Swart MOH Detering 
Paul Roux HG v Z Smit WJ Watson 
Petrus Steyn GPM de Wet BJ Cronjé 
Memel GJ Hugo FJ Geldenhuys 
Rietfontein A Celliers FF Goodchild 
Hertzogville CJ Odendaal JP van den Berg (sek) 
Warden PCJ Nel RW Güldenpfennig 
Springfontein WJ van Eeden CM Oosthuizen 
Oranjeville F v Z Louw CJW Louw (sr) 
Bloemfontein-Noord SJ van Heerden HPJ Conradie 
Clarens ICA van den Bergh JI Boonstra 
Viljoenskroon AS Cronjé APS van Wyk 
Cornelia JT Kemp AMJ van Wyk (sr) 
Verkeerdevlei - DSU Cilliers 
Tweeling H la Grange JG van Niekerk (sek) 
Kroonstad-Noord JP Robb RJ du P Meyer (sek) 
Wesselsbron BJ Stander (sek) HS de Jager 
Bethlehem-Wes AP van Zyl PHJ Olivier 
Soutpan E Smith CJ van der Schyff 
Heilbron-Suid J Hamman JM van Rooyen 
Bloemfontein-Wes V du Plessis   A Nel 
Waterbron CP Bartlett (sek) NJ Labuschagne  
De Bloem - JFT du Plessis 
Hennenman R Strydom -  
 JS Haggard -  
Vanstadensrus CF Wilken (sek) JC Fouché (sek) 
Kerkenberg Vakant AJ Badenhorst 
Bloemheuwel JA Smit PJB Coetzer 
 JL Reynders JA Brazelle 
 CF de Kock JA Pienaar 
Estoire BSR du Toit -  
Parys-Oos I Jonker HJ Cronje (sek) 
Noordhoek ZP le Roux A vd Westhuizen (sr) 
Welkom L van Zyl C van der Westhuizen 
Kroonheuwel Vakant HJ Kleinschmidt 
Kroonstad-Suid JS Els RM Brits 
Ooshoek S Maritz J Myburgh  
Virginia J Vermeulen AJ Ferreira (sr) (sek) 
Bethlehem-Môrelig JG van der Watt JS du Plessis (sr) 
St Helena FAJ van Heerden  DN Booysen 
Ladybrand-Noord G Lamprecht CF Naudé 
Brandfort-Oos JDL du Plooy (sek) JH Serfontein 
Wilgehof WB Müller JS Swarts 
Allanridge WJR van As (sek) HS Grobbelaar 
Bethlehem-Oos JH Hattingh AC van Heerden 
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 AJ Koenig CJ Klopper 
Bultfontein-Oos CA Kotze  FC de B du Toit (sek) 
Vierfontein WE Potgieter GL Ferreira 
Dagbreek RL Oliver H Ehlers (sr) 
Reitz-Wes JJ Geyser JA Oosthuizen 
Odendaalsrus-Oos J Orsmond GH Bouwer 
Harmonie PJ Theron JZM Lyon 
Bedelia Geen afvaardiging 
Berg-en-Dal GP Terblanche PF Maritz 
 JJ Lubbe JMG Roux 
 G van der Watt R de V v Niekerk (sek) 
Vrede-Wes DH Botes LJ Jaquire 
Bainsvlei FWC van Niekerk GJ le Roux 
Kroonstad-Wes JS Bouwer NCJ Verster 
Senekal-Noord PR van Heerden W du Plooy 
Taaibosspruit TJ Lessing L-H Claassen (sek) 
Kroonheuwel-Noord J Müller R Nell (sek) 
 C Weideman DR Jacobs 
Hugenoot A du Toit (sr) WDK Potgieter (sek) 
 NJ Mostert ME Jacobs (sr) (sek) 
Bothaville-Noord JH Els G Geldenhuis 
  MC Claassens 
Parys-Wes BL van Wyk MD du Preez 
Koppies-Weltevrede IS van Wyk (sek) DM du P Meyer 
Wesselsbron-Noord AJ Thiersen WH van Zyl 
Theunissen-Wes PH Gerber DD de Klerk 
Welkom-Wes JPM Maree PN van der Merwe 
Arlington PJ Taljaard (sek) SJ van Zyl  
Heuwelsig GP Botha MW du Preez (sr) 
Hospitaalpark GA Whitehead HA van der Walt  
Kroonstad-Oos DS Botha JM Kritzinger (sek) 
Onze Rust MD Terblanche PW Theron 
Bloemvallei JH Taute PD Marais  
Universitas RR Botha D Marais 
Bethlehem-Eureka S Heyns -  
Sasolburg-Fakkel WJ Burger MM Hanekom (sr) 
Sasolburg-Sentraal JH Botha PHG Kruger 
Sasolburg-Fontein JJ van Deventer AE Beukes (sr) 
 J Steurer JSC van Deventer (sr) 
Uitsig-Bloemfontein H Kotzé CL Bester 
Virginia-Wes HJ Conradie JH Loots 
Kroonstad-Môrewag PJG Prinsloo A Snyders (sek) 
Universitas-Wes CL van der Merwe E Greyling (sr) 
Bethlehem-Noord SF Coetzee A Willemse (sr) (sek) 
Bethlehem-Panorama PJ Fourie JJ Human (sek) 
Welkom-Noord S van Schalkwyk JB du Plessis 
Fichardtpark A Barlow DS Bothma 
Parys-Suid JAC Badenhorst JCW Kotzé 
Welkom-Suid LM Foot PI Geyer 
 NS Dicks - 
Vaalpark GJ Serfontein JP Matthews 
 DJ Pretorius JJ Viviers 
Meyerhof LLB Naudé JAM Potgieter 
Andrew Murray JJ van Rensburg TI Rudman 
Sasolburg-Tuinedal ER Lombard (sek) C van der Westhuizen 
Fichardtkruin WH van Zyl AC de Wet 
 A van Staden JD Nortje 
Riebeeckstad BF Joubert WP du Plessis 
 C Nel JB Mans 
Gardeniapark JH Venter - 
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Bethlehem-Éfrata DE Bubb DJ Eichstädt 
 - JJ Fourie 
Fauna HJ Swart MM Botma (sek) 
Pellissier CM James DF Langenhoven 
 DF van Tonder EJ Kotzé (sr) 
Riebeeckstad-Erfdeel PJ Louw SW van Niekerk 
Langenhovenpark AJJ Stander JM Pienaar 
Universitasrif WA Badenhorst A van Wyk 
Studentekerk JC Louw M van Wyk 
 DA du Toit L Dippenaar (sr) 
 MS Melaletsa C Coetzee (sr) 
Heuwelkruin C Mitchell SD Snyman  
 MHO Heyneman CH Lubbe (sek) 
Deneysville CHT Schiel JB Havenga 
Aandbloem WJ Botha DF Naudé  
Witteberge Vakant H Maasdorp (sek) 
Leeuwberg E Botha - 
Sasolburg-Vier Ankers HJ du Plessis (sek) A du Plessis (sr) 
Schonkenville J van Schalkwyk (sek) G Thoggoane 
Woodland Hills NG Gemeenskapskerk A Meiring - 
Viljoensdrif Geen afvaardiging 
 
Verteenwoordiger Teologiese Fakulteit US : Prof I Nell 
Verteenwoordiger Teologiese Fakulteit UP : Prof CJ Wepener 
Verteenwoordiger Teologiese Fakulteit UV : Prof SD Snyman 
 
 

Die getal afgevaardigdes soos aangedui per geloofsbriewe:  355 
Die getal afgevaardigdes wat geregistreer het (wat maw opgedaag het):  323 
Die totaal afgevaardigdes ter vergadering:  323 
Die kworum (die helfte + 1 van die geregistreerde afgevaardigdes volgens geloofsbrief ter 
vergadering):   179 
Die volstrekte meerderheid is die helfte van die teenwoordiges tydens die stemming in die 
vergadering plus 1:  163 
Die tweederdemeerderheid (vir kerkregtelike sake) is twee-derdes van die teenwoordiges in die 
vergadering:   216 

 

15.2 OPENING VAN DIE SINODE 

Besluit:  Goedgekeur 

Die Sinode keur die reëlings van die Ontwerpspan in verband met die opening van die Sinode 
goed. 

Voorstel:  Goedgekeur 

VERJAARSDAG: DIREKTEUR: ADMINISTRASIE EN FINANSIES, NG KERK VRYSTAAT 

Die Sinode wens mnr Esterhuizen hartlik geluk met sy verjaarsdag en bid hom ‘n geseënde 
nuwe lewensjaar toe.   

Voorsteller:  Dr Pieter van Jaarsveld  (Bothaville) 
Sekondant:  Ds Rikus van Zyl  (Fichardtkruin) 

Die Sinode sing Lied 268 as seënbede. 

15.3 IN MEMORIAM  

Besluit:  Goedgekeur  

1. Die waarnemende voorsitter hou die lys van afgestorwe leraars, emeriti, eggenotes van 
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leraars en ander persone in kerklike diens sedert die vorige sinode, aan die vergadering 
voor.  

2. Die Sinode betuig staande hul meegevoel. 

STERFDATUM NAAM STANDPLAAS/VERWANTSKAP 

30/07/2009 Ds WA Alheit NG Sendingpers 
01/09/2009 Mev MWE van Dyk Eggenote mnr JH van Dyk (Saakgelastigde) 
02/11/2009 Ds GM Terblanche Bloemfontein 
25/11/2009 Dr MP Gertenbach Brandfort 
11/01/2010 Mev JS Boshoff Eggenote ds A Boshoff (Sending) 
21/06/2010 Ds ZCP Boshoff Gardeniapark 
25/05/2010 Mev CM du Plessis Eggenote ds CJH du Plessis (RGG) 
11/08/2010 Ds RCH Kemp Meyerhof 
14/08/2010 Ds P Pretorius Korrektiewe Dienste 
20/08/2010 Ds HA van der Merwe Boshof 
13/10/2010 Ds CJH du Plessis Raad vir Gesamentlike Getuienis 
18/10/2010 Ds GJU Rothman Petrus Steyn 
10/11/2010 Mev IH van Wyk Eggenote ds JJ van Wyk (Bothaville) 
07/04/2011 Mev JD Berry Eggenote ds JS Berry (Edenburg) 
26/04/2011 Mev A Pieterse Eggenote ds WJ Pieterse (Kampongsending) 
26/04/2011 Mev AC Groenewald Eggenote ds BH Groenewald (Sending) 
16/05/2011 Mev LA Snyman Eggenote ds DS Snyman (Sendingkantoor) 
09/06/2011 Ds JAH Pieters Sending - Sandersville VGK 
05/07/2011 Ds C Nel Welkom 
28/07/2011 Mev JDS du Plessis Eggenote ds AJ du Plessis (Sending) 
07/08/2011 Mev E Stofberg Eggenote ds JJP Stofberg (Heuwelsig) 
19/08/2011 Mev RJE du Plessis Eggenote ds CA du Plessis (Excelsior) 
03/10/2011 Mev EEV Brink Eggenote ds MB Brink (Dewetsdorp) 
30/10/2011 Mev AK Casaleggio Eggenote ds EN Casaleggio (Kampongsending) 
28/11/2011 Mev MP Taute Eggenote ds H le C Taute (Gedenk Kinderhuis) 
08/01/2012 Ds DJ Hoffman Sendingraad 
17/01/2012 Mev MJ Olwagen Eggenote ds WJC Olwagen (Sendingpers) 
03/02/2012 Mev S van der Merwe Eggenote ds CG van der Merwe (Lindley) 
11/04/2012 Ds CUL Fick Sendingraad (Merafong) 
16/05/2012 Mev GAM Pienaar Eggenote ds HO Pienaar (Warden) 
19/08/2012 Mev HJ Zeeman Eggenote ds JPJ Zeeman (Senekal) 
15/09/2012 Ds H van der Walt Monument 
19/09/2012 Ds S du T Smuts Fauresmith 
14/10/2012 Dr J Faasen Wesselsbron 
09/11/2012 Ds W Brits Kerkenberg 
22/11/2012 Ds JA du P Esterhuyse Viljoensdrif 
23/02/2013 Mev AW Viljoen Eggenote ds AJ Viljoen (Villiers) 
10/06/2013 Ds JMC Horn Bybelgenootskap van SA 

16 STEMOPNEMERS     

Besluit:  Goedgekeur 

1. Die Sinode besluit dat die voorsitter van die vergadering telkens moet aandui op watter 
wyse gestem moet word, en indien van stembriewe gebruik gemaak word, op watter 
nommer-stembrief gestem moet word. 

2. Die Sinode besluit dat die personeel van die Sinodale Kerkkantoor vir die volgende 
verantwoordelik is: 

2.1. om as stemopnemers op te tree onder leiding van dr Gerhard Botha wanneer met selfone 
gestem word en onder leiding van ds Robbie du Toit wanneer met stembriewe gestem 
word. 

2.2. om nominasiebriefies op te neem en met die ordening daarvan behulpsaam te wees; 
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3. Die Sinode gee geleentheid dat die proses van stem met selfone wat deur afgevaardigdes 
gebruik sal word om mee te stem, verduidelik en ingeoefen word. 

17 VERKIESING VAN DIE MODERAMEN EN KOMMISSIES VAN DIE 
SINODE 

17.1 VERKIESING VOORSITTER EN ONDERVOORSITTER VIR DIE 
VERGADERING 

Amendement:  Goedgekeur 

Die Sinode besluit om die volgende ná “skriba” by te voeg: Die drie lede vorm deel van die 
Moderamen. 

Voorsteller:  Ds Rikus van Zyl (Fichardtkruin) 
Sekondant: Ds André Barlow (Fichardtpark) 

Besluit:  Goedgekeur soos gewysig. 

Die waarnemende voorsitter versoek die vergadering om persone te nomineer om as voorsitter 
gekies te word.  Nadat die voorsitter gekies is, word ‘n ondervoorsitter gekies en daarna ‘n 
skriba. Die drie lede vorm deel van die Moderamen. 

17.2 VERKIESING VAN MODERAMEN 

Besluit: Goedgekeur 

Die Sinode besluit om die bykomende lede van die Moderamen voor Maandagmiddagete te 
verkies sodat hulle tydens die middagete kan konstitueer. 

17.3 VERKIESING VAN KOMMISSIES VAN DIE SINODE 

Besluit:  Goedgekeur 

Die Sinode besluit dat die Kommissies vir Kommissies die kommissies saamstel met 
verkiesing deur die Sinode. 

18 TEMA VAN DIE SINODE 

Besluit:  Goedgekeur 

Die Sinode keur die besluit van die Ontwerpspan, soos goedgekeur deur die Moderamen, 
goed.  

19 SITTINGSTYE   

Besluit:  Goedgekeur 

Die Sinode keur die volgende sittingstye as riglyne goed: 

VRYDAG, 14 JUNIE 2013 

AANMELDING  [08:00 -  10:00] 
SKOK: Finale afhandeling van teenwoordigheid  [10:00 -  10:30] 
ETE   [10:30  -  11:45] 
OPENING  [12:00] 
TEE/KOFFIE  [15:00 – 15:30] 
KONTEKS:   Tim du Plessis 
AANDETE   [17:30   -  18:30] 
AFSLUITING   [20:00 -  20:30] 
AD HOC-KOMMISSIES 

SATERDAG, 15 JUNIE 2013 

OPENING   [08:00 – 08:30] 
RELEVANSIE:  Doreen Atkinson 
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ETE   [10:30  -  11:45] 
TEE/KOFFIE MET VERSNAPERING  [14:00 -  14:30] 
AFSLUITING   [16:45] 
SOP EN BROODJIE   [17:00] 
SAAMKUIER (onder andere toetsrugby) 
AANDETE   [19:00] 
AD HOC-KOMMISSIES 

SONDAG, 16 JUNIE 2013  - JEUGDAG 

OPENING   [08:00 – 08:30] 
KERK EN IDENTITEIT:   Nico Koopman 
TEE met meer om te eet:  [10:30 – 11:00] 
ETE   [13:00  -  14:00] 
AFSLUITING:   [16:30] 
EREDIENS IN NG GEMEENTE BOTHAVILLE:  [18:00] 
SOP EN BROODJIE NA EREDIENS 
AD HOC-KOMMISSIES VERGADER  

MAANDAG, 17 JUNIE 2013 

OPENING   [08:00 – 08:30] 
BESPREKING OOR BELHAR 
ETE   [10:30  -  11:30] 
AFSLUITING 
TEE 
KRY KOSPAKKIE  [15:00] 

20 GROETEBOODSKAPPE  

Besluit:  Goedgekeur 

Die Sinode  

1. gee geleentheid om na die groeteboodskappe van die volgende kerke te luister: NG Kerk in 
Afrika, Verenigende Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika en die Reformed Church in Zambia. 

2. gee geleentheid vir ‘n verteenwoordiger van die Algemene Sinode om ‘n boodskap oor te 
dra. 

3. neem die skriftelike groeteboodskappe van die kerke wat wel op ons uitnodiging gereageer 
het met dank in ontvangs en besluit om dit in die Handelinge in te bind. 

21 KOSTE VAN DIE SINODE   

Besluit:  Goedgekeur 

Die Sinode bekragtig die optrede van die kantoor van die Direkteur: Administrasie en 
Finansies wat die bydrae per gemeente vir die Sinode bereken het op R1 100,00 per 
afgevaardigde en is betaalbaar voor of op 1 Junie 2013. 

22 REISKOSTE, VERBLYF EN DAGGELDE 

22.1 REISKOSTE 

22.2 VERBLYF 

22.3 DAGGELDE 

Besluit:  Goedgekeur 

Die Sinode bekragtig die reëlings in verband met reiskoste, verblyf- en daggelde soos getref 
deur die Direkteur: Administrasie en Finansies. 
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23 ETES EN VERVERSINGS   

Besluit:  Goedgekeur 

Die Sinode keur die reëlings met betrekking tot die etes goed. 

24 SPIRITUALITEITSBEGELEIDING       

Besluit:  Goedgekeur 

1. Die Sinode keur goed dat ds Jan Lubbe en me Ella Kotzé die leiding neem met die 
beplanning en aanbieding van die spiritualiteitsbegeleiding. 

2. Die Sinode besluit dat alle afgevaardigdes elke oggend reeds vanaf 07:55 in hulle sitplekke 
moet wees met die oog op die dagwyding wat om 08:00 begin. 

25 SPREEKBEURTE VANAF MIKROFONE 

Besluit: Goedgekeur 

1. Die Sinode neem kennis dat spreekbeurte vir voorstellers van ’n bepaalde punt tot vyf 
minute beperk word. 

2. Die Sinode neem kennis dat sprekers wat aan ’n debat deelneem se spreekbeurt tot drie 
minute beperk word. 

26 VOORSTELLE EN AMENDEMENTE  

Besluit:  Goedgekeur  

1. Die Sinode besluit dat slegs voorstelle en amendemente wat op die amptelike vorms wat 
daarvoor beskikbaar gestel word, uitgeskryf is, ontvanklik is. 

2. Die Sinode versoek elke indiener van ’n voorstel of amendement om betyds (voordat die 
punt aan die orde gestel word) die voorstel of amendement by die Notulekommissie in te 
dien. 

3. Die Sinode gee opdrag aan die Notulekommissie om elke voorstel of amendement te 
nommer met die oog daarop dat dit in die rekenaar ingesleutel kan word en wanneer dit 
aan die orde gestel word, deur middel van die digitale projektor op die skerm geprojekteer 
kan word.  ’n Kopie daarvan moet aan die voorsteller oorhandig word vir gebruik wanneer 
sy/haar voorstel of amendement dien. 

27 VERLOF VIR AFWESIGHEID EN PERSONEELVERANDERINGS  

Besluit:  Goedgekeur 

Die Sinode keur die volgende reëlings en riglyne tov verlof goed: 

1. ’n Afgevaardigde se primêre doel is effektiewe deelname tydens die hele sinodesitting.  
Lede moet hulle reëlings betyds en sodanig tref dat, sover moontlik, persoonlike, 
gemeentelike en ander sake nie met sittingstye bots nie. 

2. Geen lid mag die vergadering sonder die nodige toestemming verlaat nie. 

3. Waar afwesigheid uit die vergadering vir ’n korter of langer tyd onvermydelik is, geld die 
volgende: 

3.1. ’n Aansoekvorm om verlof (wat deur die Sinode voorsien word) moet by die 
Verlofkommissie verkry en voltooi word; 

3.2. Die Verlofkommissie oorweeg elke aansoek; 

3.3. ’n Afgevaardigde mag nie die vergadering verlaat voordat hy/sy weet of sy/haar aansoek 
goedgekeur is nie; 

3.4. Alle goedgekeurde verlofreëlings word in die notule opgeneem. 

4. Die Verlofkommissie oordeel self oor die meriete van elke aansoek om verlof. 
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5. Die Verlofkommissie kontroleer gereeld of daar ’n kworum in die Sinode teenwoordig is. 

6. Die Verlofkommissie moet alle veranderings aan die personeel van die Sinode aan die 
Notulekommissie deurgee vir plasing in die notule. 

7. Die Verlofkommissie moet die Direkteur: Administrasie en Finansies betyds in kennis 
stel van afgevaardigdes wat om een of ander rede ’n deel van hulle daggeld verbeur. 

8. Afgevaardigdes wat afwesig is vir die betrokke sittingsdag, sal self verantwoordelik wees 
vir die koste van sy/haar verblyf vir die dag. 

9. Die lede van die Verlofkommissie:  Sien pt 33.2 van hierdie verslag. 

28 AANKONDIGINGSKOMMISSIE 

Besluit:  Goedgekeur 

Die Sinode keur die volgende reëlings goed: 

1. Die Aankondigingskommissie doen alle tersake aankondigings wanneer dit nodig is. 

2. Die lede van die Aankondigingskommissie:  Sien pt 33.2 van hierdie verslag. 

29 RIGLYNE VIR DIE KOMMISSIE VIR SKAKELING MET DIE MEDIA  

Besluit:  Goedgekeur 

Die Sinode keur die volgende riglyne vir die werksaamhede van die Kommissie vir Skakeling 
met die Media, goed: 

1. Om namens die Sinode met die media te skakel ten einde effektiewe en funksionele 
kommunikasie te verseker en die media te bedien van inligting wat benodig mag word vir 
korrekte en feitelike beriggewing oor sinodale werksaamhede. 

2. Om onderhoude met individuele afgevaardigdes, verteenwoordigers van kerklike 
instansies, lede van die Moderatuur, ensovoorts soos deur die media versoek, te reël. 

3. Om toe te sien dat die nodige geriewe tot beskikking van die media gestel word, 
byvoorbeeld ’n lokaal vir onderhoude, sitplek, plek en geleentheid vir opnames, 
ensovoorts. 

4. Om alle berigte in die pers en oor die radio en televisie te monitor met die oog op 
moontlike opheldering en/of regstelling, indien nodig. 

5. Om die storie van die Sinode deur middel van die sosiale media te vertel (Facebook en 
Twitter) en om gesprek op die sosiale media te fasiliteer. 

6. Samestelling van die Kommissie vir Skakeling met die Media:  Sien pt 33.2 van hierdie 
verslag. 

30 AFGEVAARDIGDES WAT LATER TER VERGADERING VERSKYN  

Besluit: Goedgekeur 

Die Sinode besluit dat afgevaardigdes, wat later ter vergadering verskyn, hulle by die 
Kommissie vir Verlof en Aankondigings moet aanmeld.  Die Kommissie moet die name van 
sodanige persone in die notule laat opneem. 

31 TYDELIKE KOMMISSIES    

31.1 SAMESTELLING 

Besluit:  Goedgekeur 

Die Sinode kondoneer dat die eenhede vier lede se name verskaf het vir die samestelling van 
die tydelike kommissies.  Enige lid van die Sinode wat by ŉ tydelike kommissie wil inskakel, is 
welkom om dit te doen. 
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31.2 PERSONEEL VAN TYDELIKE KOMMISSIES 

Besluit:  Goedgekeur 

Die Sinode keur die volgende tydelike kommissies goed: 

1. EENHEID VIR BEDIENINGSBEGELEIDING:  Ds André Barlow (s), dr Ben Joubert, di Christo 
Nel en Retief Botha. 

2. EENHEID VIR ONDERSTEUNING:  Dr Pieter van Jaarsveld (s), di Leon Foot, André van 
Staden en Jan Els. 

3. EENHEID VIR VENNOTE IN GETUIENIS:  Di Meiring de Wet (s), Christo Louw, Charles 
James en Hannes Haggard. 

4. EENHEID VIR DIENS VAN BARMHARTIGHEID:  Dr Koos Robb (s), di Willem Botha, Piet 
Taljaard en André Oosthuizen (jr). 

5. ALGEMENE SAKE:  Dr Charles Mitchell (s), di Pieter Prinsloo, Riaan van Zyl en dr Pieter 
van Heerden. 

6. KERKORDE:  Ds Helgard Janse van Rensburg (s), drr Nico Dicks, Dawie Botes en Bertus 
Celliers. 

7. NOTULEKOMMISSIE:  Di Rikus van Zyl (s), Johann Kemp, Arno Kotze, Gideon Lamprecht 
en Jean van Biljon. 

8. AANKONDIGINGSKOMMISSIE:  Di Ian Jonker (s) en Christo Nel. 

9. VERLOFKOMMISSIE:  Dr Carel van der Merwe (s) en ds Pieter Nel. 

10. LUISTERSPAN:  Drr Danie van Tonder (s), Ben Joubert, me Ella Kotzé, di Nico Mostert, 
Kirna Hellmuth en Anneri du Toit. 

11. SKAKELING MET DIE MEDIA:  Di Nico Mostert (s), mnr André Esterhuizen, me Thea 
Bosman. (Facebook en Twitter – di Kirna Hellmuth en Anneri du Toit) 

12. STEMOPNEMERS:  Personeel van die Kerkkantoor 

13. KOMMISSIE VIR KOMMISSIES:  Ondervoorsitter van vergadering (s), drr Pieter van 
Jaarsveld, Koos Robb, Gideon van der Watt, Charles Mitchell, di Helgard Janse van 
Rensburg en André Barlow. 

31.3 WERKSMETODE 

Besluit:  Goedgekeur 

Die Sinode keur die werksmetode vir tydelike kommissies goed. 

32 DIE BEHANDELING VAN VERSLAE 

Besluit:  Goedgekeur 

Die Sinode keur die volgende werksmetode by die behandeling van verslae goed: 

1. By die behandeling van ‘n verslag neem die verteenwoordigers van die betrokke verslag 
betyds hulle plekke by ‘n mikrofoon in. 

2. Verslae in die agenda, asook alle bylaes word as gelese beskou.  Die Moderator pas die 
reëling streng toe. 

3. Verslae van eenhede word regstreeks deur die vergadering in behandeling geneem met 
inagneming van die bepaalde temas. 

4. Verslae in die agenda is onder drie hoofde ingedeel, naamlik: 

 Sake vir inligting en kennisname 

 Sake vir goedkeuring 

 Bylaes 
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5. By die behandeling van verslae word:  van 1.  Sake vir Inligting en kennisname, 
hoofsaaklik net kennis geneem;  van 2.  Sake vir goedkeuring, die besluit aan die 
vergadering voorgehou; van 3.  Bylaes, slegs kennis geneem word of goedgekeur word. 

6. Wanneer ’n besluit van ’n eenheid na aanleiding van ’n beskrywingspunt aan die orde 
gestel word, is die insender van die beskrywingspunt die inleier en stel hy die 
beskrywingspunt as voorstel.  As voorsteller het hy reg op repliek. 

7. Dit word van die betrokke eenheid of persoon wat voorstelle met finansiële implikasies 
maak, verwag om vroegtydig ’n duidelike uiteensetting van die begrote bedrag aan die 
Tydelike Raad van Eenheid vir Ondersteuning voor te lê (REO). 

8. ŉ Eenheid moet sy verslag binne die toegestane tyd afhandel.  Die Moderator mag sy 
diskresie in dié verband uitoefen. 

9. Nadat die Ontwerpspan se verslag deur die vergadering aanvaar is, is dit ‘n riglyn vir die  
vergadering om die werksaamhede van die Sinode binne die raamwerk van die beplanning 
te laat plaasvind en af te handel. 

33 PUNTE WAT VERWYS WORD 

Besluit:  Goedgekeur 

Die Sinode versoek die Notulekommissie om noukeurig aantekening te hou van elke punt wat 
verwys word en ook waarheen dit verwys word. 

34 BESKRYWINGSPUNTE   

Besluit:  Goedgekeur 

Die Sinode neem kennis dat die beskrywingspunte deur die Moderamen vooraf na die 
onderskeie eenhede verwys is vir aandag en besluit in die verslag. 

35 LAATSTUKKE  

Besluit:  Goedgekeur 

1. Die Sinode keur goed dat die Ontwerpspan stukke wat ontvang word na afhandeling van 
die Agenda na die betrokke eenheid verwys om verslag aan die Sinode te doen. 

2. Die Sinode lê alle laatstukke wat nie deur die Ontwerpspan ontvang is nie en eers tydens 
die Sinode voorgelê word, aan die vergadering voor vir beslissing. 

36 AANVULLENDE VERSLAE   

Besluit:  Goedgekeur 

Die Sinode neem die aanvullende verslae van eenhede in ontvangs en besluit om dit by die 
betrokke verslag en punt waar van toepassing, te behandel. 

37 NOTULE 

Besluit:  Goedgekeur. 

Die Sinode keur goed: 

1. dat die notule nie daagliks behandel word nie, maar na afhandeling van die Sinode in sy 
geheel na die Moderamen verwys word vir goedkeuring. 

2. dat dit die verantwoordelikheid van die Skriba van elke eenheid is om enige foute in 
sy/haar verslag in die Agenda onder die aandag van die Notulekommissie te bring. 

38 SITTINGSREG MET ADVISERENDE STEM 

Besluit:  Goedgekeur 
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1. Die Sinode keur goed dat aan voorsitters en skribas van die eenhede, predikante in 
sinodale diens en senior amptenare wat nie afgevaardigdes is nie, reg van sitting met 
adviserende stem verleen word wanneer die betrokke verslag en sake wat hulle werk raak, 
behandel word. 

2. Die Sinode keur dit goed dat aan voorsitters en skribas van die eenhede wat nie 
afgevaardigdes is nie, reiskoste betaal word teen die vasgestelde sinode-tarief van R1,57 
per km. 

39 DIE BESLUITEREGISTER   

Besluit:  Goedgekeur 

1. Die Sinode besluit dat elke eenheid van die Sinode self die besluite wat op sy terrein val, 
en onder die aandag van kerkrade gebring moet word, moet aanstip en dit aan die skriba 
van die Sinode moet besorg om dit aan die gemeentes deur te stuur. 

2. Die Sinode besluit dat elke eenheid die opdrag wat uit sy verslag voortvloei en deur die 
skriba van die Sinode uitgevoer moet word, na afloop van die Sinode aan die skriba moet 
besorg vir afhandeling. 

40 BENOEMING VAN AFGEVAARDIGDES NA DIE ALGEMENE SINODE 

Besluit:  Goedgekeur 

1. Die Sinode besluit dat indien daar ‘n ongelyke getal afgevaardigdes aangewys moet word, 
die ongelyke een ‘n leraar moet wees; maw vir 2013 bestaan die 21 afgevaardigdes uit 11 
leraars en 10 kerkraadslede. 

2. Die Sinode keur goed dat die ringe tydens die sinodesitting vergader om hulle nominasies 
vir die verkiesing van die afvaardigings na die Algemene Sinode vir 2013 en 2015 aan te 
wys. 

3. Die Sinode kies die afvaardiging met sekundi na die Algemene Sinode se vergaderings van 
2013 en 2015 uit die nominasie van die ringe. 

41 DIE HANDELINGE VAN DIE SINODE    

Besluit:  Goedgekeur 

Die Sinode besluit om na afloop van die sinodesitting die notule en alle tersaaklike stukke in 
die Handelinge van die Sinode op die webwerf beskikbaar te stel.  ‘n CD van die Handelinge sal 
op aanvraag teen koste by die Sinodale Kerkkantoor beskikbaar wees. 

42 PERSONEEL VAN DIE ONTWERPSPAN  

Besluit:  Goedgekeur 

Die Sinode neem kennis van die samestelling van die Ontwerpspan. 

 

 

AB-1 VERSLAG VAN DIE MODERAMEN 
 

SAKE VIR INLIGTING EN KENNISNAME 

1 PERSONEEL VAN DIE MODERAMEN 

2 ONAFGEHANDELDE SAKE  

3 VERKLARINGS UITGEREIK DEUR DIE INTERIMKOMITEE/ 
MODERAMEN 

4 KOSTE ALGEMENE SINODE 2011 
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5 BESKRYWINGSPUNTE NA ALGEMENE SINODE 

6 BYBELGENOOTSKAP VAN SA 

7 SKIKKINGSPROSES : DISPUUT OOR EIENDOMME NGKA EN 
VGKSA 

8 TAAKSPAN : GRONDHERVORMING 

9 GEMEENTES SE UITREIKE 

10 OOREENKOMS MET NG GEMEENTE BLOEMFONTEIN 
(TWEETORING-KERK) 

11 BESOEK AAN ZAMBIË 

12 REGISTRASIE VAN EIENDOM 

13 SAMESTELLING VAN DIE SKAF 

14 BUITENGEWONE SINODE 16 NOVEMBER 2011 

15 VERKOOP SINODALE SENTRUM 

16 KERKBODE 

17 RINGSBESOEKE GEDOEN IN 2010 

18 STREEKSBYEENKOMSTE 

19 KOMMUNIKASIEKANTOOR 

20 BRIEF NG GEMEENTE BLOEMFONTEIN-WES : NIE-TOEKENNING 
UIT GOUF 

21 SKAKELING MET NEDERDUITS HERVORMDE KERK 

22 VERSOEK NG GEMEENTE FICKSBURG 

23 HOFSAAK NGMD TEEN DIE STAAT 

24 APPÈL MNR JOHAN PIENAAR  :  RING VAN BOSHOF 

25 NUWE LOGO : NG KERK VRYSTAAT 

26 KORRUPSIE 

SAKE VIR GOEDKEURING 

27 STRATEGIESE BEPLANNING: NG KERK VRYSTAAT 2013 

27.1 AANLOOP TOT STRATEGIESE HERBESINNING  

Die Sinode het by sy laaste sitting ‘n sinodale struktuur goedgekeur.  By implementering daarvan het 
sekere leemtes geblyk wat deur middel van ‘n tweede-fase proses hanteer is en wat betreklik 
ingrypende evolusionêre aanpassings aandui.  Dit word hiermee aan die Vrystaat Sinode in sitting in 
Junie 2013 voorgelê vir goedkeuring. 

27.2 OORSIG OOR PROSES 

‘n Intensiewe besinnings- en konsulterende proses is gevolg deur die Moderamen met die hulp van ‘n 
fasiliteerder, wat gebaseer is op algemene aanvaarde prosesse vir klassieke strategiese beplanning.  
‘n Verskeidenheid van taakspanne en ad hoc-werkgroepe het aandag gegee aan die verskillende 
aspekte van die taak. Die belangrikste hiervan was ‘n konsultasie met die bestaande sinodale 
kommissies wat ingrypend beïnvloed sal word deur die implementering van die plan om te verseker 
dat hulle inkoop.  Slegs die verteenwoordigers van JONK het aangetoon dat hulle besorg is dat die 
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behoeftes en langtermyn impak van die studentebearbeiding nie na behore verreken word nie. 

Die plan is ook aan drie streeksbyeenkomste voorgelê waar gemeentes die geleentheid gegee is om 
insette te lewer en waar hulle mening gevra is om dringende gedeeltes van die plan reeds voor die 
sinodesitting te implementeer.  Die sinodale begroting is sodanig hanteer dat dit buigsaam genoeg is 
om hierdie werksmetode te akkommodeer. Van die uitkomste is reeds deur die Moderamen 
goedgekeur vir implementering, naamlik die groepering in nuwe eenhede.   

27.3 TEOLOGIESE ONDERBOU 

In ‘n proses van visioenering, strategiese beplannings- en organisasie-oudit, is dit van wesenlike 
belang om ook helderheid te hê oor die teologiese onderbou van die proses.  Die kerk van die Here 
Jesus Christus het ‘n unieke identiteit en roeping wat ook verreken moet word wanneer daar aan die 
hand van die normale beginsels uit die organisasie wetenskap, met die kerk gewerk word. 

Ekklesiologie word gebou op die basis van ‘n besinning oor God, meer spesifiek die leer oor die 
Triniteit.  Dit is God die Vader, wat deur sy Seun en Heilige Gees die kerk versamel, bou, in stand hou 
en uitstuur.  Dit is Christus wat die kerk deur die Woord en die Gees regeer.  Dit is die Heilige Gees 
wat die kerk in die waarheid en geloof lei, met gawes bemagtig en vernuwe tot lewende en heilige 
geloofsgemeenskappe in die wêreld.  Dit is God Drie-enig wat die kerk meeneem in God se sending 
na die wêreld (missio Dei) en as sodanig vertoon die kerk ook iets van die beeld van God Drie-enig 
(imago Dei) in ‘n donker wêreld: dit is ‘n liefdesgemeenskap wat mekaar en ander omhels; ‘n 
geloofsgemeenskap wat hoop die wêreld indra; “’n uitverkore volk, ‘n koninklike priesterdom, ‘n nasie 
vir God afgesonder, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van 
Hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig” (1 Petrus 2:9); die kerk is die 
duurgekoopte verlostes; die één liggaam van Christus wat versamel is “uit elke stam en taal en volk 
en nasie” (Openbaring 4:9).  “Ons glo in die een, heilige, algemene kerk, gegrond op die leer van die 
apostels” (Belydenis van Nicéa).  Hierdie verstaan van die kerk word mooi verwoord in die leuse van 
die Vrystaatse kerk: “Lig in die duisternis, hier vir God, mekaar en die wêreld”.   

Om oor die kerk se identiteit en roeping te besin, moet ons ook kennis neem van die wêreld en die 
tydsgees waarbinne die kerk geroep word om kerk te wees, die wêreld en tyd wat voortdurend aan 
die verander is, die “hier” in ons leuse.  Daarom bely ons in die gereformeerde tradisie ook dat die 
kerk geroepe is om altyd weer, in elke nuwe situasie, gehoorsaam in te buig onder die wil van God – 
altyd weer veranderend en vernuwend in gehoorsaamheid aan die Woord en Gees.  En juis wanneer 
die kerk in veranderende situasies telkens weer leer wat dit beteken om gehoorsaam kerk te wees, 
sal die kerk relevant bly. 

Die primêre gestalte van kerk-wees bly die gemeente.  In en deur die plaaslike gemeente word die 
Woord omvattend bedien, word gelowiges versorg en toegerus, word God aanbid en die sakramente 
bedien, word die gemeenskap van die gelowiges gevier en die evangelie die wêreld ingedra. 

Maar is die sinode ook kerk?  In die besinning oor die rol en funksie van die sinodale-verband is dit 
nodig om helder te wees oor die sinode as ‘n verband van gemeentes.  As kerkverband is die sinode 
self ook ‘n gestalte van kerk-wees. Die sinode is self ook wesenlik kerk; dit dien nie bloot die welwese 
van die kerk nie.  Die sinodale-verband het egter ‘n unieke rol en funksie.  Die kernroeping van die 
sinodale verband bly om gemeentes in hul eie bediening te ondersteun.  Dit gaan dus nie oor 
gemeentes in diens van die sinode nie, maar andersom!  Hierdie ondersteuning van gemeentes 
behels sake soos gesamentlike besinning oor die kerk se identiteit, roeping en belydenis; die deurgee 
van inligting en kommunikasie; die daarstel van bedieningshulpmiddele; skakeling tussen gemeentes 
en met ander instansies; koördinering; bedieningsbegeleiding van gemeentes en leraars; teologiese 
opleiding en ondersteuning aan leraars; onderlinge finansiële hulp; ‘n gedeelde Kerkorde, ensovoorts.  
Omdat die kerkverband ook ‘n gestalte van kerk-wees is, is daar ook werksaamhede wat gemeentes 
gesamentlik doen (in dié verband), byvoorbeeld maatskaplike dienste, missionêre vennootskappe met 
ander kerke en instansies, ekumeniese skakeling, gesamentlike publieke getuienis, ensovoorts.  En 
natuurlik is die kerkverband uitdrukking van die eenheid tussen gemeentes en met susterkerke en as 
sodanig van groot belang. 

Wat is die aard van die sinodale-verband?  Gaan dit primêr oor strukture en geld, oor die 
instandhouding van die kerk as instituut?  Wat beteken dit om ook binne die sinodale-verband ‘n 
missionêre karakter uit te bou?  Die een saak waaroor daar ‘n groeiende konsensus is, is dat ‘n era 
van “gesagstrukture”, die afhandeling van lang agendas (meestal oor instandhouding van die 
instituut), die klem op formele, afdwingbare besluite – met ander woorde die tradisionele aard van 
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kerklike vergaderings - aan die verbygaan is.  Die klem verskuif nou na saamluister (na die Skrif, 
mekaar, ander – vergelyk die bedoeling van die Luisterseisoen, soos voortgesit in die besinning oor 
menswaardigheid); na visioenêre leierskap (in plaas van outoritêre gesag) en veral na verhoudinge.  
In die kerkverband gaan dit veral oor die bou van sinvolle verhoudinge, onderlinge respek, sorg en ‘n 
gesamentlike visie.  Met “visie” word bedoel die gedeelde verstaan en gehoorsaamheid aan die wil 
van God (ons identiteit en roeping). 

Gaan dit net oor die sinodale-verband?  Nee, daar is ook ‘n groeiende konsensus dat ringe ‘n veel 
groter rol behoort te speel in die ondersteuning van gemeentes.  Dit is ongelukkig waar dat baie ringe 
nie regtig meer sinvol funksioneer nie.  Die aard en funksie van ringe behoort weer met nuwe inhoud 
gevul te word.  Baie van die werksaamhede wat tans deur die sinode gedoen word, kan teruggeskuif 
word na die ringe.  Ringe kan sekere bedieningstake by die sinode oorneem, dit kan groter 
verantwoordelikheid vir predikanteversorging neem, ensovoorts.  Maar dan sal ringe in ‘n doelgerigte 
proses gehelp moet word om weer sinvol te funksioneer.  En ringe sal daarvoor bemagtig moet word 
– ook finansieel.  Ringe het die potensiaal om die voertuig te wees waarlangs hulp aan gemeentes tot 
uitvoering gebring kan word. 

Dit is in die lig van hierdie oorwegings dat daar indringend besin is oor die funksionering en 
strukturering van sinodale kommissies.  Daar was ‘n groeiende konsensus dat die sinodale 
kommissies nie meer effektief funksioneer het nie.  Waar het die fout gelê?  Moontlike redes was die 
wyse waarop kommissies saamgestel is; die feit dat werksaamhede van kommissies al hoe meer 
oorvleuel het; dat kommissies eie agendas geskep het wat nie altyd by die kernroeping van die 
sinodale-verband bly nie; daar moontlike verwydering tussen kommissies se werksaamhede en die 
behoeftes in gemeentes bestaan het; daar te min koördinasie tussen die onderskeie kommissies se 
werksaamhede was; kommissiewerksaamhede dikwels duur (vergaderkoste) en nie volhoubaar was 
nie; daar te veel kommissies was; kommissies soms lomp funksioneer en die noodsaak aan ‘n meer 
strategiese verdeling van die beskikbare sinodale fondse.  Is daar alternatiewe maniere om te 
funksioneer sonder om die aard van die sinodale-verband, verteenwoordiging, inklusiwiteit en 
verantwoording prys te gee?  Daar is gesels oor hoe sinodalewerksaamhede in ander sinodes 
struktureer word, oor soepelheid van strukture, die gereformeerde beginsels in ons kerkreg, 
ensovoorts.  Die uitgangspunt is dat daar ook eers gevra moet word na watter behoeftes, uitdagings 
en doelwitte daar is, dit wil sê watter roeping, asook watter kapasiteit beskikbaar is en dat daar dan 
eers, op grond hiervan, besluit kan word oor die mees koste-effektiewe wyse van funksionering en 
strukturering van sinodale werksaamhede. 

27.4 HISTORIESE VERANKERING 

As vertrekpunt vir die hernude besinning oor die die funksionering van die NG Kerk Vrystaat, het die 
Moderamen hulle opnuut, naas die Bybel as die onfeilbare Woord van God en die belydenisskrifte, 
herverbind aan die volgende historiese ankerdokumente.  Daar is geringe redaksionele en 
inhoudelike verbeterings aangebring. 

27.4.1 VERKLARING: ONS GEREFORMEERDE IDENTITEIT 

Die NG Kerk Vrystaat het met die 50ste sitting van die Sinode in Bloemfontein van 23 – 28 Oktober 
2005, sy gereformeerde identiteit herbevestig en verklaar soos volg: 

1. Ons glo dat die Bybel God se skrifgeworde openbaring is.  Ons bely daarom dat die Bybel God 

se Woord in mensetaal is wat deur die Heilige Gees geïnspireer is en God se norm vir ons lewe 

is.  Die Bybel moet na sy aard en bedoeling vertolk en verklaar word, met dien verstande dat 

die Bybel sy eie uitlegger is en dat elke gedeelte in sy verband uitgelê moet word.  Ons glo dat 

‘n lewende, persoonlike verhouding met God belangrik is vir die verstaan van die bedoeling van 

die Skrif. 

2. Ons erken dat die post-moderne tydsgees daartoe lei dat waarhede gerelativeer word.  Ons het 

begrip dat dit tot identiteitskrisisse en tot onsekerheid kan lei.  Daarom verklaar ons opnuut ons 

gehegtheid aan ons Gereformeerde Belydenisskrifte: die Nederlandse Geloofsbelydenis, die 

Heidelbergse Kategismus en die Dordtse Leerreëls.  Ons aanvaar hierdie Belydenisskrifte as 

bindend omdat dit ooreenstem met die Bybel as die Woord van God.  Die inhoud van hierdie 

Belydenisskrifte moet in ons harte leef.  Ons vra leraars om die inhoud van die Belydenisskrifte 
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weer op ‘n nuwe, vars manier in gemeentes bekend te stel. 

3. Ons sien ons eredienste as ontmoetings met die lewende God waar Hy deur sy Woord en 

Gees teenwoordig is.  Hierdie waarheid maak dat elke byeenkoms gekenmerk word deur ‘n 

diepe respek vir God. 

4. Ons erken dat daar verskillende spiritualiteite in ons kerk is wat in die diversiteit van ons 

aanbidding sigbaar geword het. 

5. Ons verklaar egter dat daar geen plaasvervangers kan wees vir deeglik voorbereide eredienste 

waar Skrifgefundeerde prediking, die wet van God en die belydenis sy plek kry nie. 

6. Ons staan daarby dat daar sekere hoekstene is wat ons eredienste kenmerk, maar erken dat 

daar op Skrifgetroue, verantwoordelike en stylvolle wyse met die boustene op daardie 

hoekstene gebou kan word. 

7. Ons verstaan ons roeping dat ons “Lig in die duisternis” is:  “Hier vir God, vir mekaar en vir die 

wêreld”. 

8. Ons glo dat die waarhede van die Bybel in ons konteks moet tuiskom.  Daarom aanvaar ons 

die uitdaging om gestuurde gemeentes te wees; mense wat diep onder die indruk is dat ons uit 

genade gered is en nou uit dankbaarheid ‘n verskil wil gaan maak in die gebroke wêreld 

rondom ons. 

9. Die besinning oor gereformeerde identiteit is ‘n noodsaaklike en voortgaande gesprek.  Daarom 

onderneem ons om voortdurend hieraan aandag te gee. 

27.4.2 VERKLARING VAN DIE NG KERK IN DIE VRYSTAAT  (2003) 

As verteenwoordigers van die gemeentes van die NG Kerk in die Vrystaat vereenselwig ons ons met 
die Verklaring van die Algemene Sinode van 2002.  Vir ons hier in die Vrystaat beteken dit: 

1. Dat ons ons opnuut verbind aan die Here wat ons kerk meer as 160 jaar gelede hier 
geplaas het… 

1.1. Ons bely dat die Drie-enige God ons in Jesus Christus deur sy Woord en Gees tot sy kerk 

versamel, vashou en roep om sy verlossingsdade te verkondig (1 Pet 2:9-10) 

1.2. Ons dank die Here dat Hy hierdie kerk deur die jare heen gebruik het om “lig in die 

duisternis” te wees, hier en in Lesotho, Namibië, Zambië, Japan en ander lande 

(Handelinge 1:8). 

1.3. Ons verbind ons opnuut daartoe om Hom in geloof en gehoorsaamheid te dien en getuies 

te wees van die koms van sy koninkryk (Matteus 28:18-20). 

2. Dat ons ons opnuut verbind tot ons provinsie en al sy gemeenskappe ... 

2.1. Ons erken dankbaar dat die Here ons geseën het met besondere vermoëns en middele,  
sodat ons vir ander tot seën kan wees. 

2.2. Ons aanvaar die uitdaging om nood te verlig in hierdie gemeenskappe ten opsigte van: 

2.2.1. die geweldige armoede, 

2.2.2. die verwoestende gevolge van die MIV/Vigs-pandemie, 

2.2.3. die toename van geweld en misdaad, 

2.2.4. die morele verval in die samelewing, 

2.2.5. die volhoubare benutting van grond en ander hulpbronne, en 

2.2.6. die geestelike nood van ’n toenemend sekularistiese gemeenskap, 

2.3. Ons aanvaar die uitdaging om in nederigheid en deernis mee te werk in God se sending na 
die wêreld, wat die belofte van totale vernuwing inhou (Openbaring 21:5). 
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3. Dat ons ons opnuut verbind tot groter eenheid onderling en met ander kerke…  

3.1. Ons betreur die tragiese skeuring en spanning tussen ons susterskerke in die NG 
Kerkfamilie en verbind ons om mee te werk aan versoening en herstel. 

3.2. Ons is dankbaar oor mooi getuienisse van groter eenheid en samewerking. 

3.3. Ons wil in ekumeniese verband saamwerk, saambid en saam getuig, ook in ons roeping 
teenoor die owerheid. 

4. Dat ons ons verbind om as gemeentes gehoorsaam te wees aan ons roeping... 

4.1. Ons wil mekaar as gemeentes in die kerkverband ondersteun, versorg en vashou in ons 
belydenis van die ware geloof. 

4.2. Ons aanvaar die roeping om “gestuurde en sturende gemeentes” te wees, wat die hele 
gemeenskap en alle kultuurgroepe bedien. 

5. Ons wil mekaar as leraars help, toerus en bemoedig vir die uitdagings van ons dienswerk... 

5.1. Ons wil groter ruimte vir lidmate en veral jongmense skep en hulle toerus om die Here met 
hul gawes en talente te dien, in kerk en koninkryk. 

5.2. As lidmate en gemeentes, individueel en gesamentlik wil ons hier waar die Here ons geplant 
het en waarheen Hy ons ookal sou roep, draers van Sy Lig in die wêreld wees. 

27.4.3 TEOLOGIES-KERKREGTELIKE BEGRONDING  (2005 SINODE, HANDELINGE  
BL 301) 

Daar is indringend gekyk na die teologies-kerkregtelike begronding, wat in 2005 deur die Sinode 
goedgekeur is,  wat as die waardestelsel moet dien en as onderliggende verwysingsraamwerk van 
die sinodale werksaamheid.  Dit is soos volg gewysig om as uitgangspunt te dien vir die voortgesette 
strategiese besinning in aanloop tot die Sinode in 2013 en die funksionering van die NG Kerk Vrystaat 
na die sinodesitting. 

1. Die Gemeente 

1.1. Die gemeente is die plaaslike gestalte van die liggaam van Christus en die plek waar die 

Woord, die sakramente en die tug bedien word.  Daarom is die gemeente volledig kerk.  

Maar, juis omdat die gemeente kerk is, tree dit met ander gemeentes van dieselfde 

belydenis en kerkinrigting toe tot kerkverband.  Kerkverband is dus ‘n verband van 

gemeentes en as sodanig óók ‘n noodsaaklike gestalte van die kerk. 

2. Die Ring 

2.1. Die nouste verband waarbinne gemeentes funksioneer is die Ring.   

2.2. In die Ring neem gemeentes onderling vir mekaar verantwoordelikheid, neem hulle sover 

moontlik gesamentlike verantwoordelikheid vir bedieningsprojekte en neem hulle 

verantwoordelikheid vir die pastorale sorg en toesig oor bedienaars van die Woord, in 

ooreenstemming met die Kerkorde. 

3. Die Sinode 

3.1. Die sinodale-verband van die NG Kerk Vrystaat het as verdere uitdrukking van die verband 

tussen die NG gemeentes in die Vrystaat die volgende funksies: 

3.2. Om op grond van Skrif en belydenis uitdrukking te gee aan die eenheid van die NG 

gemeentes in die Vrystaat. 

3.3. Om deur ‘n gesamentlike soeke na die wil van God belangrike gesamentlike besluite te 

neem en begeleiding aan die gemeentes te verskaf ten opsigte van die leer en lewe 

(roeping) van die kerk. 

3.4. Om die onderlinge sorg van gemeentes te versterk, onder andere deur die onderhouding 
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van gesamentlike fondse (Kerkorde 35:4). 

3.5. Om te sorg vir die opleiding en voortgesette toerusting/opleiding van predikante en hulp 

met die pastorale versorging van ampsdraers (Kerkorde 35:3). 

3.6. Om die interne kommunikasie, die verspreiding van inligting en die koördinering van 

werksaamhede binne die sindodale verband te bevorder  (Kerkorde 35:2). 

3.7. Om op sy terrein te skakel met ander kerke, die Owerheid en ander instansies. 

3.8. Om namens die sinodale-verband ‘n openbare profetiese getuienis of standpunt te laat 

hoor. 

3.9. Om naas, maar aanvullend tot die gemeentes en die ringe, noodsaaklike dienswerk op die 

terrein van barmhartigheid en sending (diensgetuienis) en jeug- en gesinsbediening te 

doen.  Dit geld vir gevalle waar dit te omvangryk vir een of meer gemeentes is, of waar dit 

meer effektief is om dit in sinodale-verband te doen. 

27.5 BESTUURSFILOSOFIE EN ORGANISASIEKULTUUR 

Hierdie is ‘n nie-hiërargiese bestuursmodel, wat voorsiening maak vir koördinerende, oorlegplegende, 
ondersteunende en dispuut-beslegtigingsmeganismes.  Elke eenheid behou sy selfstandigheid met sy 
eie opdrag en verantwoording aan die Sinode, soos dit hoort in ‘n sinodaal-presbiteriale  kerkregering, 
maar funksioneer nie op ‘n eiland nie. 

Ten einde bogenoemde te bevorder, is ooreengekom oor die volgende onderliggende waardesisteem 
wat die interaksie tussen interne en eksterne belangegroepe sal reël.  

Handhawing van goeie menseverhoudinge en gesonde dissipline/orde: dit is keersye van 
dieselfde saak, staan nie teenoor mekaar en is ook nie wedersyds uitsluitend van aard nie.  Daar is 
eerder ‘n resiprokale verband tussen die twee.  Binne die konteks van ‘n huwelik sluit die innige 
liefdesverhouding tussen die egliede nie die noodsaak van ‘n huwelikskontrak uit nie.  Eweneens sal 
‘n blote kontrak sonder die goeie verhouding tussen die egliede geensins ‘n gesonde huwelik 
waarborg nie.  Dieselfde geld vir alle strukture, ook die kerk. 

Weerstand teen verandering is onvermydelik weens funksionele en disfunksionele oorwegings.  
Disfunksionele oorwegings  sluit in dat rolspelers voel dat hulle gemaksones of gevestigde belange 
bedreig word en dus enige verandering verbete teenstaan, al is dit ten koste van die welwese van die 
organisasie.  Weerstand teen verandering moet dus konstruktief en doelgerig bestuur word. 

Verandering terwille van verandering is eweneens van die mees disfunksionele praktyke.  
Verandering moet wesentlike geïdentifiseerde en geverifieerde leemtes in die organisasie aanspreek 
en regstel.  Daarom is ‘n indringende organisasie-oudit (SWOT-analise) aan die begin van enige 
strategiese besinning en ook van tyd tot tyd noodsaaklik.  ‘n Organisasie-oudit, asook voortgaande 
organisasie-ontwikkeling, is nie gebaseer op die rolspelers se “gut feeling” nie, maar moet ‘n bona 
fide ontleding van die stand van die organisasie en die interne en eksterne kragte wat op die 
organisasie impakteer, weergee.  

Disfunksionele gedrag: dit is enige handeling wat nie gebaseer is op die werklike meriete van ‘n 
saak nie en wat die integriteit van die proses benadeel.  Magsug, eersug, eiesinnigheid, 
moedswilligheid, voortvarendheid, roekeloosheid, onbedagsaamheid, geldgierigheid, insubordinasie, 
eie belange, kliekvorming, onbetroubaarheid, oneerlikheid, afgunstigheid, naywer is tipiese drywers 
van disfunksionele gedrag.  Elke individu behoort homself en andere hieroor gedurig tot 
verantwoording te bring. 

Informele kommunikasie: dit is die moeder van disfunksionele gedrag.  Dit beteken dat daar vooraf 
en buite-om formele prosesse en stelsels gekoukus en gekonkel word en dat die betrokke rolspelers 
dus nie onbevange is om die formele prosesse op meriete te help bestuur nie, omdat hulle 
gekompromiteer staan met die uitkomste van die informele prosesse.  Informele kommunikasie is ook 
dikwels daarop gemik om die persoonlike en professionele integriteit van ander rolspelers af te takel 
ten einde hulle insette by voorbaat onder verdenking te bring.  Die teengif vir informele kommunikasie 
is dat alle kommunikasie openlik op die tafel van wettig gekonstitueerde vergaderings sal kom waar 
dit gemotiveer en onbevange hanteer kan word en na behore genotuleer kan word.  
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Klandistiene motiewe: dit is wanneer ‘n rolspeler ‘n geheime of persoonlike agenda het wat hy of sy 
wil bevorder en die formele prosesse probeer manipuleer om sy sin te kry. 

Deursigtigheid en openbaarmaking:  dit is die teengif vir manipulasie.  Indien ‘n rolspeler enige 
oorweging het wat hy nie openlik met die ander kan kommunikeer nie, is hy nie geskik om die formele 
prosesse of stelsel te help bestuur nie. 

Onafhanklikheid: dit beteken dat ‘n rolspeler geen verantwoording aan ‘n ander persoon, instansie of 
proses verskuldig is, wat hom onbehoorlik beïnvloed sodat hy belemmer word om onbevange die 
ware meriete van ‘n formele proses of stelsel diensbaar te kan wees. 

Verantwoordbaarheid: dit beteken dat elke rolspeler hom kan verantwoord dat besluite suiwer op 
meriete geneem is, teenoor almal wat direk of indirek beïnvloed word deur die uitkomste van die 
proses, veral as dit iemand negatief raak. 

Billikheid: dit dui op prosesmatige integriteit – dit wil sê alle handelinge was vry van disfunksionele 
gedrag en klandistiene motiewe en diegene wat geraak word het volle geleentheid om gehoor te word 
en insette te lewer.  Hulle insette word op die meriete daarvan oorweeg.  Die inligting wat die besluit 
ten grondslag lê is volledig, betroubaar en relevant.  Die proses wat gevolg word, is op geen manier 
gekompromiteer, gekontamineer of gemanipuleer nie.  Die nodige appèlprosedure is beskikbaar en 
na behore aan die betrokkenes bekend gemaak. 

Aanspreeklikheid: dit dui daarop dat die rolspelers in ‘n proses of stelsel verantwoordelikheid 
aanvaar vir die gevolge van hulle besluite en effektief tot verantwoording geroep kan word indien dit 
sou blyk dat daar negatiewe gevolge is wat voorvloei uit disfunksionele gedrag. 

Teoretiese en empiriese verantwoording:  enige besluit wat vra vir wesentlike verandering, of 
beduidende finansiële implikasies het, of negatief impakteer op ‘n ander persoon of diens, moet na 
behore gesubstansieer word deur dit teologies/teoreties te bespreek en die behoefte met 
ongemanipuleerde statistiek te staaf. 

Monetêre kwantifisering: dit is die finansiële modellering van enige besluit of verandering wat gevra 
word, sodat daar geen twyfel kan wees oor die volle finansiële implikasies daarvan nie.  Beide die 
verwagte bykomende uitgawes, sowel as die bron van die bykomende inkomste wat benodig word, 
moet aangetoon word. 

Doelmatige korporatiewe geheue:  die besluite wat in die verlede oor ‘n aangeleentheid geneem is, 
moet ter tafel kom en na behore in revisie geneem word.  Die nuwe besluite en motivering daarvan 
moet na behore en ondubbelsinnig genotuleer word sodat dit in die toekoms nageslaan kan word. 

Wettigheid: dit dui daarop dat besluite nie ‘n oortreding van die Grondwet, ander landswette of 
regulasies sal meebring nie.  Binne die kerklike konteks dui dit op die gehoorsaamheid aan die 
Kerkorde en bepalings en besluite deur ‘n wettig gekonstitueerde vergadering wat die bevoegdheid 
het om sulke besluite te neem. 

Gedragskodes: dit dui op sekere standaarde soos ‘n Algemene Aanvaarbare Rekeningkundige 
Praktyk, die King-kodes vir Korporatiewe beheer, gemeenregtelike reëls vir administratiewe 
geregtigheid, etiese standaarde, ensomeer, wat uiteraard nagestreef moet word.  ‘n Derde party kan 
met reg verwag dat hierdie gedrag die besluitneming van ‘n organisasie ten grondslag sal lê. 

 

27.6 DIE SINODE IN SITTING 

Die sinode in sitting moet ten minste die volgende generiese funksies vervul, alhoewel die formaat en 
inhoudgewing daarvan van sinode tot sinode goedgekeur sal word deur die Moderamen met die hulp 
van ‘n Ontwerpspan. 

1. Liturgiese oefening, aanbidding, toewyding, luister na God, mekaar en die konteks. 

2. Dinamiese instandhouding en ontplooiïng van ‘n teologiese-, konfessionele-, kerkregtelike- en 

beleidsverwysingsraamwerk vir die NG Kerk Vrystaat (gemeentes, ringe en sinode). 

3. Delegeer die implementering van bogenoemde verwysingsraamwerk, tesame met goedgekeurde 

sinodale dienste en bedieninge aan eenhede en/of ad hoc-taakgroepe en wys ‘n begroting toe vir 

die befondsing daarvan. 
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4. Ontvang terugrapport van die kommissies en taakgroepe en beoordeel hoe die sinodale 

werksaamheid geherstruktureer en gerasionaliseer moet word en hoe dienste en bedieninge 

uitgebrei, voortgesit, saamgevoeg, gekoördineerde afskaling, getermineer en herbefonds word 

ten einde optimale en relevante funksionering te verseker.  Dit vorm die grondslag van 

voortgaande organisasie-ontwikkeling. 

5. Geleentheid vir openbare getuienis. 

27.7 FUNKSIONERING VAN DIE SINODALE WERKSAAMHEID 

27.7.1 HERSTRUKTURERING 

Die sinodale werksaamheid word verrig deur vyf eenhede wat met volle mandaat van en 
verantwoording aan die Sinode die take / opdragte / bedieninge (kritiese prestasie-areas, oftewel 
KPA’s) vervul wat aan hulle toevertrou word. 

Eenhede neem verantwoordelikheid vir KPA’s wat van tyd tot geïdentifiseer word of aan die eenheid 
opgedra word wat nie tuishoort by ‘n ander eenheid nie. 

Die eenhede kan in hulle diskresie die KPA’s diens deur die dinamiese (in teenstelling met statiese) 
aanwysing en bemagtiging van staande komitees, persone met spesifieke opdragte, ad hoc- 
taakspanne, diensverskaffers, ensomeer. 

Hulle werksaamhede word slegs beperk deur die beskikbaarheid van fondse.  Hulle ontvang ‘n 
aandeel uit die sinodale begroting wat persentasiegewys gebaseer is op ‘n historiese verdeling van 
die beskikbare fondse, soos van tyd tot tyd hersien. 

Eenhede stel hulle hoofuitvoerende amptenaar en ander personeel self aan en besluit oor die 
posbenamings. 

Elkeen van die eenhede word beheer deur ‘n beheerliggaam wat saamgestel word op die beginsels 
van kundigheid en verteenwoordiging.  Die beheerrade van die eenhede  word deur die sinode in 
sitting aangewys met inagneming van die besluit van die uittredende raad.  Vakatures wat op 
beheerrade in die interim tussen sinodes ontstaan, word deur die betrokke raad self aangevul. 

Die werksverhouding tussen die beheerrade en bestuur (senior personeel) van die eenhede, word 
breedweg gedefinieer deur die riglyne in die King-verslag oor korporatiewe beheer. 
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27.7.2 ORGANOGRAM 

BEDIENINGS

BEGELEIDING

BESTUUR

A - Z

PREDIKANTEVERSORGING

EREDIENS

GEMEENTEFASILITERING

ONDERSTEUNING

LIDMATEBEMAGTIGING & 

-VERSORGING

BARMHARTIGHEID

DIENSTE

ENGO
Gesins- engemeenskapsorg

Aanneem- en pleegsorgdiens

Bejaarde- en gestremdesorg

Afhanklikheidsorg

Siekesorg

Wetsoortredersorg

Residensiele kindersorg

Bestuurshulpdienste

Administratiewedienste

Ondersteuningsdienste

Buro-dienste

NG WELSYN VRYSTAAT
Kapitale bates

HELPCOR TRUST
Fondswerwing

NEGEMADI OPLEIDING
Opleiding en bemagtiging

RINGE EN GEMEENTES   RINGE EN GEMEENTES   RINGE EN GEMEENTES   RINGE EN GEMEENTES

NED GEREF KERK IN DIE VRYSTAAT
(LIG IN DIE DUISTERNIS : HIER VIR GOD, MEKAAR EN DIE WÊRELD)

VENNOTE IN

GETUIENIS

UITBOU VAN VERHOUDINGS

GESAMENTLIKE DIENS- EN

GETUIENISPROJEKTE

GESAMENTLIKE TEOLOGIESE

OPLEIDING EN BESINNING

BEDIENINGSMATERIAAL

EN INLIGTING

GESAMENTLIKE &EKUMENIESE

OPENBARE GTUIENIS

FUNKSIONELE EENHEDE

ONDERSTEUNING

ADMINISTRASIE EN FONDSE

Finansiëledienste

Administratiewedienste

Menslike hulpbronnebestuur

Inligtingstelsels

Begroting en -kontrole

Voorsorgfondse

Studiedondse

Eiendomsbestuur

ARGIEF EN INLIGTING

KOMMUNIKASIE

BESTUURSHULPDIENSTE EN ONDERSTEUNINGSDIENSTE AAN ANDER EENHEDE

INSAMELING EN ADMINISTRASIE VAN GEMEENTELIKE BYDRAES

OUDITKOMITEE

BESTUURSFORUM
Koördineer die bestuursfunksie, Adviseer ander eenhede, Belyn sinodale werksaamhede

MODERAMEN
Visioenering, Ekumene, Publieke getuienis, Reël sinodes, Sake nie opgedra aan ander eenhede, Dringende sake wat nie kan oorstaan, Eksterne

kommunikasie, Belydenisvorming, Kerkeenheidsprosesse, Geskilbeslegting

SUBKOMITEES:  Taaksspan Kerkorde (TKS) en Taakspan Aktuele- en Leerstellige Sake (STALS)

 
 

27.7.3 MODERAMEN 

Die Moderamen vervul ‘n missiedraende funksie en neem in die interim tussen sinodesittings 
verantwoordelikheid vir visionêre leierskap, ekumene, openbare getuienis, belydenisvorming, 
kerkeenheidsprosesse en interaksie met die ander sinodes, die Algemene Sinode, ander kerke, die 
openbare sektor, ensomeer.  Dit het binne die sinode ‘n geskilbeslegtings- en 
besluitnemingsbevoegdheid oor sake wat nie aan ander eenhede toevertrou is nie.  Dringende 
funksies van die sinode wat nie kan oorstaan tot ‘n volgende sinode nie, word hanteer en by die 
eerste sinode daarna verantwoord. 

Die Moderamen keur jaarliks ‘n begroting goed wat in die vorm van ‘n beleidsdokument aan hom 
voorgelê word deur die Sinodale Kommissie vir Administrasie en Finansies (SKAF) en Sinodale 
Bestuursforum. 

Ten einde die die Moderamen te versterk, word Sinodale Kommissie vir Leer en Aktuele Sake 
(SKLAS) en die Sinodale Kommissie vir die Kerkorde (SKOK) staande komitees van die Moderamen.  
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Hulle behou steeds die selfstandige opdragte wat  hulle moet vervul, maar is deurentyd  tot die 
Moderamen se beskikking met betrekking tot dringende aangeleenthede. 

Die Moderamen word soos volg saamgestel: Drie lede van die Moderatuur soos verkies deur die 
sinode in sitting; vyf ouderlinge of diakens waarvan drie nie-gelegitimeerdes is, gekies deur die sinode 
in sitting; vier persone aangewys deur ander eenhede; vier hoofamptenare van die eenhede; een 
aangewese persoon deur elk van SKLAS en SKOK. 

Na dringende oorlegplegings is besluit om die status quo te handhaaf met betrekking tot ‘n aktuaris vir 
die sinode, naamlik dat die sinode nie ‘n aktuarius aanwys nie en dat die pligte van ‘n aktuarius deur 
die dagbestuur van SKOK hanteer word. 

27.7.4 EENHEID VIR BEDIENINGSBEGELEIDING 

27.7.4.1 KRITIESE PRESTASIE-AREAS 

Die Eenheid vir Bedieningsbegeleiding (EBB) neem verantwoordelikheid vir die volgende kritiese 
prestasie-areas: 

1. BESTUURSFUNKSIE 

Kantoor 
Begroting 
Uitvoerende Amptenaar Bedieningsbegeleiding 
Kommunikasie 
Skakeling 

Die EBB sien dit as sy roeping om ringe, gemeentes en gemeenteleiers te begelei en te 
versorg ten opsigte van die volgende funksies wat die KPA’s van die EBB uitspel: 

2.1 A-Z 

2.2 OPLEIDING (KURATORIUM) 
Voor legitimasie / Na legitimasie 
VBO 

2.3 PREDIKANTEVERSORGING 
Pro-aktief 
Re-aktief 

2.4 EREDIENS 

2.5 GEMEENTEFASILITERING 
Brugbediening 
Identiteit 
Roeping 
Kleingemeentes  
Makrogemeentes 

2.6 ONDERSTEUNING 

2.7 LIDMAATBEMAGTIGING EN VERSORGING 
Vroue 
Manne 
Jeug 
Bejaardes 
Toerusting van ampsdraers en gemeenteleiers 

27.7.4.2 PERSONEEL 

Die pos van Uitvoerende Amptenaar Bedieningsbegeleiding is vir die Eenheid vir 
Bedieningsbegeleiding (EBB) goedgekeur.  Hierdie pos en ander voltydse en deeltydse poste, asook 
kundigheid wat ingekoop word, moet uit die EBB se sinodale toewysing befonds word. 



24 

 

27.7.4.3 BEHEERRAAD 

Die volgende tussentydse raad is aangewys om die die organisasie-ontwikkeling van die EEB te 
doen: 

Voorsitter André Barlow 
Erediens Laurie Naudé 
Jeug Christo Louw 
Vrouediens Anso Steyn 
Klein Gemeentes Carin van Schalkwyk, Gideon van der Watt 
Fasilitering van Gemeentes Christo Nel 
Kuratorium Riaan Stander, Jan Lubbe 
Predikanteversorging Ben Joubert 
Diakonaat Koos Robb 
Finansies André Esterhuizen 

Die finale struktuur en samestelling van die EEB en sy beheerraad sal deur die Eenheid aan die 
Sinode voorgelê word vir goedkeuring as deel die verslag van die Eenheid aan die Sinode. 

27.7.5 EENHEID VIR VENNOTE IN GETUIENIS 

27.7.5.1 OPDRAG 

Die NG Kerk Vrystaat het ‘n mooi sendinggeskiedenis, waarin oor die jare buitengewoon groot werk 
gedoen is.  Uit hierdie werk het daar verskillende “dogterkerke” ontstaan, wat mettertyd selfstandige 
susterkerke geword het.  Die verhouding met hierdie kerke bly van groot belang. 

Die tradisionele sending-era, waarin “sendingwerk” in die jonger kerke gedoen is waar sendelinge en 
leraars van die jong kerk besoldig is en daar ‘n bepaalde afhanklikheid gehandhaaf is, is aan die 
verbygaan.  Dit word doelbewus uitfasseer. 

In die plek van die tradisionele sendingbenadering het die fokus verskuif na vennootskappe met 
susterkerke en ander instansies.  Daar word met die susterkerke hande gevat en saamgewerk in ons 
gesamentlike roeping tot diens en getuienis in die onderskeie kontekste.  Hierdie vennootskappe 
word op gemeentelike vlak gebou, maar ook op breër kerklike vlak.  Dit sluit in die vennootskappe 
met die kerke in Zambië, Lesotho, Namibië, Japan, die VGKSA, die NGKA, die RCA, vennootskappe 
rondom Torings van Hoop, Arbeidsbediening, Multikulturele Studentebediening, arm gemeenskappe, 
ensovoorts.  Daar bly dus ‘n groot klomp werk oor wat nie anders kan as om op sinodale vlak, dit wil 
sê deur gemeentes gesamentlik, hanteer te word nie.  Daarom die klem op “vennote” in die eenheid 
se fokus. 

Die konsep van sending of getuienis het ook verruim.  Dit word as omvattende Woordbediening 
verstaan (daar word ook van geïntegreerde sending gepraat).  Die Woord word uitgedra deur woorde, 
dade, gemeenskap en voor- en aanbidding.  Dit gaan om ‘n publieke/openbare getuienis, die soeke 
na geregtigheid, versoening en eenheid, ‘n betrokkenheid by die nood van die wêreld, by ekologie en 
ekonomie, dit gaan oor multikulturaliteit, evangelisasieprojekte, ensovoorts.    Dit gaan dan ook oor 
die uitbou van die konsep “missionale” kerk (gemeentes), waar dit nie maar net oor missionêre 
projekte gaan nie, maar die kerk se verstaan van haarself as wesenlik ‘n gestuurde kerk (gemeente), 
as opgeneem in God se sending na die wêreld.  Hierin help ons gemeentes om mekaar te begelei in 
hulle betrokkenheid by hul eie konteks, maar ook verder weg.  Sentraal in al die werksaamhede bly 
egter die klem op die uitdra en uitleef van die evangelie, die getuienis oor God se sending in die 
wêreld.  Daarom verwoord die begrip “getuienis” steeds die wesenlike van hierdie eenheid se fokus. 

In die vennootskappe met kerke en ander instansies (asook die vennootskappe tussen gemeentes), 
lê die klem veral op die volgende:  

 Die verhouding as sodanig.  Die uitbou van verhoudinge (koinonia), sigbare eenheid en 
versoening en onderlinge respek is ‘n wesenlike deel van ons getuienisroeping.  

 Gesamentlike diens- en getuienisprojekte.  Hier gaan dit om die omvattende nood van die wêreld 
en gemeenskapsontwikkeling waarin die uitdra van die evangelie sentraal staan.  Kerke bied 
hierin wedersyds hulp aan mekaar, neem gesamentlike verantwoordelikheid en respekteer 
mekaar se selfstandigheid. 

 Teologiese opleiding en gesamentlike teologiese besinning oor ons roeping in die wêreld. 
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 Die skep en verspreiding van bedieningsmateriaal en inligting. 

 ‘n Gesamentlike (en ekumeniese) openbare getuienis. 

27.7.5.2 BEHEERRAAD 

‘n Raad vir die Eenheid vir Vennote in Getuienis bestaan uit minstens ses verkose persone, waarop 
ander ook koöpteer kan word.  Daar is verskeie taak- en projekspanne, waarin verskillende persone, 
gemeentes of ringe, ook van ander kerke, betrokke is.  Op dié vennootskappe dien daar 
verteenwoordigers van die onderskeie vennote.  Die uitvoerende amptenaar (sekretaris) koördineer 
werksaamhede en gee uitvoering aan die Raad se besluite.  Die sekretaresse behartig die 
kantoorbestuur. 

27.7.6 EENHEID VIR BARMHARTIGHEIDSDIENSTE 

Die eenheid hanteer die KPA’s wat tans aan die Sinodale Kommissie vir Diens van Barmhartigheid 
(SKDB), ENGO (ou NG Maatskaplike Dienste), NG Welsyn en Helpcor Trust toevertrou is.  Die 
fondse wat tans vir hierdie funksies begroot word, word aan die eenheid toevertrou. 

Die onderskeie sub-sisteme in die eenheid is gebonde aan die Kerkorde, wetlike voorskrifte en 
bepalings, goedgekeurde reglemente en konsitusies soos geregistreer by die NPO-direktoraat, 
memoranda van inkorporasie soos ingedien by die Registrateur van Maatskappye, bewoningsreg- en 
ander kontrakte soos gesluit met die betrokke individue, huishoudelike reëls en reglemente wat 
ingevolge NPO-, deeltitel en Maatskappywetgewing opgestel is, ooreenkomste wat intern gesluit is 
om die samewerking tussen subsisteme te diens en ooreenkomste met eksterne partye. 

Die Eenheid se finansies en administrasie is onder oorsig van ‘n onafhanklike ouditkomitee wat 
funksioneer volgens die riglyne van die King 3-kode vir doelmatige korporatiewe beheer. 

Die direksies, beheerliggame, sub-komitees, staande komitees en trustees word deur die eenheid 
vasgestel en gevul deur ‘n benoemingsproses uit gekose verteenwoordigers van die grondvlak sub-
komitees en staande komitees.  Die Sinode wys een verteenwoordiger aan op elk van ENGO, NG 
Welsyn Vrystaat en Helpcor Trust. 

Die hoofuitvoerende amptenaar van die Eenheid word uit die sinodale begroting befonds.  Dit is 
verkieslik, maar nie noodwendig ‘n predikant nie. 

27.7.7 EENHEID VIR ONDERSTEUNING 

1. Die volgende huidige kommissies resorteer onder die eenheid: 

1.1. Sinodale Kommissie vir Administrasie en Fondse 

1.2. Sinodale Kommissie vir Argief en Inligting 

1.3. Sinodale Kommissie vir Kommunikasie. 

2. Vanweë die unieke aard van die Eenheid se samestelling word aanvaar dat die funksionering van 

hierdie eenheid sal verskil van dié van ander eenhede. 

2.1. Die Eenheid is hoofsaaklik verantwoordelik vir die koördinering van werksaamhede, sowel 

as dispuutbeslegting, die bestuur van alle fondse, insluitend die Sinode se begroting, 

sowel as studiefondse, personeel en eiendomme wat aan hom toevertrou word en die 

administrasie van die ander eenhede soos met hulle ooreengekom.  

2.2. Die eenheid is verder verantwoordelik vir onder andere die insameling van gemeentelike 

bydraes (proratas en kollektes), asook alle Argief- en Kommunikasiefunksies van die 

Sinode. 

2.3. Dit wil sê:  Die fokusareas van die eenheid is administrasie-, finansies-, kommunikasie- en 

argiefdienste. 

3. ‘n Uitvoerende pos is vir die eenheid goedgekeur.  Hierdie pos en ander voltydse en deeltydse 

poste, asook kundigheid wat ingekoop word, moet uit die eenheid se sinodale toewysing, asook 

die Fanie Naudé Trustfonds befonds word. 
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4. Die Eenheid funksioneer onder oorsig van ‘n Ouditkomitee. 

5. Die bestuurspan van die eenheid word soos volg saamgestel en staan bekend as die Raad van 

die Eenheid vir Ondersteuning  (REO). 

5.1. Vyf lede aangewys deur Sinode.   

5.2. Die Direkteur: Administrasie en Finansies (adviserend). 

5.3. Die Hoofrekenmeester (adviserend). 

5.4. Een verteenwoordiger uit elk van die ander vier eenhede (Moderamen, Eenheid vir 
Bedieningsbegeleiding, Eenheid vir Vennote in Getuienis en Eenheid vir  
Barmhartigheidsdienste). 

5.5. Ander kundige persone.   (Totale getal: 12+) 

27.7.8 SINODALE BESTUURSFORUM 

Die Sinodale Bestuursforum (SBF) is saamgestel uit die hoofuitvoerende beamptes van die ander 
eenhede (die skriba in geval van die Moderamen). 

Hulle opdrag is om doelgerig die koördinasie tussen die verskillende eenhede te bevorder, om 
duplisering van dienste en koste tot die minimum te beperk en sover as moontlik eenvormigheid met 
betrekking tot diensvoorwaardes, vergoedingspakkette, ensomeer te bewerk. 

Die SBF het geen afdwingbare besluitnemingsbevoegdheid nie en adviseer die Moderamen en 
beheerliggame van die eenhede.  Die SBF word befonds deur die onderskeie eenhede wat daarin 
verteenwoordig is. 

27.7.9 UITSTAANDE SAKE 

Die verantwoordelikheid vir uitstaande sake word soos volg toegewys:  

 Toekomstige rol van ringe word verwys na die Eenheid vir Bedieningsbegeleiding (EBB). 

 Kommunikasie binne en buite die kerk, veral effektiewe eksterne kommunikasie, word verwys na 
die Moderamen.  Die rol van die Moderamen se eksterne kommunikasie is krities. 

 Geloofswaardigheidskrisis van die NG Kerk word verwys na die Moderamen. 

 Verstaan en implementering van die besluite van meerdere vergaderings word na die Moderamen 
verwys. 

 Beperking van aanspreeklikheid vir die Sinode en gemeentes voortvloeiende uit die sinodale 
werksaamheid, word verwys na di Willem Botha en Helgard Janse van Rensburg wat dit saam 
met SKOK moet hanteer. 

 Vergoeding van predikante wat spesialiteitswerk doen .  Die saak is verwys na die Eenheid vir 
Bedieningsbegeleiding (EBB), Sinodale Bestuursforum (SBF) en Sinodale Kommissie vir 
Administrasie en Finansies (SKAF).  Ds André Barlow sal hieroor ‘n besprekingsdokument opstel 
en dit by die SBF laat dien vanwaar dit verder hanteer sal word. 

 Eenvormige vergoedingstruktuur binne die sinodale werksaamheid word verwys na SKAF en die 
REO.  SKAF word versoek om die komitee wat tans in samewerking met eksterne konsultante na 
die vergoedingsbestuur in die kerkkantoor kyk, uit te brei met verteenwoordigers van die ander 
eenhede in ‘n poging om vas te stel of ‘n eenvormige vergoedingstruktuur hoegenaamd haalbaar 
is. 

Besluit:  Goedgekeur soos gewysig. 

Die Sinode neem kennis van punt 27.1 – 27.6 en keur punt 27.7 naamlik die funksionering van 
die Sinodale werksaamhede goed, uitgesonderd die pos van die Bedieningsbegeleiding. 
 
Voorstel : Verwys na Tydelike Kommissie van Eenheid vir Ondersteuning 

Die Sinode gee aan die Moderamen opdrag om, ter wille van volhoubare Woordbediening in elke 
gemeente, die effektiewe kerkwees van en bediening deur gemeentes, ondersoek in te stel na die 
wyse waarop die Vrystaatse Sinode kan rasionaliseer sodat 
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1. sinodale werk en poste tot net die heel noodsaaklikste beperk word; 

2. soveel moontlik werk na gemeentes, ringe en beheerrade afgewentel word; 

3. eiendomme gekapitaliseer word, ten einde die pro-rata bydraes wat gemeentes tot die sinodale 
begroting moet maak, tot die minimum te beperk en dit vir gemeentes makliker maak om ‘n 
leraar te bekostig. 

Om hierdie ondersoek te doen en ‘n unieke model vir die Vrystaatse Kerk te ontwerp, asook dit in 
werking te stel, stel die Sinode ‘n tien jaar periode in vooruitsig.  

Voorsteller:  Dr Bertus Celliers (Rietfontein) 
Sekondant:  Ds Basie Fourie (Luckhoff) 

Voorstel:  Goedgekeur 

Die Sinode besluit dat die Moderamen dit in die reses oorweeg om die meer sekulêre term, 
“eenheid”, met die meer Bybelse term, “diensgroep”, te vervang. 

Voorsteller:  Dr Leon van Zyl (Welkom)   
Sekondant:  Dr Danie van Tonder (Pellissier) 
 
 

Mnr Tim du Plessis spreek die Sinode toe oor die konteks waarin ons leef. 

 

Ds JJ Lubbe van die NG Gemeente Berg-en-Dal word as voorsitter verkies. Hy spreek ‘n woord van 
dank. 

 

Ds John Letsie dra die groeteboodskap van die Verenigende Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika 
(VGKSA) oor. 

28 BELYDENIS VAN BELHAR 

Staan oor vir behandeling Maandagoggend. 

Voorstel:  Goedgekeur 

Die Sinode besluit 

1. dat daar op Sondagaand, 16 Junie, ná afloop van die Nagmaalsdiens, ‘n kort 
verhelderingsgesprek (inligtingsgesprek) oor die aanbeveling en beskrywingspunte in 
die sakelys rakende die Belydenis van Belhar, gehou sal word; 

2. versoek alle afgevaardigdes wat amendemente op die aanbeveling en beskrywingspunte 
in die sakelys, asook nuwe voorstelle rakende die Belydenis van Belhar aan die Sinode 
wil voorlê, om dit voor 16:00 op Saterdagmiddag, 15 Junie, aan die Notulekommissie te 
besorg; 

3. dat die voorstelle/amendemente op ‘n aparte register geregistreer word; 

4. dra dit aan die nuwe Interimkomitee, die vorige Interimkomitee en die Taakspan van die 
Moderamen oor die Belydenis van Belhar op om die voorstellers van amendemente en 
nuwe voorstelle rakende die Belydenis van Belhar deur die loop van Sondag te ontmoet 
ten einde alle voorstelle te sinkroniseer vir toeligting tydens die verhelderingsgesprek 
Sondagaand; 

5. bevestig dat hierdie verhelderingsgesprek ten doel het om inligting oor die voorstel en 
beskrywingspunte in die sakelys, sowel as alle amendemente en nuwe voorstelle te 
verskaf ten einde onduidelikhede uit die weg te ruim sodat die Sinode Maandagoggend 
‘n ingeligte en konstruktiewe gesprek daaroor kan voer; 

6. stel dit dat die verhelderingsgesprek geen besluitnemingsbevoegdheid het nie; en 

7. nooi alle afgevaardigdes wat sou belangstel, uit om hierdie gesprek Sondagaand by te 
woon.  
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Voorsteller: Dr Pieter van Jaarsveld (Bothaville) 

Sekondant: Ds Rikus van Zyl (Fichardtkruin) 

AC-1   DIE SINODALE KOMMISSIE VIR LEER EN AKTUELE SAKE   
 

SAKE VIR INLIGTING EN KENNISNAME 

1 PERSONEEL 

2 VERGADERINGS 

3 WERKSAAMHEDE 

3.1 UITVOERING VAN BESLUITE VAN SINODE 

 

SAKE VIR GOEDKEURING 

4 HERSIENE STUDIESTUK OOR DIE HARRY POTTER-BOEKE 

Besluit:  Goedgekeur 

Die Sinode besluit dat die hersiene studiestuk oor die Harry Potter-boeke goedgekeur word.  
Sien aanhangsel A in die agenda. 

Voorstel:  Nie goedgekeur nie. 

Die Sinode bevestig die belangrike rol wat ouers speel in die opvoeding van hulle kinders en dra dit 
aan SKLAS op om in samewerking met die Eenheid vir Begeleidingsbegeleiding ‘n handleiding dáár 
te stel vir gebruik deur ouers om hulle kinders toe te rus om te onderskei tussen goeie en slegte 
literatuur, programme, ens. 

Voorsteller:  Ds George Whitehead  (Hospitaalpark) 
Sekondant:  Ds Piet Fourie  (Bethlehem-Panorama) 

5 BESKRYWINGSPUNT : EIETYDSE VIERDE BELYDENISSKRIF IN DIE 
PLEK VAN DIE BELHAR BELYDENIS 

Besluit:  Die aanbeveling staan oor vir behandeling Maandagoggend. 

Die Sinode besluit dat daar van die beskrywingspunt van die kerkraad van Vrede-Wes kennis 
geneem word (kyk G Beskrywingspunte in die agenda), maar dat dit nie aanvaar word nie vanweë die 
volgende redes: 

1 Die gesprek oor Belhar kan nie bevredigend afgehandel word deur dit eenvoudig met ‘n ander en 
volgende gesprek oor ‘n belydenisskrif te vervang nie.  Die gesprek oor Belhar stel kardinale 
aangeleenthede aan die orde wat indringende gespreksvoering en besluitneming vereis. 

2 Die opstel van ‘n belydenisskrif is ‘n uiters komplekse onderneming wat kundigheid en tyd vereis.  
Indien Belhar soveel verskille van mening opgeroep het, is daar geen versekering dat ‘n volgende 
proses oor die opstel van ‘n belydenisskrif, wat ‘eietyds’ moet wees, enigsins hiervan gevrywaar 
sal wees nie.  Selfs vorige pogings om ‘n eietydse belydenisskrif op te stel het in ‘n 
doodloopstraat beland. 

3 Die beskrywingspunt is onsensitief vir die belangrikheid van Belhar en wat dit impliseer oor die 
verlede van Apartheid en vir die toekoms van intermenslike/-kerklike verhoudinge vir sommige 
lidmate en spesifiek vir die VGKSA. 
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4 Die aandrang op ‘eietydsheid’ van ‘n belydenisskrif kan kontensieus wees en bring die blywende 
waarde van bestaande belydenisskrifte en die voortgaande hermeneutiese omgang daarmee - 
juis vir relevansie - in die gedrang. 

6 SKLAS SE FUNKSIONERING IN ‘N NUWE HERPOSISIONERING 

Besluit:  Goedgekeur  

Die Sinode besluit dat SKLAS se funksionering in ‘n nuwe herposisionering van die Sinode as 
volg gekonseptualiseer word 

1. die tradisionele SKLAS kontinueer as ‘n permanente taakspan, wat as deel van die 
Moderamen kan funksioneer; 

2. ‘n koördineerder van die taakspan aangewys word, by name ds Riaan van Zyl; 

3. die verantwoordelikheid van die taakspan beide opdragte van die Sinode insluit, asook 
werk wat in die interim tyd belangrik geag word; 

4. ‘n digitale werkswyse aanvaar word as standaard prosedure van operering; 

5.  ‘n nuwe reglement vir die nuwe taakspan aanvaar word; 

6. 75% van die bestaande SKLAS-fondse aan die Sinode vir ander noodsaaklike finansiering 
oorgedra word en dat die oorblywende 25% van die fondse behou word as reserwefonds; 

7. ‘n jaarlikse geleentheid deur die taakspan gereël word vir predikante om substansiële 
teologiese gesprekvoering te bevorder; 

8. die taakspan ‘n internet webblad oprig om teologiese inligting, besinning en 
gesprekvoering te bevorder; 

9. die taakspan ‘n omvattende en effektiewe projek rondom die tema van korrupsie sal 
onderneem. 

10. Die Sinode besluit dat SKLAS strategies-toekomsgerig soos volg sal funksioneer: 

 Konteks 

Die kerk word opgeroep om die tekens van die tye te lees.  Dit het ‘n gemeenplaas 
geword om gewag te maak van die ingrypende veranderinge in die samelewing wat in 
een leeftyd plaasgevind het.  Dit is ‘n onmoontlike taak om in ‘n kort bestek hiervan 
rekenskap te gee.  Hier kan bloot van die verskuiwinge vermeld word.  Wanneer daar na 
die breë internasionale vlak gekyk word, moet mens die volgende uitlig: die werklikheid 
van globalisering, die koms van die digitale rewolusie met internet en sosiale media, die 
verbysterende suksesse van die wetenskap en die verskyning van nuwe tegnologieë, die 
groei van postmoderniteit as kulturele ingesteldheid, die verskuiwing in politieke toneel 
met onder andere China se opkoms en die steeds voortslepende ekonomiese 
onstabiliteit.  Suid-Afrika het nie die invloed hiervan ontsnap nie.  Die belangrike vraag 
bly hoe hierdie dinamika die mens verander het en veral op menslike bewussyn ‘n impak 
gelaat het.  Nasionaal leef ons in ‘n post-apartheid toestand met haar komplekse 
worsteling om die verlede se invloed te verwerk en om ‘n inklusiewe demokrasie tot 
voordeel van al die inwoners te verwesentlik.  Die spektrum van negatiewe werklikhede 
in die RSA is allerweë bekend: sosiale verdeeldheid, geweld, swak dienslewering en 
korrupsie.  Marikana en De Doorns het simbolies geword van een van die grootste 
uitdagings in die land - diepgaande ekonomiese verskille tussen inwoners.  Versoening 
en geregtigheid bly ontwykende werklikhede in Suid-Afrika tussen mense.  Die 
werklikheid van sinisme - as ontgogeling en ontnugtering - en haar negatiewe impulse, 
moet deeglik verreken word wanneer die konteks geteken word.  Verskuif die beskrywing 
na godsdienstige en kerklike veranderinge word ‘n eweneens uiters komplekse 
werklikheid globaal en nasionaal beleef.  Daar bestaan onder waarnemers nie ‘n 
eenvoudige sleutel om hierdie doolhof van tendense te ontsluit nie.  Daar word 
tegelykertyd gewag gemaak van die groei van sekularisasie, die terugkeer van godsdiens 
as publieke verskynsel, die wegkeer van tradisionele godsdiens en hoofstroomkerke, die 
keer na spiritualiteit en verskyning van nuwe godsdiensbewegings, die sogenaamde 
keer van die Christelike geloof na die Suide en die steeds groeiende golf van 
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Pentekostalistiese/Charismatiese kerke.  Hoe mens ook al hierdie tendense ontleed, 
beskryf en verstaan die een realiteit kan nie ontwyk word nie: daar is ingrypende 
verskuiwings onderweg.  Vir ‘n kerk soos die NG Kerk Vrystaat impliseer dit dat mens 
van hierdie veranderinge en uitdagings kennis moet neem en baie radikaal nuut oor 
roeping moet dink. 

 Relevansie 

Wanneer daar oor relevansie gepraat word, kristalliseer ‘n pynlike werklikheid: die kerk 
het weinig geloofwaardigheid en impak oor.  Kerklike energie word so gewy aan 
institusionele voortbestaan en aan binne-polemiek dat daar basies min publieke bydrae 
is tot die groot uitdagings van ons konteks: versoening, geregtigheid, kollektiewe 
integriteit, ekologie, geloof-wetenskap verhouding.  Relevansie is uiteraard ‘n moeilike 
woord wat nie maklik eenvoudig verduidelik kan word nie.  Geloofwaardigheid en impak 
kan dalk iets hiervan weergee.  Relevansie beteken nóg dat daar klakkeloos net 
aanpassing is, nóg dat daar ‘n hunkering moet wees na ‘n verlede wat romantiseer word.  
Om relevant te wees, is tegelyk ‘n uitdaging van denke en handeling.  Dit beteken die 
kerk moet intelligent kan saamdink oor en saamwerk aan die uitdagings van die land.  
Om relevant te wees sal ‘n aantal uitdagings vra: ‘n kerklike lewe wat iets tekenmatig 
verbeeld van diens en versoening, en helderheid oor die wesentlike van die Christelike 
boodskap wat ‘n omvattende alternatiewe interpretasie van die lewe gee.  Eenvoudig 
gestel: die kerk is nie die laaste bastion van die apartheidsera nie; die kerk moet 
konkreet die teken wees van nuwe verhoudinge en strukture.  Die kerk is ‘n draer van ‘n 
boodskap: haar roeping is om ‘n boodskapper te wees van die Drie-enige God en van die 
Evangelie.  Hierdie sentrale boodskap moet so vertolk en oorgedra word dat dit ‘n 
geloofwaardige en omvattende alternatiewe verstaan van die lewe bied.  Kerklike 
polemiek verduister die fokus op hierdie Groot Lig wat ons ganse lewe moet verlig.  

 Identiteit 

Die aandrang, veral onder Gereformeerdes, om te bly praat oor identiteit is ‘n vreemde 
verskynsel.  Waarom die belangstelling?  Is dit uitdrukking van ‘n dieperliggende krisis?  
Mens sou ‘n hele studie kon maak oor wat al hieroor geskryf is en hoe verskillend die 
onderwerp geïnterpreteer word.  Allereers moet mens behoorlik kennis neem wat 
geleerdes oor identiteit as sodanig skryf; daar bestaan talle benaderings oor identiteit.  
Identiteit is nie iets staties wat ‘n vaste kern het wat mens kan opdis as daar navraag is 
nie.  Identiteit bly ontwikkel en het talle fasette.  ’n Geloofstradisie se identiteit moet (ten 
minste) gewag maak van wat daar geglo word (leerstellige), hoe daar geleef word 
(etiese), hoe daar aanbid word (liturgiese en spiritualiteit), hoe daar saamverkeer en 
georganiseer word (sosiale).  Maar identiteit het ook haar onsigbare DNA en wat subtiel 
funksioneer byvoorbeeld hoe verdraagsaam sy is teenoor andersdenkendheid, hoe 
gasvry is sy teenoor mense wat anders is - kleur, seksuele oriëntasie, godsdiens 
ensovoorts.  Om die gesprek oor identiteit te reduseer tot die gebruiklike ‘solas’ is nie 
voldoende nie.  Dít verteenwoordig iets belangriks, maar dit laat die vraag van 
hermeneutiek, van interpretasie buite rekening.  Wat beteken dit vir ons tyd dat die 
Bybel, Christus, genade en geloof sentraal staan?  Verstaan ons dit uitsluitend, of 
vertolk ons dit as ‘n groot inklusiewe belofte?  ‘n Vaste vorm van identiteit kan nie 
voorgeskryf word nie; basiese oortuigings moet in die tyd dinamiese gestalte kry.  ‘n 
Lewende tradisie en identiteit is altyd in die proses van ontplooiing en groei.  Die vraag 
is uiteraard hoe die Gereformeerde tradisie haar identiteit nou vergestalt in ‘n tydsgewrig 
met talle ingrypende uitdagings. 

 Roeping 

Soos konteks, relevansie en identiteit ‘n kwessie van interpretasie is, so is die verstaan 
van roeping op hierdie moment in Suid-Afrika ‘n vraag wat noukeurige nadenke vra.  Dit 
vra waarskynlik ten minste drie antwoorde van gehoorsaamheid: van 
onderskeidingsvermoë, van denke en van handeling.  Ons konteks behoort so gelees te 
word dat ons agenda van prioriteite en uitdagings eties verantwoord is.  Dikwels is die 
kerk besig met ‘n agenda wat deur die breër samelewing as bloot uit pas beleef kan 
word.  Tweedens, daar is ‘n groot behoefte aan harde en diepgaande denke.  Die 
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intellektuele gehalte van kerklike aktiwiteite - van prediking, binne-gesprekke tot 
profetiese uitsprake - laat dikwels veel te wense oor.  Byvoorbeeld, hoe praat die kerk 
oor God en Evangelie dat dit publiek saak maak, ‘n verskil maak sodat mense daarop ag 
slaan omdat dit hulle lewe potensiaal kan verander.  Daar moet nie ‘n naïwiteit bestaan 
oor hoe die breër intellektuele diskoerse kerklike bydrae eenvoudig uitsluit omdat dit as 
benede peil geag word nie.  Derdens, vra roeping optrede en handeling wat eweneens 
saak maak.  Kerk is nie ‘n terapeutiese ruimte waarbinne mense kan wegtrek van ‘n 
samelewing waarbinne hulle sukkel om aan te pas nie.  Kerk is missionaal, gerig op die 
groter wêreld om iets van die Drie-enige God se beloftes te bemiddel en voorlopig te 
beliggaam.  Wat dit konkreet in ‘n konteks soos die Vrystaat beteken, sal deur elke 
gemeente kreatief bedink moet word. 

 

Voorstel:  Goedgekeur 

Die Sinode Vrystaat wil oud-president Mandela en sy familie verseker van voorbidding vir hulle 
in hierdie moeilike tyd van sy siekte. 
 
Voorsteller:  Dr Charles Mitchell (Heuwelkruin) 
Sekondant:  Prof Fanie Snyman (Heuwelkruin)  

 

Aandwyding word gedoen aan die hand van Kolossense 1:9-14. 
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NOTULE 
 

TWEEDE SITTINGSDAG – SATERDAG, 15 JUNIE 2013 

 

Die dagwyding word gelei uit Kolossense 1:15-23. 

 

Ds Helgard Janse van Rensburg is verkies tot ondervoorsitter. 

 

Afgevaardigdes wat nuut aanmeld: 

A Snyders (sekundus  (Kroonstad-Môrewag) 
NCJ Verster (Kroonstad-Wes) 
H Maasdorp (Witteberge) 

 

Prof Doreen Atkinson praat met die Sinode oor die Relevansie van die Kerk in die huidige tydsgewrig. 

 

Ds Johannes Kofa dra die groeteboodskap van die NGKA aan die Sinode oor. 

 

C EENHEID VIR VENNOTE IN GETUIENIS 
 

SAKE VIR INLIGTING EN KENNISNAME 

1. SAMESTELLING EN FUNKSIONERING 

1.1 LEDE  

1.2 FUNKSIONERING 

2. WERKSAAMHEDE 

2.1 VENNOOTSKAP REFORMED CHURCH IN ZAMBIA (RCZ) 

2.2 VENNOOTSKAPPE LESOTHO 

2.3 VENNOOTSKAPPE NAMIBIË 

2.4 MISSIE JAPAN VENNOOTSKAP 

2.5 VENNOOTSKAP NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK IN AFRIKA 
(NGKA) 

2.6 VENNOOTSKAP VERENIGENDE GEREFORMEERDE KERK IN SUID 
AFRIKA (VGKSA) 

2.7 VENNOOTSKAP REFORMED CHURCH IN AFRICA  (RCA) 

2.8 VENNOOTSKAP TWEETORING/TORINGS VAN HOOP/ 
ARBEIDSBEDIENING   

2.9 VENNOOTSKAP OOSHOEK 
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2.10 VENNOOTSKAP MULTIKULTURELE STUDENTEBEDIENING 

2.11 VERSOENING, EENHEID EN NUWE SAMEWERKING 

2.12 EKUMENE EN PUBLIEKE GETUIENIS 

2.13 LITERATUUR 

2.14 FUNKSIONERING VAN DIE KANTOOR 

SAKE VIR GOEDKEURING 

3. WERKSAAMHEDE VAN DIE SGK 

Besluit:  Goedgekeur 

1. Die Sinode besluit om  

1.1. die Here te loof en te dank dat die NG Kerk Vrystaat (gemeentes en sendelinge) oor 
soveel jare reeds meegeneem en gebruik is in God se sending na die wêreld. 

1.2. voorbidding te doen vir al ons susterkerke en vennote, asook al die gestuurdes, en hulle 
van ons voortgesette liefde en samewerking te verseker. 

2. Die Sinode besluit om die werksaamhede van die SGK, soos in die eerste afdeling van 
hierdie verslag opgesom, goed te keur en aan die Eenheid vir Vennote in Getuienis 
opdrag te gee om daarmee voort te gaan. 

4. DIE FUNKSIONERING EN STRUKTURERING VAN DIE EENHEID VIR 
VENNOTE IN GETUIENIS 

4.1 VISIOENERING 

4.1.1 GETUIENIS 

4.1.2 VENNOOTSKAP 

4.2 FOKUSSE IN DIE PRAKTYK 

4.2.1 GEMEENTES EN RINGE 

4.2.2 SINODALE ARBEIDSVELDE 

4.2.2.1 NUWE BENADERING 

4.2.2.2 WERKSAAMHEDE IN VENNOOTSKAPPE BEHELS DIE VOLGENDE: 

4.2.3 SPESIFIEKE, DRINGENDE PROJEKTE 

4.3 STRUKTURERING 

Besluit:  Goedgekeur  

Die Sinode besluit om die voorstelle rakende die funksionering van die Eenheid vir Vennote in 
Getuienis te aanvaar as raamwerk waarbinne die Eenheid vir Vennote in Getuienis voortaan sal 
funksioneer. 
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5. ENKELE KONTEKSTE WAARBINNE DIE KERK GEROEP IS TOT 
DIENS EN GETUIENIS  

5.1 GESTUURDE (MISSIONALE) GEMEENTES IN ‘N POST CHRISTENDOM 
WÊRELD 

5.1.1 TRINITEIT/MISSIO DEI EN ONS IDENTITEIT AS GESTUURDES IN DIE WÊRELD 

5.1.2 RADIKALE DISSIPELSKAP 

5.1.3 KLEM OP GEMEENSKAP 

5.1.4 OORVLOEDIGE DIENSBAARHEID 

5.1.5 KREATIEWE VERPAKKING EN AANBIEDING VAN DIE KERNWAARHEDE VAN 
DIE EVANGELIE 

5.1.6 BEMAGTIGING VAN LIDMATE VRA ‘N NUWE VERSTAAN VAN LEIERSKAP 

5.1.7 NUWE GEMEENTES EN NUWE KERKVERBANDE 

Besluit:  Goedgekeur 

Die Sinode besluit om dit aan die Eenheid vir Vennote in Getuienis op te dra om doelgerigte 
programme te loods om gemeentes te help om missionale gemeentes te word.  Hierin moet 
daar saamgewerk word met ander vennote soos die Eenheid vir Bedieningsbegeleiding en die 
Suid Afrikaanse Vennootskap vir Gestuurde Gemeentes. 

5.2 GELOOFWAARDIGE GETUIENIS IN ‘N SEKULÊRE WÊRELD: DIE 
OPENBARE GESPREK 

Besluit:  Goedgekeur soos gewysig. 

Die Sinode besluit om dit aan Vennote in Getuienis op te dra om ‘n taakspan/gespreksforum 
met kundige lidmate in oorleg met STALS te begin om saam te besin oor geloof en wetenskap 
en die geloofwaardige deelname aan die openbare debat in ‘n sekulêre samelewing. 

5.3 GETUIENIS IN ‘N WOEDENDE, GEWELDDADIGE GEMEENSKAP 

Besluit:  Goedgekeur 

Die Sinode dra dit aan die Eenheid vir Vennote in Getuienis op om doelbewuste programme te 
loods waarin gemeentes gehelp word om ‘n effektiewe getuienis in ‘n woedende, geweldadige 
gemeenskap te lewer. 

5.4 GETUIENIS IN DIE KONTEKS VAN KONFLIK EN ONVERSOENDHEID 

Besluit: Goedgekeur 

Die Sinode dra dit aan Vennote in Getuienis op om doelbewuste programme gerig op 
versoening tussen rassegroepe, maar veral ook tussen gemeentes van die NG Kerkfamilie, te 
implementeer.  

5.5 GETUIENIS IN DIE KONTEKS VAN ‘N BEDREIGDE AARDE 

Besluit:  Goedgekeur 

Die Sinode dra dit aan Vennote in Getuienis op om programme en projekte daar stel om 
gemeentes te help in hulle roeping tot diens en getuienis in die konteks van ‘n bedreigde 
leefruimte. 
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5.6 EVANGELISASIE IN ‘N WÊRELD VAN SONDE EN ONGELOOF 

Besluit:  Goedgekeur 

Die Sinode dra dit aan Vennote in Getuies op om te besin oor die toenemend belangrike taak 
van evangelisasie vir die kerk en om ook metodes van evangelisasie te oorweeg en te 
evalueer. 

5.7 GETUIENIS IN DIE MIDDEDORP EN -STAD 

Besluit:  Goedgekeur 

Die Sinode dra dit aan Vennote in Getuienis op om programme en projekte te implementeer 
waarin gemeentes gehelp word om ook mense in die middestede en -dorpe sinvol te bedien. 

5.8 GETUIENIS IN DIE NUWE WÊRELD VAN ‘N MULTIKULTURELE 
STUDENTE-GEMEENSKAP 

5.8.1 STUDENTEBEDIENING 

5.8.2 ‘N NUWE WÊRELD – TRADISIONELE PERSPEKTIEF 

5.8.3 ‘N NUWE WÊRELD – ‘N TWEEDE PERSPEKTIEF 

5.8.3.1 DIE FOKUSAREA VAN JESUS SE NUWE-WÊRELD-BEDIENING – MATTEUS 4:13-17 

5.8.3.2 MEDEWERKERS IN JESUS SE NUWE-WÊRELD-BEDIENING – MATTEUS 4:18-22 

5.8.3.3 DIE AARD VAN JESUS SE NUWE-WÊRELD-BEDIENING – MATTEUS 4:23-25 

5.8.4 GETUIENIS 

5.8.4.1 GETUIENIS IN ‘N WÊRELD VER VAN ONS 

5.8.4.2 ONS GETUIENIS IN JERUSALEM 

5.8.4.3 ONS GETUIENIS EN TEENOOR DIE KERK 

5.8.5 STUDENTEBEARBEIDING 

Besluit:  Goedgekeur 

1 Die Sinode spreek waardering uit teenoor die studentegemeente vir die pogings wat 
aangewend word om te midde van ŉ veranderde samelewing kerk van Christus op kampus 
te wees.  

2 Die Sinode spreek spyt uit vir die feit dat daar ten spyte van verskeie pogings sedert 2003 
nie ekstra fondse in die strukture gevind kon word om die gemeente voldoende en 
volhoubaar finansieel te kan ondersteun nie, tot nadeel van die bediening.  

3 Die Sinode bevestig dat studentebearbeiding ŉ sleutelbediening van die kerk is waar 
jongmense se persepsies en passie oor onder andere kerk, koninkryk, kerkeenheid en 
dissipelskap gevorm word, en versoek die betrokke sinodale kommissies en gemeentes 
om die gemeente by te staan ten opsigte van kundigheid en finansiële behoeftes.  
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D    EENHEID VIR BARMHARTIGHEIDSDIENSTE 
 

SAKE VIR INLIGTING VIR KENNISNAME 

Besluit:  Goedgekeur 

Die Sinode neem van punte 1 – 12 kennis. 

1. GRONDSLAG 

2. BARMHARTIGHEIDSDIENSTE IN GEMEENTES 

3. BARMHARTIGHEIDSDIENSTE IN RINGE 

4. ORGANOGRAM 

5. ENGO 

5.1 INLEIDING 

5.2 HOOFBESTUUR 

5.3 ENGO-KANTOOR 

5.4 AFHANKLIKHEIDSORG 

5.5 BEJAARDESORGDIENSTE 

5.6 GESTREMDESORG 

5.7 GESINS- EN GEMEENSKAPSDIENSTE 

5.8 VRYSTAAT KINDER- EN JEUGSORGSENTRUMS 

5.9 HOSPITAALSORG 

5.10 WETSOORTREDERSORG 

Voorstel:  Goedgekeur 

Die Sinode versoek die Eenheid vir Barmhartigheid om Wetsoortredersorg uit te brei. 

Voorsteller:  Ds Jacob Badenhorst (Parys-Suid) 
Sekondant:  Ds Graham Read (Thaba ‘Nchu-Tweespruit) 

6. NEGEMADI 

7. NG WELSYN VRYSTAAT 

8. HELPCOR TRUST 

9. OUDITKOMITEE 

10. HUGENOTE KOLLEGE 
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11. TRANSORANJE INSTITUUT VIR BUITENGEWONE ONDERWYS 

12. VOLKSBLAD-KERSFONDS 

SAKE VIR GOEDKEURING 

13. FINANSIERING VAN DIENSTE 

1. Besluit:  Goedgekeur 

Die Sinode doen ‘n ernstige beroep op die Provinsiale Owerheid om stappe te neem wat die 
Departement Maatskaplike Welsyn sal verplig om sy grondwetlike verpligtinge na te kom en 
die toepaslike hofbevele te eerbiedig. 

2. Besluit:  Goedgekeur 

Die Sinode doen ‘n ernstige beroep op die Nasionale en Provinsiale Tesourie om bykomende 
fondse beskikbaar te stel sodat sorgbehoewende burgers van die land, wat in die sorg van 
NGO’s is, behoorlik versorg en beveilig kan word, in ooreenstemming met die norme en 
standaarde wat toepaslike wetgewing en regulasies vereis, volgens die kosteberekenings wat 
deur KPMG gedoen is.  

3. Besluit: 

Verwys na die Tydelike Eenheid vir Barmhartigheidsdienste in samewerking met STALS. 

Die Sinode roep kiesers op om die regering by die stembus tot verantwoording te roep oor die 
standaarde van dienslewering, ook met betrekking tot die finansiering van maatskaplike dienste wat 
deur middel van NGO’s gelewer word. 
 

Voorstel:  

Die voorstel word verwys na die Tydelike Eenheid vir Barmhartigheidsdienste in samewerking met 
STALS. 

1. Die Sinode gee opdrag aan die Moderamen om aan die hand van ŉ omsendskrywe aan alle 
gemeentes, die nodige persverklaring en gesprekke met ander kerke in die NG Kerkfamilie en 
ander Christelike kerke (SARK) lidmate op te roep om voor die volgende verkiesing: 

2. Uitvoering te gee aan die opdrag van Paulus in 1 Tim 2:1-2: “Ek dring daarop aan dat daar in 
die eerste plek met smeking, voorbidding en danksegging gebid moet word vir alle mense, vir 
dié wat regeer en vir almal wat gesag uitoefen, sodat ons 'n rustige en stil lewe kan lei in 
volkome toewyding aan God en in alle eerbaarheid.” 

3. Hul demokratiese reg uit te oefen om by die stembus en langs ander ordelike weë (bv hul 
opbouende betrokkenheid by hul gemeenskappe, die aanwending van eie vaardighede en 
middele om ons land konstruktief op te bou, plasing van briewe in die media, ens), die 
owerheid tot verantwoording te roep oor die huidige stand van sake in ons land ten opsigte van 
die hoë vlakke van korrupsie en misdaad, lae standaarde van dienslewering en ŉ beleid / 
beleidstoepassings wat aanleiding gee tot armoede, rassespanning, vreemdelingehaat, woede 
en geweld in ons samelewing. 

4. Die Sinode gee verder opdrag aan die Moderatuur om die inhoud van hierdie voorstel en 
motivering aan die Vrystaatse Provinsiale Regering te kommunikeer. 

Die Sinode stuur die volgende beskrywingspunt na die Algemene Sinode: 

5. Beskrywingspunt: Algemene verkiesing 2014 

Die Algemene Sinode gee opdrag aan die ASM om aan die hand van ŉ omsendskrywe aan alle 
gemeentes, die nodige persverklaring en gesprekke met ander kerke in die NG Kerkfamilie en ander 
Christelike kerke (SARK) lidmate op te roep om voor die volgende verkiesing: 

1.   Uitvoering te gee aan die opdrag van Paulus in 1 Tim 2:1-2: “Ek dring daarop aan dat daar in die 
eerste plek met smeking, voorbidding en danksegging gebid moet word vir alle mense, vir dié wat 
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regeer en vir almal wat gesag uitoefen, sodat ons 'n rustige en stil lewe kan lei in volkome toewyding 
aan God en in alle eerbaarheid.” 

2.   Hul demokratiese reg uit te oefen om by die stembus en langs ander ordelike weë (bv, hul 
opbouende betrokkenheid by hul gemeenskappe, die aanwending van eie vaardighede en middele 
om ons land konstruktief op te bou, plasing van briewe in die media, ens), die huidige owerheid tot 
verantwoording te roep oor die huidige stand van sake in ons land ten opsigte van die hoë vlakke van 
korrupsie en misdaad, lae standaarde van dienslewering en ŉ beleid / beleidstoepassings wat 
aanleiding gee tot armoede, rassespanning, woede en geweld in ons samelewing. 

3.   Die Algemene Sinode gee verder opdrag aan die ASM om die inhoud van hierdie voorstel en 
motivering aan die Regering te kommunikeer. 

6. Motivering 

Die grondslag van ons barmhartigheidsdiens vind ons in Jesus se priesterlike opdrag aan sy kerk. In 
sy profetiese rede (Matteus 25:31-46), benadruk Jesus dit dat konkrete barmhartigheid soos iets te 
drinke aanbied, kos en klere te gee, die versorging van ŉ sieke of ŉ besoek aan ŉ gevangene, ŉ 
wesenlike deel van ons roeping is en by die laaste oordeel getoets sal word. Die formulier vir 
bevestiging van kerkraadslede verwoord die Bybelse opdrag om God se liefde en barmhartigheid na 
die gemeentelike lewe en die samelewing uit te dra net so prakties: “Julle moet die geestelike en 
materiële nood fyn aanvoel en daadwerklik help.  

“Verlig ook die omstandighede wat tot die nood aanleiding gee”. 

7. Wetgewing, of die wyse waarop dit afgedwing word, vererger eerder die nood 

Dit is ons oorwoë mening dat ŉ groot deel van die nood in ons land deur die implementering van 
sekere wetgewing en politieke beleid eerder vererger as verlig word! In hierdie verband kan verwys 
word na die nuwe arbeidswetgewing, regstellende aksie, Wet op gelyke indiensneming, 
kaderontplooiing en grondhervorming wat tot groter werkloosheid, meer armoede en verhoogde 
rassespanning in ons land lei. Sedert Januarie 2013 het ŉ verdere 100 000 werksgeleenthede verlore 
gegaan en het ons amptelike werkloosheidsyfer nou gestyg tot 25.2% (4,5miljoen). 31.6% van alle 
jeugdiges tussen 15 en 24 is werkloos, nie op skool nie en studeer ook nie verder nie. Intussen het 
die kloof tussen ryk en arm tot die hoogste in die wêreld gestyg (Die Wêreldbank se Gini-kwofisiënt 
van 63.14% dui inderdaad op gevaarlike vlakke van konflik). Vervroegde pensioen en pakkette het 
gelei tot talle pensioenarisse wat nou in uiterste armoede leef. Arbeidsonrus neem nie net toe nie, dit 
word ook meer gewelddadig soos die Marikanaslagting op 16 Augustus 2012 toe talle mense, 
waarvan die meeste mynwerkers is, gewelddadig gesterf het (Ná berigte, word die dood van 44 
mense tans deur die Farlam-kommissie ondersoek). Die omvang van die opstande deur plaaswerkers 
in die Wes-Kaap dien ook as voorbeeld. Mens kan ook moeilik die aantal plaasmoorde buite rekening 
hou. Vreemdelingehaat en die gepaardgaande aanvalle op buitelanders kom ook toenemend voor. 

8. Die onderwysstelsel misluk 

Die krisis in ons onderwysstelsel dra ook hiertoe by. Die hoë uitsaksyfer in ons skole is ŉ duidelike 
bewys van ŉ stelsel wat die gemeenskap versaak.Tans is ons matriekslaagsyfer ongeveer 70%, maar 
dit is ‘n derde van die skoolgaande kinders wat tot in matriek gevorder het. Soveel as tweederdes van 
ons potensiële matrieks het egter êrens langs die pad uitgeval! Die gevolg is dat die onderwysstelsel 
in effek meer ongeskoolde as geskoolde jeugdiges na die arbeidsmark stuur! Volgens prof Piet 
Naudé, kan die krisis in die onderwys die vigspandemie in erns verbygaan. 

9. Welsynstoelae is ongrondwetlik en nie volhoubaar nie 

Die beleid vir die toekenning van welsynstoelaes stuur ook op ŉ krisis af. Die skaal (15.6 miljoen 
ontvangers) en wyse waarop toelaes toegeken word, is aan die een kant onproduktief en nie 
volhoubaar nie en dit lei toenemend na werkskuheid. Aan die ander kant plaas dit NRO’s onder 
geweldige druk. In vier hooggeregshofsake en ŉ appèlsaak tussen NAVONGO / ENGO en die 
Departement van Welsyn is telkens bevind dat die welsynsbeleid ongrondwetlik en onbillik is. 
Konstruktiewe, billike en aanvaarbare onderhandelinge, met KPMG se insette, word met die 
Departement se onderhandelaars gevoer, net om keer op keer deur politieke besluitneming gekelder 
te word. 

10. Swak gesondheidsorg 

Swak mediese sorg dra ook by tot die nood van die armes wat nie net in lang rye om hulp moet wag 
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nie, maar dikwels sonder enige mediese hulp moet gaan. Talle sterftes word direk aan swak 
dienslewering, tekort aan personeel, medisyne en toerusting toegeskryf. Die hoë moeder- en 
kindsterftes is maar een duidelike aanduiding hiervan. Die huidige LUR van gesondheid, dr Benny 
Malakoane se persverklaring bevestig juis die haglike  toestande in sommige hospitale as hy onder 
andere verklaar: “Die gange is onnet, die toilette vuil en dit stink, terwyl hier nie toiletpapier en seep is 
om jou hande mee te was nie.” (Volksblad 21 Mei 2013) 

11. Morele verval 

Die huidige beleid toon nie enige respek vir lewe nie. Geweldsmisdade en verkragting van vroue en 
kinders neem onrusbarend toe en HIV Vigs infekteer elke dag meer en meer mense. Hoe kan ons 
swyg oor ŉ aborsiesyfer van 77 772 vir 2012? Dan het ons nog nie eers verwys na die geweldige 
toename in dwelmverslawing nie. 

12. Demokratiese orde 

In weerwil van toenemende protesaksies, wat dikwels tot chaos en geweld lei, bied ons demokratiese 
bestel aan ons lidmate nie net die geleentheid en die reg om by die stembus op ŉ ordelike wyse vir 
die regering van hul keuse te kan stem nie, maar ook om die huidige regering tot verantwoording te 
roep. Daarom reken die Algemene Sinode om, in die lig van die toenemende nood in ons land, so ŉ 
oproep aan ons lidmate en ander Christengelowiges te rig.  

Voorsteller: Dr Koos Robb 
Sekondant: Ds Willem Botha  

4. Besluit:  Goedgekeur 

Die Sinode moedig kerkrade, lidmate en die breë publiek aan om te volhard met die 
ruimhartige finansiële en natura bydraes wat hulle lewer vir die dienste aan 
hulpbehoewendes, asook die dienste wat hulle as vrywilligers lewer. 

5. Besluit:  Goedgekeur 

Die Sinode betuig sy dank aan die personeel wat steeds volhard met hulle roeping 
teenoor hulpbehoewendes, ten spyte van gebrekkige vergoeding en oorlaaide pligstate 
en moedig hulle aan om nie tou op te gooi nie.  ‘n Besondere dankwoord word gerig aan 
mev Susan Louw (vorige Direkteur Gesinsorgdienste) en me Minnie Burger (vorige 
Direkteur Bejaarde- en Gestremdesorg) vir hulle onvermoeide en toegewyde diens oor 
baie jare. 

6. Besluit:  Goedgekeur 

Die Sinode onderneem om sover dit vir hom moontlik is voort te gaan met die finansiële 
ondersteuning aan die Eenheid vir Barmhartigheid. 

7. Besluit:  Goedgekeur 

Die Sinode betuig sy dank aan Volksblad vir die jarelange onontbeerlike ondersteuning 
wat ENGO en ander welsynsorganisasies uit die Volksblad-Kersfonds geniet asook vir 
die positiewe beriggewing oor die werk wat gedoen word. 

Voorstel:  Goedgekeur 

Die Sinode besluit dat ‘n ouderling uit die vergadering gevra sal word om ná elke kommissie / 
eenheid se verslag, vir daardie kommissie / eenheid se werk, voorbidding te doen. 

Voorsteller:  Dr Charles Mitchell (Heuwelkruin) 
Sekondant:  Ds Gideon Lamprecht (Ladybrand- Noord) 

Mnr Hennie van der Walt doen ‘n gebed vir die Eenheid vir Barmhartigheid se werksaamhede. 

 

Dr Carin van Schalkwyk van Philippolis is verkies as skiba. 

 

B   EENHEID VIR BEDIENINGSBEGELEIDING 
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BA-1   PREDIKANTEVERSORGING 

 

SAKE VIR INLIGTING EN KENNISNAME 

1 SKEP VAN ‘N KULTUUR 

2 GESPREKKE MET PREDIKANTE 

3 VOORUITSIGTE VIR DIE TOEKOMS 

 

SAKE VIR GOEDKEURING 

4 UITVOERENDE AMPTENAAR BEDIENINGSBEGELEIDING 

Staan oor vir besluitneming tydens die Eenheid van Ondersteuning se verslag. 

 

BB-1   GEMEENTEBEGELEIDING 
 

SAKE VIR INLIGTING EN KENNISNAME 

1 FASILITERING 

SAKE VIR GOEDKEURING 

2. KERKORDE 

Besluit:  Verwys na Tydelike Kommissie vir die Kerkorde. 

Die Sinode besluit dat die kerkordelike riglyne oor gemeentegrense en lidmate wat skuif tussen 
gemeentes geheel en al geskrap word. 

Indien daar gekies word om die riglyne te behou, versoek die Eenheid die Sinode om soos volg te 
besluit: 

Die Sinode besluit om die kerkordelike riglyne oor gemeentegrense en lidmate wat skuif tussen 
gemeentes meer omvattend te beskryf sodat dit die gees van die kerk se gesindheid tot die saak van 
gemeentegrense en lidmaatskap van keuse beter sal weerspieël. 

BC   EREDIENS 

 

SAKE VIR GOEDKEURING 

 

Besluit:  Goedgekeur soos gewysig 

1. Die Sinode bevestig dat die erediens by uitstek steeds elke Sondag (in die onderskeie 
gemeentes) die ontmoetingsgebeure tussen God en die gemeente is en daarom in die lig 
moet staan van “liturgiese kwaliteit”. 

2. Die Sinode bevestig dat kwaliteit Woordbediening (prediking), sakramentsbediening, 
liturgiese beweging, gebede en musiek as die vyf kritiese areas in die eredienste van NG 
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gemeentes ononderhandelbaar is. 

3. Die Sinode besluit om leraars aan te moedig om die kerk se eredienswerkswinkels by te 
woon om sodoende nog meer toegerus te word in die sinvolle leiding en aanbieding van 
eredienste. 

4. Die Sinode besluit dat gemeentes hulself moet vergewis van die nuwe liedere wat op die 
Bybel-Media-, FLAM- en VONKK-webwerwe beskikbaar is. 

5. Die Sinode besluit dat die Diensgroep vir die Erediens sy werksaamhede in belang van 
gemeentes oor sake wat die eredienste van die kerk ten nouste raak moet voortsit. 

6. Die Sinode besluit dat kerkrade ‘n jaarlikse vrywillige bydrae van R350 tot die Erediens-
fonds moet maak sodat die belangrike werksaamhede van die Diensgroep vir die 
Erediens kan voortgaan. 

 

BD   VROUELIDMATE 

 

SAKE VIR INLIGTING EN KENNISNAME 

  

1. SINODALE KONFERENSIE 

2. TOERUSTINGSGELEENTHEDE 

2.1 VROUE 

2.2 MANNE 

3. VROUELESSENAAR 

4. RINGSVLAK 

5. SKAKELING MET VROUEBEDIENINGE IN DIE NG KERK-FAMILIE EN 
ANDER DENOMINASIES 

6. BEDERFDAE VIR PREDIKANTSVROUE EN RINGSVERTEEN-
WOORDIGERS 

7. PROJEKTE 

8. BYBELGENOOTSKAP 

9. WÊRELDBIDDAG VIR VROUE 

 

BE  JONK 

 

SAKE VIR INLIGTING EN KENNISNAME 

1. DOEL VAN KOMMISSIE 
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SAKE VIR GOEDKEURING 

2. ONDERWYS 

Besluit:  Goedgekeur 

Gemeentes word aangemoedig om skole en hulle leerlingrade saam met personeellede te nooi 
na hul eredienste vir die Biddag vir Onderwys. 

3. GESINSBEDIENING 

Besluit:  Goedgekeur 

Die Sinode moedig predikante aan om nuut te dink oor hoe ons ouers kan help om hulle 
gesinne by die huis te bedien. 

4. “ROADSHOWS” 

Besluit:  Goedgekeur 

Die Sinode moedig predikante aan om JONK se “roadshow” as effektiewe 
opleidingsgeleenthede by te woon. 

BF GEMEENTEDIENSTENETWERK (GDN) 

 

SAKE VIR INLIGTING EN KENNISNAME 
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BG    KLEINGEMEENTES 

 

SAKE VIR INLIGTING EN KENNISNAME 

Voorstel:  Goedgekeur 

In die lig van die groot persentasie marginale gemeentes in die Vrystaat, doen die Sinode ‘n 
beroep op die Eenheid vir Bedieningsbegeleiding (EBB) om geleenthede vir klein gemeentes 
op ‘n meer sentrale plek aan te bied. Die klein gemeentes in die noordelike dele van die 
Vrystaat, het nie die nodige fondse / finansies om ver afstande te ry en om vir 3 - 4 dae se 
verblyf te betaal nie. Soms staan ringe in vir die koste, maar hulle kan dit nie vir al die 
gemeentes in die ring moontlik maak om dié geleenthede by te woon nie. 

Voorsteller: Ds Jean van Biljon (Edenville) 
Sekondant: Ds Piet Taljaard (Arlington) 

Voorstel:  Goedgekeur 

In die lig van die kleinerwordende gemeentes in die Vrystaat, gee die Sinode opdrag aan die 
Eenheid vir Bedieningsbegeleiding (EEB) om ‘n databasis van onderskeidelik groter 
gemeentes (stad) en kleiner gemeentes (platteland) op te stel wat bereid is om ‘n 
“vennootskap” met ‘n teenoorgestelde gemeente te sluit.  Dit sal dit vir gemeentes moontlik 
maak en vrymoedigheid gee om ander gemeentes te nader om so ‘n vennootskap te sluit.  Die 
EBB sou ook riglyne vir so ‘n vennootskap (aanneming) kon gee. 

Voorsteller: Ds Jean van Biljon (Edenville) 
Sekondant: Mnr Ben Keevé (Edenville) 
 

BH   KURATORIUM  NGK : UV  (OPLEIDING VAN PREDIKANTE  A-Z) 

Staan oor vir hantering tydens die kuratoria se verslae. 
 

 

BI    LIDMAATBEMAGTIGING 

 

SAKE VIR GOEDKEURING 

Besluit:  Goedgekeur 

Die Sinode besluit om die VBO-instansie en Teologiese Inrigting te vra om spesifieke klem te 
lê op die toerusting van voornemende predikante sowel as dienende predikante om met 
vrymoedigheid lidmate prakties te kan bemagtig. 
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BI-2   SEISOEN VAN LUISTER 

 

SAKE VIR INLIGTING EN KENNISNAME 

1. AGTERGROND 

2. WERKSAAMHEDE 

3. BEPLANNING 

4. KERK EN KONTEKS 

 

SAKE VIR GOEDKEURING 

5. SEISOEN VAN LUISTER IN DIENS VAN GEMEENTES 

Besluit: Goedgekeur 

1. Die Sinode besluit dat leraars, kerkrade en gemeentes met groter erns gebruik moet maak 
van die materiaal van die Algemene Sinode se Taakspan van die Seisoen van Luister. 

2. Die Sinode versoek gemeentes om lidmate sensitief te maak om meer te luister, bv deur 
die geloofsgewoontes van Wandel in die Woord.  

3. Die Sinode neem kennis dat die verteenwoordiger van die Seisoen van Luister beskikbaar 
is om gemeentes te begelei en die beginsels van die Seisoen van luister in gemeentes te 
implimenteer. 

4. Die Sinode verseker die taakspan van die Seisoen van Luister van hulle ondersteuning en 
voorbidding. 

 

BJ SENTRUM VIR DIE BEGELEIDING VAN GEESTELIKE LEIERS 

 

SAKE VIR INLIGTING EN KENNISNAME 

1. VBO-VOETPAD 

2. MEDE VOETPAD VENNOTE 

3. VBO-VOETSPOOR 

4. HERDERS EN KUDDE 

5. DIE PAD VERDER 
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BK NUWE GEMEENTE ONTWIKKELING, EVANGELISASIE EN 
KERKPLANTING 

 

SAKE VIR INLIGTING EN KENNISNAME 

 

 

BL MENTORSKAP 

 
SAKE VIR INLIGTING EN KENNISNAME 

 

 

FC VERSLAG : DIE BYBELGENOOTSKAP VAN SUID-AFRIKA  

 

SAKE VIR INLIGTING EN KENNISNAME 

1. INLEIDING 

2. BYBELVERSPREIDING 

3. GEDRUKTE PUBLIKASIES 

4. BYBELPROGRAMME 

5. FINANSIES 

5.1 INKOMSTE 

6. DIE BEHEER VAN DIE BYBELGENOOTSKAP 

7. SLOT 

 

SAKE VIR GOEDKEURING 

Besluit:  Goedgekeur 

Die Sinode besluit om kerkrade aan te moedig om jaarliks een bekostigbare Bybel per 
belydende lidmaat as ideaal te stel, wat vanjaar R36 per lidmaat verteenwoordig. 
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FD   VERSLAG VAN DIE KURATORIUM : ORANJE MEISIESKOOL 

 

SAKE VIR INLIGTING EN KENNISNAME 

1. PERSONEEL 

2. KORT GESKIEDENIS VAN DIE ORANJE MEISIESKOOL 

3. FINANSIËLE BYSTAND 

 

SAKE VIR GOEDKEURING 

4. DANK EN WAARDERING 

Besluit:  Goedgekeur 

Die Sinode besluit 

1. om sy dank en waardering uit te spreek teenoor die hoofde, personeel en beheerliggame 
van Oranje Meisieskool vir die doelbewuste keuse om vas te hou aan Christelike 
beginsels. 

2. om haar dank en waardering uit te spreek teenoor elke ander skool met sy personeel wat 
poog om in die huidige omstandighede reg te laat geskied aan die Woord en hul 
verbondenheid aan Jesus Christus.  

3. om haar dank en waardering uit te spreek teenoor mnr André Esterhuizen vir sy 
onberispelike diens in sy hantering van die Kuratorium se fondse. 

5. VOORBIDDING, BYSTAND EN ERFLATINGS 

Besluit:  Goedgekeur 

Die Sinode besluit 

1. om gemeentes te versoek om voorbidding te doen vir die onderwys in die Vrystaat. 

2. om kerkrade te versoek om onderwysers pastoraal by te staan. 

3. om kerkrade te versoek om lidmate aan te moedig om erflatings/skenkings aan die 
Kuratorium te maak. 

4. om gelowige ouers te versoek om hulleself beskikbaar te stel vir skole se beheerliggame. 

VERLOF 

Lys van afgevaardigdes wat verlof geneem het: 

 

GEMEENTE PERSOON DATUM TYDPERK 
GOED-

GEKEUR 

MET BEHOUD 
VAN DAGGELD 

JA/NEE 

Wesselsbron HS de Jager 16 Junie 08:00-
15:00 

Ja Ja 

Bultfontein-Oos Ds CA Kotzé 16 Junie- 
17 Junie 

10:30 Ja Nee 
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Bultfontein-Oos FC de B du Toit 16 Junie- 
17 Junie 

10:30 Ja Nee 

Bethlehem-Noord Ds SF Coetzee 15 Junie 08:00 Ja Ja 

Deneysville Ds CHT Schiel 16 Junie-
17 Junie 

14:00 tot 
einde 

Ja Nee 

Heuwelsig Dr GP Botha 15 Junie- 
16 Junie 

 Ja Nee 

Heuwelkruin Prof SD  Snyman 15 Junie  14:00-
17:00 

Ja Ja 

Springfontein  Ds WJ van Eeden 16 Junie- 
17 Junie 

20:30 Ja Nee 

Hertzogville Ds CJ Odendaal 16 Junie 18:00-
19:30 

Ja Ja 

Frankfort J Paul 17 Junie 08:00-
15:00 

Ja Nee 

Clocolan Ds AW Rothman 16 Junie - 
17 Junie 

08:00-
15:00 

Ja Nee 

Marquard PJ Vorster 16 Junie 08:00-
15:00 

Ja Ja 

 

 

Die dagwyding word hanteer uit Kolossense 1:24-2:5 waarna die vergadering verdaag. 
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NOTULE 

 

DERDE SITTINGSDAG – SONDAG, 16 JUNIE 2013 

 

Die dagwyding word gelei uit Kolossense 2:6-19. 

 

Prof Nico Koopman praat met die Sinode oor die Identiteit van die Kerk. 

 

Dr William Zulu dra die groeteboodskap van die Reformed Church in Zambia oor. 

 

BH   KURATORIUM  NGK : UV  (OPLEIDING VAN PREDIKANTE  A-Z) 
 

SAKE VIR INLIGTING EN KENNISNAME 
 

SAKE VIR GOEDKEURING 

1 TEOLOGIESE OPLEIDING AAN DIE FAKULTEIT TEOLOGIE, 
BLOEMFONTEIN 

Besluit:  Die aanbevelings word vervang deur BH-2. 

1. Die Sinode aanvaar die Gespreksdokument wat deur die Kuratorium voorgelê is – 
“Teologiese Opleiding vir die NG Kerk Vrystaat: ‘n Weg vorentoe” – as basis vir sy besluite 
ten opsigte van hierdie bediening. 

2. Die Sinode neem kennis van die volgende strategiese prioriteite wat deur die Kuratorium 
nagestreef word en gee sy volle steun daaraan: 

2.1. Volhoubare teologiese opleiding van hoogstaande akademiese standaard in samewerking 
met die Fakulteit Teologie aan die UV. 

2.2. Onderhandeling van ’n nuwe ooreenkoms met die UV om sodanige opleiding te verseker en 
steeds aan die NG Kerk regmatige en deursigtige inspraak in daardie opleiding te gee. 

2.3. Ontwikkeling en bestuur van prosesse om die volgende kerklike aspekte in die opleiding van 
predikante vir legitimasie, te ondervang: 

2.3.1. Versekering dat studente kennis van en waardering vir die gereformeerde teologie sal 
ontwikkel. 

2.3.2. Voortgaande evaluering en, waar nodig, aanvulling van die kurrikulêre aanbod van die 
Fakulteit (kerkspesifieke verwagtinge). 

2.3.3. Geloofsvorming van studente in hul roepingsbesef en persoonlike spiritualiteit. 

2.3.4. Pastorale- en mentorsbegeleiding van studente, met toespitsing in die  gemeentejaar en met 
die oog op legitimasie. 

2.4. Voortsetting en uitbreiding van verdere opleiding vir predikante (dit is ná legitimasie, VBO) 
met die Fakulteit Teologie en Shepherd as primêre vennote in hierdie proses. 

2.5. Effektiewe bestuur van hierdie verantwoordelikhede binne die nuwe Eenheid vir 
Bedieningsbegeleiding van die NG Kerk Vrystaat en in voortdurende oorleg met die 
Algemene Kuratorium van die Algemene Sinode van die NG Kerk. 
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3. Die Sinode gee opdrag dat die Kuratorium ‘n nuwe ooreenkoms met die Universiteit van die 
Vrystaat onderhandel om die opleidingsbehoeftes van predikante vir die NG Kerk hier te 
bevorder en dra die kontraktuele finalisering daarvan aan die Moderamen op, aan die hand 
van die volgende vertrekpunte en riglyne: 

3.1. VERTREKPUNTE VIR DIE OOREENKOMS 

3.1.1. Die ooreenkoms tussen die NG Kerk Vrystaat en die UV om teologiese opleiding vir 
predikante van die NG Kerk Vrystaat hier aan die UV te laat doen, berus op ’n historiese 
verbondenheid tussen die kerk en die Universiteit, wat onder andere tot die totstandkoming 
en ontwikkeling van ’n teologiese fakulteit aan die Universiteit gelei het. 

3.1.2. Die ooreenkoms erken die eiesoortigheid en selfstandigheid van sowel die NG Kerk Vrystaat 
en die Fakulteit Teologie UV (as ’n publieke instelling), en wil die belange van beide 
instansies ten beste dien. 

3.1.3. Die ooreenkoms bevestig die oortuiging van die NG Kerk Vrystaat dat teologiese opleiding 
wat tans aan die Fakulteit Teologie UV aangebied word, sodanig aan die vereistes en 
verwagtinge van die Kerk voldoen dat haar predikante binne hierdie konteks en etos van die 
UV opgelei kan word. 

3.1.4. Die ooreenkoms druk die oortuiging van die Fakulteit Teologie UV uit dat kerklike 
betrokkenheid by die opleiding van studente van die NG Kerk Vrystaat (soos met alle ander 
deelnemende kerke), en die geestelike vorming en begeleiding van daardie studente tydens 
hulle opleiding, belangrik is en behou moet word. 

3.2. INHOUDELIKE BEPALINGE VAN DIE OOREENKOMS: 

3.2.1. Die ooreenkoms maak voorsiening daarvoor dat die NG Kerk Vrystaat (soos alle ander 
deelnemende kerke) van jaar tot jaar kurrikula én die aanbieding daarvan deur die Fakulteit 
Teologie UV, mag evalueer en waar nodig bepaalde kerkspesifieke behoeftes mag 
identifiseer, daaroor met die Fakulteit in gesprek mag tree en indien nodig mag aanvul, hetsy 
as elektiewe binne die kurrikulum of as aanvullende modules naas die kurrikulum vir studente 
van die NG Kerk. 

3.2.2. Die ooreenkoms maak voorsiening daarvoor dat verteenwoordigers van die NG Kerk Vrystaat 
as eksterne assessore of waarnemers jaarliks by die finale akademiese evaluering van 
uittreemodules betrokke mag wees (BDiv IV, MDiv). 

3.2.3. Die ooreenkoms neem die historiese kerklike verbintenis wat daar tans met spesifieke 
dosente in die Fakulteit bestaan, in ag en bring nie hul posisie aan die UV of in die NG Kerk in 
gedrang nie. 

3.2.4. Die ooreenkoms maak voorsiening daarvoor dat die NG Kerk Vrystaat (soos alle ander 
deelnemende kerke) deur die Fakulteit Teologie UV ingelig sal word oor vakatures wat in die 
dosentekorps mag ontstaan, die vereistes vir aanstelling en die curriculum vitae van 
kandidate, asook dat die NG Kerk Vrystaat waarnemerstatus in die aanstellingsprosedure 
mag beklee ten einde die kerk op hoogte te hou van die akademiese en kerklike profiel van 
die dosentekorps wat die opleiding van predikante vir die NGK studente behartig. 

3.2.5. Die ooreenkoms skep ’n nuwe basis vir die finansiële bydrae wat jaarliks deur die NG Kerk 
Vrystaat tot die teologiese opleiding by die Fakulteit Teologie, UV gemaak word, naamlik 

 dat dit vir die volledige daarstelling en instandhouding van ’n Leerstoel in Gereformeerde 
Teologie aangewend sal word waarby die NG Kerk Vrystaat die grootste inspraak in die 
aanstelling van ’n geskikte kandidaat sal hê.  Die opdrag van hierdie leerstoel sentreer 
rondom die opleiding van studente in gereformeerde simboliek, hermeneutiek, 
kerkgeskiedenis van die gereformeerde kerkfamilie in Suid-Afrika, kerkreg en 
gereformeerde spiritualiteit; 

 dat daar fondse beskikbaar sal wees vir die aanvulling van bestaande kurrikula (indien dit 
deur die kerk geoordeel nodig mag wees) asook die vergroting van eie bestuurskapasiteit 
(sien pt 4 hieronder); en  

 dat die NG Kerk Vrystaat ook fondse sou wou bewillig vir die voorsiening van kwaliteit 
teologiese opleiding deur die UV aan die breëre kerklike gemeenskap in die Vrystaat. 
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3.2.6. Die ooreenkoms maak voorsiening daarvoor dat wanneer ’n dosent in die Fakulteit Teologie 
UV aangestel is/word, die NG Kerk Vrystaat haar kerklike verbintenis met sodanige dosent 
mag uitdruk deur ’n formele beroep en bevestiging van so ’n dosent (verkieslik ook in 
gemeentelike verband). 

3.2.7. Die ooreenkoms maak voorsiening daarvoor dat die Fakulteit Teologie ter wille van goeie 
kommunikasie en skakeling, deur die dekaan/sy verteenwoordiger in die Kuratorium van die 
NG Kerk Vrystaat verteenwoordig word. 

3.2.8. Die ooreenkoms maak voorsiening daarvoor dat indien en wanneer nodig, die Kuratorium al 
die dosente wat by die opleiding van predikante vir die kerk betrokke is, gesamentlik of 
individueel mag ontmoet ten einde sake van gemeenskaplike belang te kan bespreek. 

3.2.9. Die ooreenkoms bied ruimte aan sowel die Universiteit as die kerk om hul onderskeie 
keuringsprosesse van studente te behartig, sowel vir die akademiese opleiding aan die 
Fakulteit Teologie UV as vir die kerklike begeleiding en uiteindelike legitimasie deur die NG 
Kerk. 

3.2.10. Die ooreenkoms tussen die NG Kerk Vrystaat en die Fakulteit Teologie UV erken ook die 
moontlikhede van formele nagraadse studies vir predikante aan die Universiteit, sowel as 
verdere beroepsgerigte opleiding/volwasse leer vir predikante van die NG Kerk deur 
Shepherd binne die Fakulteit Teologie. 

3.2.11. Die ooreenkoms behels ook dat die NG Kerk Vrystaat jaarliks programme vir predikante én 
die aanbieding daarvan deur Shepherd evalueer, oor bepaalde kerkspesifieke behoeftes in 
gesprek tree en dienooreenkomstig oor die finansiering van daardie programme onderhandel. 

3.2.12. Die nuwe ooreenkoms is termynbepaald, is vanaf 1 Januarie 2017 van krag en kan elke vyf 
jaar heroorweeg en hernu word. 

3.2.13. Die instansie wat namens die NG Kerk Vrystaat die nakoming van hierdie ooreenkoms 
bestuur en/of oor enige aangeleentheid wat nie in die ooreenkoms vervat is of wat uit die 
werking daarvan voortspruit, onderhandel, is die Kuratorium van die NG Kerk Vrystaat, in 
oorleg en met verslagdoening aan die Eenheid vir Bedieningsbegeleiding en die Moderamen 
van die NG Kerk Vrystaat. 

4. Die Sinode gee opdrag dat die Kuratorium in die lig van die aanvaarding van groter eie 
verantwoordelikheid vir die teologiese opleiding, hangende die onderhandeling van die nuwe 
ooreenkoms (met die UV) en in die nouste samewerking met die Eenhede vir 
Bedieningsbegeleiding en –Ondersteuning van die NG Kerk Vrystaat, sal voortgaan met die 
daarstelling van ‘n predikantspos en sekretariële steundiens ten einde al die kerklike aspekte 
van die opleiding met die oog op legitimasie én daarná te bestuur. 

5. Die Sinode spreek sy hoogste waardering uit teenoor die Universiteit van die Vrystaat en die 
Fakulteit Teologie en alle personeellede, wat hul taak as opleidingsvennote van die NG Kerk 
met integriteit uitvoer en bid hulle die seën van die Here hierop toe. 

 

BH-2 KURATORIUM  NG KERK VRYSTAAT : UV   
(OPLEIDING VAN PREDIKANTE  A-Z) 

Besluit:  Goedgekeur soos gewysig 

1. Die Sinode aanvaar die Gespreksdokument wat deur die Kuratorium voorgelê is – 
“Teologiese Opleiding vir die NG Kerk Vrystaat: ‘n Weg vorentoe” – as basis vir sy 
besluite ten opsigte van hierdie bediening. 

2. Die Sinode neem kennis van die volgende strategiese prioriteite wat deur die Kuratorium 
nagestreef word, en gee sy volle steun daaraan: 

2.1 Volhoubare teologiese opleiding van hoogstaande akademiese standaard in 
samewerking met die Fakulteit Teologie aan die UV. 

2.2 Onderhandeling van ’n nuwe ooreenkoms met die UV om sodanige opleiding moontlik te 
maak en aan die NG Kerk regmatige en deursigtige inspraak in daardie opleiding te 
verseker. 
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2.3 Ontwikkeling en bestuur van prosesse om die volgende kerklike aspekte in die opleiding 
van predikante vir legitimasie, te ondervang: 

 Versekering dat studente kennis van en waardering vir die gereformeerde teologie 
sal ontwikkel. 

 Voortgaande evaluering en waar nodig aanvulling van die kurrikulêre aanbod van 
die Fakulteit (kerkspesifieke verwagtinge).  

 Geloofsvorming van studente in hul roepingsbesef en persoonlike spiritualiteit. 

 Pastorale- en mentorsbegeleiding van studente, met toespitsing in ’n 
gemeentejaar en met die oog op legitimasie. 

2.4 Voortsetting en uitbreiding van verdere opleiding vir predikante (d.i. ná legitimasie, 
VBO) met die Fakulteit Teologie en Shepherd as primêre vennote in hierdie proses. 

2.5 Effektiewe bestuur van hierdie verantwoordelikhede binne die nuwe Eenheid vir 
Bedieningsbegeleiding van die NG Kerk Vrystaat, en in voortdurende oorleg met die 
Algemene Kuratorium van die Algemene Sinode van die NG Kerk. 

3. Die Sinode gee opdrag dat die Kuratorium ‘n nuwe ooreenkoms met die Universiteit 
van die Vrystaat onderhandel om die opleidingsbehoeftes van predikante vir die NG 
Kerk hier moontlik te maak en dra die kontraktuele finalisering daarvan aan die 
Moderamen op, aan die hand van die volgende riglyne: 

3.1 Die ooreenkoms erken die selfstandigheid en eie prioriteite van sowel die Fakulteit 
Teologie en die Universiteit, as van die NG Kerk Vrystaat. 

3.2 Die ooreenkoms maak daarvoor voorsiening dat die NG Kerk Vrystaat met inagneming 
van eie studentegetalle en finansiële bydrae tot die Fakulteit, asook die posisie van 
ander kerke/vennote aan die Fakulteit, haar regmatige en deursigtige inspraak in die 
aanstelling van dosente sal kan uitoefen. 

3.3 Die ooreenkoms laat ruimte vir die evaluering van kurrikula deur die NG Kerk Vrystaat, 
en waar nodig die identifisering en aanvulling van bepaalde kerkspesifieke behoeftes, 
hetsy as elektiewe binne die kurrikulum of as aanvullende modules naas die 
kurrikulum. 

3.4 Die ooreenkoms skep ’n nuwe basis vir die finansiële bydrae wat jaarliks deur die NG 
Kerk Vrystaat aan die Universiteit vir die Fakulteit Teologie gemaak word, naamlik dat 
dit so spoedig moontlik vir die daarstelling en instandhouding van ‘n akademiese 
leerstoel in die Fakulteit aangewend sal word ten opsigte waarvan die NG Kerk 
Vrystaat die grootste inspraak in die aanstelling van ‘n geskikte kandidaat en die 
betrokke kurrikulum sal hê. 

3.5 Die ooreenkoms neem die historiese kerklike verbintenis wat daar tans met dosente in 
die Fakulteit bestaan, in ag en bring nie hul posisie aan die UV of in die NG Kerk in 
gedrang nie. 

3.6 Die nuwe ooreenkoms is termynbepaald en wel vir ’n tydperk van vyf jaar van krag, 
wanneer dit opnuut deur die NG Kerk Vrystaat en die UV in oorweging geneem sal kan 
word. 

3.7 Waar die nuwe ooreenkoms eers oor 3½ jaar in werking tree, word toestemming gegee 
om intussen in die gees van die nuwe ooreenkoms fasette daarvan te implimenteer 
waar dit tot wedersydse voordeel van die partye onderhandel word. 

4. Die Sinode gee opdrag dat die Kuratorium, hangende die gunstige onderhandeling van 
‘n nuwe ooreenkoms met die Universiteit en in die nouste samewerking met die 
Fakulteit Teologie, sal voortgaan met die daarstelling van ‘n akademiese leerstoel, met 
as opdrag die opleiding van studente in gereformeerde simboliek, hermeneutiek, 
kerkgeskiedenis van die gereformeerde kerk-familie in Suid-Afrika, kerkreg en 
gereformeerde spiritualiteit. 

5. Die Sinode gee opdrag dat die Kuratorium, hangende die gunstige onderhandeling van 
‘n nuwe ooreenkoms met die Universiteit en in die nouste samewerking met die 
Eenhede vir Bedieningsbegeleiding en –Ondersteuning van die NG Kerk Vrystaat, sal 
voortgaan met die daarstelling van ‘n predikantspos en sekretariële steundiens ten 
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einde al die kerklike aspekte van die opleiding met die oog op legitimasie én daarná te 
bestuur. 

6. Die Sinode gee opdrag aan die Kuratorium om in die lig van die verstryking van die 
ooreenkoms tussen Shepherd en die UV aan die einde van 2013, leiding te neem in 
heronderhandelinge oor die toekoms van hierdie aspek van teologiese opleiding en 
met die mandaat om in die nouste samewerking met die Eenhede vir 
Bedieningsbegeleiding en –Ondersteuning daarin nuwe gestalte te gee. 

7. Die Sinode spreek sy hoogste waardering uit teenoor die Universiteit van die Vrystaat 
en die Fakulteit Teologie asook alle personeellede, wat hul taak as opleidingsvennote 
van die NG Kerk met integriteit uitvoer en bid hulle die seën van die Here hierop toe. 

BJ SENTRUM VIR DIE BEGELEIDING VAN GEESTELIKE LEIERS 

 

SAKE VIR INLIGTING EN KENNISNAME 

1 VBO-VOETPAD 

2 MEDE VOETPAD VENNOTE 

3 VBO-VOETSPOOR 

4 HERDERS EN KUDDE 

5 DIE PAD VERDER 

 

BJ-2 OOREENKOMS TUSSEN DIE NG KERK VRYSTAAT EN DIE 
UNIVERSITEIT VAN DIE VRYSTAAT 

 

SAKE VIR GOEDKEURING 

 

Besluit:  Die aanbevelings word vervang deur BJ-3. 

1 Die Sinode besluit om die huidige ooreenkoms met Shepherd te verleng tot met die volgende 
sitting van die Sinode wanneer dit heroorweeg en –onderhandel kan word. 

2 Die Sinode keur onderstaande nuwe ooreenkoms met Shepherd goed. 

1 OOREENKOMS TUSSEN DIE NG KERK VRYSTAAT EN DIE UV 

(SHEPHERD) 

Voortgesette Bedieningsontwikkeling (VBO) vorm 'n belangrike komponent van die A-Z Beleid 
vir die Opleiding en Versorging van Predikante.  Binne die sinodale verband van die NG Kerk 
Vrystaat neem die Eenheid vir Bedieningsbegeleiding (EBB) verantwoordelikheid vir VBO.  
Gedurende die afgelope vier jaar sedert die vorige sitting van die Sinode het Shepherd per 
ooreenkoms as agent vir VBO vir die EBB opgetree.  Die Sinode het Shepherd vir hierdie diens 
vergoed.  Die ooreenkoms met Shepherd verstryk op 31 Desember 2013 en die EBB het besluit 
om die verbintenis met Shepherd ten opsigte van VBO te kontinueer.  'n Nuwe ooreenkoms is 
opgestel en word hierby aangeheg vir die goedkeuring van die Sinode.  Hierdie ooreenkoms 
moet ook deur die Universiteit van die Vrystaat (waarvan Shepherd deel is) goedgekeur word.  
Die gedagte is dat die Sinode die breë riglyne vir 'n ooreenkoms goedkeur en aan die 
Kuratorium volmag gee om dit in oorleg met die EBB af te handel. 
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OOREENKOMS (konsep) 

aangegaan deur en tussen die 

NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK VRYSTAAT  (NG KERK VRYSTAAT) 

en 

DIE UNIVERSITEIT VAN DIE VRYSTAAT (UV) 

 

AANHEF 

1. Die Sentrum vir die Begeleiding van Geestelike Werkers, bekend as Shepherd (hierna 
“Shepherd”), is ‘n bestaande sentrum aan die UV en is gevestig in die Fakulteit Teologie aan 
die UV.  Shepherd is die Fakulteit Teologie se arm wat dienste van volwasse leer aan kerke 
verskaf, en waarvan die NG Kerk Vrystaat een is. 

2. Die NG Kerk Vrystaat is daartoe verbind om Voortgesette Bedieningsontwikkeling (hierna 
“VBO”) in lyn met die A-Z Beleid vir Predikante te verskaf, wat daarop gemik is om hul meer 
bedieningsvaardig en –fiks te hou sodat hulle en gemeentes in hulle sorg groter 
bedieningsvreugde kan beleef.  Vir hierdie doel sluit die NG Kerk Vrystaat  hierdie ooreenkoms 
met Shepherd. 

3. Die ooreenkoms erken die eiesoortigheid en selfstandigheid van sowel die NG Kerk Vrystaat en 
Shepherd (as instelling aan ‘n publieke universiteit) en wil die belange van beide instansies ten 
beste dien. 

4. Die ooreenkoms word gesien as ‘n addendum tot die ooreenkoms tussen die NG Kerk Vrystaat 
en die UV met betrekking tot die Fakulteit Teologie, en onderskryf die etos van daardie 
ooreenkoms. 

5. Aan die hoof van Shepherd staan ‘n direkteur wat deur die UV aangestel word en geag word as 
‘n werknemer van die UV en dra die UV die verantwoordelikhede verbonde aan hierdie pos. 

DIE UV (SHEPHERD) EN DIE NG KERK VRYSTAAT KOM DAAROM OOREEN: 

6. Shepherd onderneem om jaarliks kursusse vir predikante en ander belangstellendes uit die NG 
Kerk-familie te ontwikkel en aan te bied met die oog op VBO-behoeftes (A-Z Beleid) in hierdie 
kerke. 

7. Die NG KERK VRYSTAAT onderneem om jaarliks ‘n bedrag van ten minste R250 000,00 
(Tweehonderd en vyftig duisend Rand) aan Shepherd beskikbaar te stel en op ‘n halfjaarlikse 
basis vanaf 1 Januarie 2014 aan die UV oor te betaal vir VBO-programme wat aan predikante 
en belangstellendes uit die NG Kerk-familie aangebied word.  

8. ‘n VBO-Advieskomitee wat as subkomitee van die Kuratorium funksioneer en bestaande uit die 
predikant in sinodale diens vir die Eenheid vir Bedieningsbegeleiding, nog ‘n lid van die 
Kuratorium en verteenwoordigers van elk van die ander eenhede in die Sinode van die NG 
KERK VRYSTAAT, vergader jaarliks of soos nodig om die VBO-behoeftes van die NG KERK 
VRYSTAAT te bespreek, bestaande programme van Shepherd te evalueer en dit met die 
sentrum te kommunikeer. 

9. Ten einde hierdie kommunikasie en skakeling effektief te struktureer, neem die Direkteur van 
Shepherd of sy verteenwoordiger sitting in vergaderings van die Eenheid vir 
Bedieningsbegeleiding (EBB) en het die voorsitter van die NG KERK VRYSTAAT se VBO-
Advieskomitee weer sitting in die Raad van Shepherd. 
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10. Die ooreenkoms maak voorsiening daarvoor dat die NG KERK VRYSTAAT (soos alle ander 
kerke) deur Shepherd ingelig sal word oor die personeelprofiel in die sentrum en met name die 
pos van Direkteur, en bied ook geleentheid tot inspraak aan die NG KERK VRYSTAAT in die 
aanstellingsprosedure vir ‘n nuwe direkteur. 

11. Die ooreenkoms maak voorsiening daarvoor dat die NG KERK VRYSTAAT haar kerklike 
verbintenis met die Direkteur van Shepherd (of ander personeellede) mag uitdruk deur 
beroeping en bevestiging deur die Kuratorium en wat ook, maar nie noodwendig, ‘n 
gemeentelike verbintenis mag behels. 

12. Die nuwe ooreenkoms tussen die NG KERK VRYSTAAT en Shepherd is termynbepaald, 
naamlik van sinode- tot sinodesitting, wanneer dit heroorweeg en –onderhandel kan word. 

13. Die instansie wat namens die NG KERK VRYSTAAT die nakoming van hierdie ooreenkoms 
bestuur en/of oor enige aangeleentheid wat nie in die ooreenkoms vervat is of wat uit die 
werking daarvan mag voortspruit, mag onderhandel, is die Kuratorium in oorleg met die 
Eenheid vir Bedieningsbegeleiding van die NG KERK VRYSTAAT. 

HIERDIE OOREENKOMS IS GETEKEN TE BLOEMFONTEIN OP ___________________________ 

___________________________ ____________________________ 

NAMENS: NG KERK VRYSTAAT NAMENS:  UNIVERSITEIT VRYSTAAT 

BJ-3 VERSLAG VAN DIE TYDELIKE KOMMISSIE VIR DIE 
EENHEID VIR BEDIENINGSBEGELEIDING (EBB) 

 

Besluit:  Goedgekeur 

Die Sinode besluit om die verbintenis met Shepherd voort te sit aan die hand van 
onderstaande ooreenkoms. 

 

KONSEP OOREENKOMS TUSSEN DIE UV (SHEPHERD) EN  

DIE NG KERK VRYSTAAT 

 

OOREENKOMS) 

aangegaan deur en tussen die 

NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK VRYSTAAT  (NG KERK VRYSTAAT) 

en 

UNIVERSITEIT VAN DIE VRYSTAAT (UV) 

AANHEF 

1. Die Sentrum vir die Begeleiding van Geestelike Werkers, bekend as Shepherd (hierna 
“Shepherd”), is ‘n bestaande sentrum aan die UV en is gevestig in die Fakulteit Teologie 
aan die UV.  Shepherd is die Fakulteit Teologie se arm wat dienste van volwasse leer aan 
kerke verskaf, en waarvan die NG Kerk Vrystaat een is. 
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2. Die NG Kerk Vrystaat is daartoe verbind om Voortgesette Bedieningsontwikkeling 
(hierna “VBO”) in lyn met die A-Z Beleid vir Predikante, asook ander gemeenteleiers, te 
verskaf, wat daarop gemik is om hul meer bedieningsvaardig en –fiks te hou sodat hulle 
en gemeentes in hulle sorg groter bedieningsvreugde kan beleef.  Vir hierdie doel sluit 
die NG Kerk Vrystaat hierdie ooreenkoms met Shepherd. 

3. Die ooreenkoms erken die eiesoortigheid en selfstandigheid van sowel die NG Kerk 
Vrystaat en Shepherd (as instelling aan ‘n publieke universiteit) en wil die belange van 
beide instansies ten beste dien. 

4. Die ooreenkoms word gesien as ‘n addendum tot die ooreenkoms tussen die NG Kerk 
Vrystaat en die UV met betrekking tot die Fakulteit Teologie, en onderskryf die etos van 
daardie ooreenkoms. 

5. Aan die hoof van Shepherd staan ‘n direkteur wat deur die UV aangestel word en geag 
word as ‘n werknemer van die UV en dra die UV die verantwoordelikhede verbonde aan 
hierdie pos. 

DIE UV (SHEPHERD) EN DIE NG KERK VRYSTAAT KOM DAAROM OOREEN: 

1. Shepherd onderneem om jaarliks kursusse vir predikante en ander belangstellendes uit 
die NG Kerk-familie te ontwikkel en aan te bied met die oog op VBO-behoeftes (A-Z 
beleid) in hierdie kerke. 

2. Die NG Kerk Vrystaat onderneem om jaarliks ‘n bedrag van ten minste R250 000,00 
(Tweehonderd en vyftig duisend Rand) aan Shepherd beskikbaar te stel vir VBO-
programme wat aan predikante en belangstellendes uit die NG Kerk-familie aangebied 
word.  

3. ‘n VBO-Advieskomitee wat as subkomitee van die Kuratorium funksioneer vergader 
jaarliks, of soos nodig om die VBO-behoeftes van die NG Kerk Vrystaat te bespreek, 
bestaande programme van Shepherd te evalueer en dit met die sentrum te kommunikeer. 

4. Ten einde hierdie kommunikasie en skakeling effektief te struktureer, neem die Direkteur 
van Shepherd of sy verteenwoordiger sitting in vergaderings van die Eenheid vir 
Bedieningsbegeleiding (EBB) en het die verteenwoordiger van die NG Kerk Vrystaat se 
VBO-Advieskomitee weer sitting in die Raad van Shepherd. 

5. Die ooreenkoms maak voorsiening daarvoor dat die NG Kerk Vrystaat (soos alle ander 
kerke) deur Shepherd ingelig sal word oor die personeelprofiel in die sentrum en met 
name die pos van Direkteur, en bied ook geleentheid tot inspraak aan die NG Kerk 
Vrystaat in die aanstellingsprosedure vir ‘n nuwe direkteur. 

6. Die ooreenkoms maak voorsiening daarvoor dat die NG Kerk Vrystaat haar kerklike 
verbintenis met die Direkteur van Shepherd (of ander personeellede) mag uitdruk deur 
beroeping en bevestiging deur die Kuratorium en wat ook, maar nie noodwendig, ‘n 
gemeentelike verbintenis mag behels. 

7. Die nuwe ooreenkoms tussen die NG Kerk Vrystaat en Shepherd is termynbepaald, 
naamlik van sinode- tot sinodesitting, wanneer dit heroorweeg en –onderhandel kan 
word. 

8. Die instansie wat namens die NG Kerk Vrystaat die nakoming van hierdie ooreenkoms 
bestuur en/of oor enige aangeleentheid wat nie in die ooreenkoms vervat is of wat uit die 
werking daarvan mag voortspruit, mag onderhandel, is die Kuratorium in oorleg met die 
Eenheid vir Bedieningsbegeleiding van die NG Kerk Vrystaat. 

HIERDIE OOREENKOMS IS GETEKEN TE BLOEMFONTEIN OP ________________________ 

___________________________ ____________________________ 

NAMENS: NG KERK VRYSTAAT NAMENS: UNIVERSITEIT VRYSTAAT 
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FB VERSLAG VAN DIE FAKULTEIT TEOLOGIE :  
UNIVERSITEIT STELLENBOSCH 

Prof Ian Nell van Stellenbosch kry ‘n spreekbeurt. 

 

SAKE VIR INLIGTING EN KENNISNAME 

1 STUDENTE-AANGELEENTHEDE 

2 ONDERRIG, NAVORSING EN GEMEENSKAPSINTERAKSIE 

3 FISIESE INFRASTRUKTUUR 

4 SEMINARIUM VIR DENOMINASIONELE BEDIENINGSVORMING EN 
DENOMINASIONELE PROGRAMME 

5 UITDAGINGS 

 

FA VERSLAG VAN DIE KURATORIUM NG KERK:  
UNIVERSITEIT PRETORIA   

 

Prof Cas Wepener kry ‘n spreekbeurt. 

SAKE VIR INLIGTING EN KENNISNAME 
 

1 TUISTE BY DIE UNIVERSITEIT VAN PRETORIA 

2 DOSENTE 

3 STUDENTE 

4 KERKEIE OPLEIDING EN VOORTGESETTE BEDIENINGS-
ONTWIKKELING 

5 TOEKOMS 

Oudl Gerber Roux doen voorbidding vir die drie teologiese fakulteite. 

 

Voorstel:  Goedgekeur 
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Die Sinode spreek besondere waardering uit teenoor die afgevaardigdes wat bereid was om 
tydens ‘n langnaweek en Vadersdag, die vergadering by te woon. Die Sinode is dankbaar 
teenoor gemeentes wat ander reëlings moes tref vir die eredienste van Sondag. 

Voorsteller: Dr Danie van Tonder (Pellissier) 
Sekondant: Ds Rikus van Zyl  (Fichardtkruin) 

Voorstel:  Goedgekeur 

Die Sinode sê dankie vir die professionele manier waarop Eddie Lamley (visuele installasie en 
kameras), Cobie de Beer (rekenaarnetwerk en tegniese installasie) en Rudolf van den Bergh 
(klankoperateur en klankinstallasie), die vergadering behulpsaam was sodat alles vlot kon 
verloop. 

Voorsteller: Ds Rikus van Zyl (Fichardtkruin) 
Sekondant: Dr Danie van Tonder (Pellissier) 

Voorstel:  Goedgekeur 

Die Sinode is dankbaar vir die volgende borge: 
ABSA, IFG Africa, MARSH Versekering, Alexander Forbes en CLF. 

Dankie aan al die uitstallers. 

Voorsteller: Ds Rikus van Zyl (Fichardtkruin) 
Sekondant: Dr Danie van Tonder (Pellissier) 

 

B   EENHEID VIR BEDIENINGSBEGELEIDING 

 

BA-1   PREDIKANTEVERSORGING 
 

SAKE VIR INLIGTING EN KENNISNAME 

1 SKEP VAN ‘N KULTUUR 

2 GESPREKKE MET PREDIKANTE 

3 VOORUITSIGTE VIR DIE TOEKOMS 

 

SAKE VIR GOEDKEURING 

4 UITVOERENDE AMPTENAAR BEDIENINGSBEGELEIDING 

Amendement:  Staan oor tot by die hantering van die Verslag van die Eenheid vir Ondersteuning. 

Die Sinode besluit om ter wille van volhoubare Woordbediening in elke gemeente, die effektiewe 
kerkwees en bediening deur gemeentes, nie die pos van Uitvoerende Amptenaar, 
Bedieningsbegeleiding, te vul nie en die pos te termineer. Die geld wat op hierdie wyse gespaar word, 
moet afgetrek word van die pro-rata bydrae wat gemeentes tot die sinodale begroting moet maak. 

Voorsteller: Dr Bertus Celliers  (Rietfontein) 
Sekondant: Ds Basie Fourie  (Luckhoff) 

Besluit:  Staan oor tot by die hantering van die Verslag van die Eenheid vir Ondersteuning. 

Die Sinode keur goed dat die pos van Uitvoerende Amptenaar Bedieningsbegeleiding gevul word. 
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Oudl ds André Smuts doen ‘n gebed vir die Eenheid vir Bedieningsbegeleiding, die opleiding van 
teologiese studente en die Teologiese Fakulteite. 

Voorstel:  Goedgekeur 

Vandag dink ons saam met die jeug van Suid-Afrika aan die tragiese gebeure van die skoliere-
opstande gedurende 1976 in Soweto. Ons dink ook aan die uitdagings wat die jeug van SA in 
die gesig staar.  Ons sien ‘n toekoms raak wat ‘n “celebration” is van leerbaarheid, 
beskikbaarheid en bruikbaarheid na aanleiding van Kolossense se karakter. 

Aangesien ons vandag ook Vadersdag vier, is dit ons wens dat alle vaders opnuut hul taak en 
verantwoordelikheid in hul gesinne sal opneem. 

Voorsteller Ds Rikus Hattingh (Bethlehem-Oos) 
Sekondant: Ds Jean van Biljon (Edenville) 

 

D EENHEID VIR BARMHARTIGHEIDSDIENSTE (vervolg) 

13 FINANSIERING VAN DIENSTE 

Besluit:  Word vervang deur die Verslag van die Ad hoc-komitee D2. 

3. Die Sinode roep kiesers op om die regering by die stembus tot verantwoording te roep oor die 
standaarde van dienslewering, ook met betrekking tot die finansiering van maatskaplike dienste 
wat deur middel van NGO’s gelewer word. 

D-2 VERSLAG VAN DIE AD HOC-KOMITEE BESTAANDE UIT DIE 
EENHEID VIR BARMHARTIGHEIDSDIENSTE EN TYDELIKE 
KOMMISSIE VIR ALGEMENE SAKE 

Besluit:  Goedgekeur 

1. Die Sinode het met besorgdheid kennis geneem van die volgende nood in ons 
gemeenskap: 

 Die gaping tussen ryk en arm wat tot die hoogste in die wêreld gestyg het (gini-
kwofisiënt). 

 Werkloosheid wat 25% oorskry het en die 31% jeugdiges tussen 15 en 24 jaar wat 
werkloos is, nie op skool is nie en ook nie studeer nie. 

 Die krisis in die onderwys (die hoë uitvalsyfer selfs voor graad 12). 

 Korrupsie en swak dienslewering. 

 Armoede. 

 Die leemte aan ‘n volhoubare en regverdige beleid vir welsynsubsidies en –toelaes. 

 Die hoë aborsiesyfer. 

 Ons samelewing wat meer gewelddadig raak. 

 Protesoptredes wat toeneem in frekwensie, afstootlikheid en geweld. 

 Die negatiewe uitwerking van sekere wetgewing en beleidstoepassings wat tot 
verdere werkloosheid, diskriminasie, rassespanning en selfs vreemdelingehaat lei. 

2. Die Sinode besluit om steeds betrokke te wees by die verligting van die nood en die 
aanspreek van die oorsake daarvan.  Lidmate word aangemoedig om by wyse van 
opbouende betrokkenheid by hulle gemeenskap hulle vaardighede en middele aan te 
wend om ons land konstruktief op te bou. 

3. Die Sinode versoek die Moderamen om aan die hand van ŉ omsendskrywe aan alle 
gemeentes, die nodige persverklaring en gesprekke met ander kerke in die NG Kerk-
familie en ander Christelike kerke (SARK) lidmate op te roep om uitvoering te gee aan die 
opdrag van Paulus in 1 Tim. 2:1-2:  “Ek dring daarop aan dat daar in die eerste plek met 
smeking, voorbidding en danksegging gebid moet word vir alle mense, vir dié wat regeer 
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en vir almal wat gesag uitoefen, sodat ons 'n rustige en stil lewe kan lei in volkome 
toewyding aan God en in alle eerbaarheid.” 

4. Die Sinode doen ‘n beroep op politieke partye, werknemersorganisasies en ander 
belangegroepe om hulle te weerhou van intimidasie, opruiende retoriek en haatspraak, 
afstootlike optredes, gewapende en geweldadige protesaksies en eerder van die 
toepaslike grondwetlike meganismes gebruik te maak. 

5. Die Sinode versoek die Moderatuur om te oorweeg om die inhoud van hierdie voorstel en 
motivering met die Vrystaatse Provinsiale Regering te kommunikeer. 

6. Die Sinode versoek die Moderamen om te oorweeg om ‘n gelykluidende 
beskrywingspunt na die Algemene Sinode te formuleer. 

Voorstel:  Goedgekeur 

Die Sinode bedank Riaan Bezuidenhout van CPD Solutions vir sy geduld, kennis, tyd en 
hantering van die stemprosedure. 

Voorsteller: Dr Gerhard Botha (Heuwelsig) 
Sekondant: Ds Rikus van Zyl (Fichardtkruin) 
 

Voorstel:  Goedgekeur 

Die Sinode spreek sy dank en waardering uit teenoor Bothaville en sy mense vir hulle 
hulpvaardigheid en gasvryheid.  

Personeel van Nampo Park onder leiding van Annemarie de Beer, Hanlie Mouton van 
Bothaville Info en al die gastehuise vir verblyf. Dankie aan Bothaville Moedergemeente, 
Bothaville-Noord en Meyerhof vir die oorvloedige en lekker kos waarmee ons bederf is!  
Dankie aan Bets en Madelein Steenkamp vir die blomme. 

Voorsteller: Dr Danie van Tonder (Pellissier) 
Sekondant: Ds Rikus van Zyl (Fichardtkruin) 

 

VERLOF 

Lys van afgevaardigdes wat verlof geneem het: 

GEMEENTE PERSOON DATUM TYDPERK 
GOED-

GEKEUR 

MET 
BEHOUD 

VAN 
DAGGELD 

JA/NEE 

Bethlehem-Wes Ds AP van Zyl 17 Junie 08:00-15:00 Ja Nee (1 dag) 

Clarens Ds IAC v/d 
Bergh 

17 Junie 08:00-15:00 Ja Nee (1 dag) 

Oranjeville F v Z Louw 16 Junie vanaf 
13:00  

tot 17 Junie -
15:00 

Ja Nee (1 dag) 

Oranjeville CJW Louw 16 Junie vanaf 
13:00  

tot 17 Junie -
15:00 

Ja Nee (1 dag) 

Wesselsbron-
Noord 

AP Minnaar 16 Junie 08:00 – 16:30 Ja Ja 

 

Die vergadering verdaag vir die nagmaalsviering by die NG Gemeente Bothaville. 
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NOTULE 

 

VIERDE SITTINGSDAG – MAANDAG, 17 JUNIE 2013 

 

Die dagwyding word gelei uit Kolossense 3:12-4:1 

 

KERKRAADSLEDE VERKIES OM OP DIE MODERAMEN TE DIEN: 

Primari: 

Jan Brazelle (Bloemheuwel)   (JA) 
Piet Coetzer (Bloemheuwel)  (PJB) 
Lizanne Dippenaar (Studentekerk)  (L) 
Ella Kotzé (Pellissier)  (EJ) 
Francois Maritz (Berg-en-Dal)  (FP) 

Sekundi: 

Putu Pretorius (Bloemfontein)  (S) 
Fanie Snyman  (Heuwelkruin)  (SD) 
Piet Taljaard (Arlington/Lindley)  (PJ) 
Hennie van der Walt (Hospitaalpark)  (HA) 
San-Mari Vorster (Vredefort)  (SME) 

 

Voorstel:  Goedgekeur 

Die Sinode besluit dat die sekundi vir die Interimkomitee, gevorm word deur die lede wat met 
die tweetal nie gekies is nie: proff Johan Janse van Rensburg, Fanie Snyman en ds Riaan van 
Zyl, in dié volgorde. 

Voorsteller:  Ds Rikus van Zyl (Fichardtkruin) 
Sekondant:  Dr Gerhard Botha (Heuwelsig) 
 

AB-1 VERSLAG VAN DIE MODERAMEN   (vervolg) 
 

AB-2 BELYDENIS VAN BELHAR : GESPREKSDOKUMENT  

1. INLEIDING: VAN SINODE NA SINODE 

Die besluite van die Algemene Sinode van die NG Kerk in Oktober 2011 oor die Belydenis van 
Belhar, het ‘n proses voorsien waarin daar deeglik oor die historiese-, teologiese- en kontekstuele 
intensie en relevansie van die belydenis gepraat sal word. 

Aan die begin van verlede jaar (2012) is ‘n Taakspan deur die Algemene Sinode se Moderamen 
(ASM) aangewys, wat sedertdien drie keer vergader het om oor hierdie proses te besin.  ‘n Eerste 
doelwit van hierdie Taakspan was om op hoogte te kom van en te bly met die verskillende gesprekke 
wat in die onderskeie streeksinodes oor die Belydenis van Belhar gevoer word.  So is daar 
byvoorbeeld in die afgelope jaar sinodale byeenkomste in Natal, Mpumalanga en die Hoëveld gehou 
en het die sinodes van die Oos-Kaap en Wes-Transvaal ook formele besluite oor die Belydenis van 
Belhar geneem.  ‘n Tweede doelwit van die ASM-Taakspan was om goeie inligting oor die Belydenis 
van Belhar aan sinodes, kerkrade en lidmate te voorsien.  Die belangrikste uitkomste hiervan was die 
skepping van ‘n webbladsy met verskillende perspektiewe op die gesprek (te sien by 
www.belydenisvanbelhar.co.za), asook ‘n publikasie met die oog op gemeentelike gesprekke en 
Bybelstudie, “Belydenis van Belhar.  In gesprek met mekaar” (Van Wyk, Simpson, Nel).  Oor hierdie 
prosesse is daar onder andere in Kerkbode berig, maar ook in die dagpers en oor RSG.  ‘n 
Belangrike verwikkeling was die vergadering van die Algemene Taakspan Regte (ATR) in April 2013, 
waarvan die besluite hieronder weergegee word. 

http://www.belydenisvanbelhar.co.za/
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In die Vrystaat het die Moderamen van die NG Kerk eweneens ‘n Taakspan uit eie geledere 
aangewys en het daar op 19 Februarie 2013 ‘n sinvolle en insiggewende gesprek in die Moderamen 
oor die Belydenis van Belhar plaasgevind.  Daar is besluit om die dokumentasie wat deur die 
plaaslike Taakspan voorberei is en as basis vir die gesprek in die Moderamen gedien het, aan 
kerkrade beskikbaar te stel in die aanloop tot drie streeksbyeenkomste wat aan die begin van Maart 
2013 in Bloemfontein, Kroonstad en Bethlehem gehou is.  Die bedoeling van hierdie byeenkomste 
was die deurgee van inligting, sowel as om te luister na die menings en standpunte van 
verteenwoordigers uit gemeentes van regoor die Vrystaat.  Aldrie byeenkomste is redelik goed 
bygewoon en die gesprekke oor die Belharbelydenis was openhartig en intens.  Terugvoer uit die 
streeksbyeenkomste is verwerk en aan die Moderamen voorgelê, en ná bespreking gefinaliseer in 
hierdie gespreksdokument wat nou aan die Sinode van die NG Kerk Vrystaat by Bothaville deurgegee 
word.  Die bedoeling hiermee is om op ‘n gebalanseerde wyse inligting aan afgevaardigdes na die 
Sinode deur te gee en daarmee die gesprek te verbreed. 

Die standpunt en aanbeveling van die Moderamen word in paragraaf 4 hieronder weergegee. 

Die inhoud van hierdie gespreksdokument is die volgende: 

1. Inleiding p    1 
2. Uiteensetting van besluite van die Algemene Sinode en die ATR p    2 
3. Terugvoer van die Vrystaatse saamtrekke p    7 
4. Aanbeveling van die Moderamen aan die Vrystaatse Sinode p  12 
5. Bylaag A: Die Belydenis van Belhar p  14 
6. Bylaag B: Die Begeleidende Brief by die Belydenis van Belhar p  18 
7. Bylaag C: Die Laudium Verklaring p  21 
8. Bylaag D: “Eenheid, versoening, geregtigheid...” – dr. Gideon v/d Watt p  24 
9. Bylaag E: “Belhar: Nie as belydenisskrif...” – prof. Johan van Rensburg p  29 
10. Bylaag F: “Belhar: Getuienis, stok en staf, credo?” – ds. Jan Lubbe p  32 

************** 

2. VAN BIRCHWOOD NA BELHAR: DIE BESLUITE VAN DIE 
ALGEMENE SINODE 2011 

Die Algemene Sinode wat in Oktober 2011 by die Birchwood Konferensiesentrum gehou is, het die 
volgende besluite oor die Belydenis van Belhar geneem (net hoofpunte): 

“1. Die Algemene Sinode besluit om die Belydenis van Belhar op kerkordelike wyse deel van die 
NG Kerk se belydenisgrondslag te maak en dra dit aan die Moderamen op om die nodige 
kerkordelike prosesse hieroor in werking te stel. 

2.  Die Algemene Sinode volstaan met die besluit van 1998: "Die Algemene Sinode aanvaar dat 
die Belydenis van Belhar op sigself genome nie met die drie formuliere van eenheid in stryd is 
nie" en ook "aanvaar ter wille van die eenheidsproses en sy getuienis die wesenlike inhoud van 
die Belydenis van Belhar." 

3. Die Algemene Sinode wys daarop dat die NG Kerk in gesprek is met die VGKSA.  Die gesprek 
word gefasiliteer deur die WGGK.  In die gesprek word ook aandag gegee aan die teologiese 
inhoud van die Belydenis van Belhar. 

4. Die Algemene Sinode dra dit aan die Moderamen op om, as deel van die proses, ’n deeglike 
studie te doen van die historiese, teologiese en kontekstuele relevansie van die Belhar 
Belydenis ten einde die volgende Algemene Sinode en alle kerkvergaderings te adviseer.” 

‘n Volgende besluit het oor kerkhereniging gegaan en die Belydenis van Belhar ook ter sprake 
gebring: 

“Ons is verbind aan die VGKSA wat vir ons sê dat die Belharbelydenis vir hulle baie belangrik is 
en dat hulle dit deel wil maak van die nuwe verband.  Ons is verbind aan die NGKA en die RCA 
wat vir ons sê dat hulle nie kans sien om Belhar volledig as belydenisskrif te onderskryf nie. 

Ons erken dat daar in die NG Kerk baie gemeentes, predikante en lidmate is wat gereed is vir ’n 
hegte eenheid en graag Belhar onderskryf.  Ons erken ook dat daar baie gemeentes, predikante 
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en lidmate is wat gereed is vir ‘n hegte eenheid maar om verskillende redes nie kans sien om 
Belhar as belydenisskrif te onderskryf nie. 

Ons glo dat ons ‘n verantwoordelikheid teenoor al hierdie groepe het.  Ons is oortuig dit is 
moontlik om een te word in ‘n “ruim huis” wat plek maak vir almal – insluitende ons verskille.” 

Hieruit het daar nóg ‘n besluit gevloei, met ‘n voorstel van hoe die Belydenis van Belhar deel kan 
word van die belydenisgrondslag van ‘n herenigde kerk: 

“1. Ons is na ons konsultasieprosesse deeglik bewus daarvan dat  

(a) ’n Groot deel van die gemeentes en lidmate van die NG Kerk weens ’n 
verskeidenheid faktore nie die Belydenis van Belhar as vierde belydenisskrif wil 
aanvaar nie.  Dit is baie belangrik dat ons oor al hierdie faktore sal praat sodat ons 
nie “by die verlede stilstaan nie” (Jes 43:18), maar saam kan fokus op ons roeping 
vandag en in die toekoms.  Ons verbind onsself hiertoe (vgl AS Besluit 2004); en  

(b) dat hierdie verskille oorbrug kan word deur ‘n deeglike studie te maak van Belhar 
self. 

2. Soos ooreengekom met die Taakspan van die WBGK (nou die WGGK) is ons verbind om 
dmv ’n gesamentlike taakspan met die VGKSA weer deeglik te besin oor hoe ons saam in 
beide kerke met mekaar oor hierdie Belydenis kan praat. 

3. Ons is steeds oortuig dat die wesenlike inhoud van die Belydenis van Belhar (ons 
verbintenis aan die Bybelse getuienis oor God Drie-enig, oor die eenheid van die kerk, oor 
geregtigheid en versoening) baie wyd aanvaar word (vgl AS besluit 1998). 

4. Omdat die Belharbelydenis 'n belydenisskrif van een van die Familiekerke is, stel ons voor 
dat dit as een van die belydenisskrifte in die herstelde kerkverband opgeneem word.  Dit 
impliseer nie dat alle gemeentes, predikante, kerkraadslede en lidmate van die nuwe 
verband dit vanselfsprekend as belydenisskrif hoef te aanvaar nie. 

5. Die volgende formulering van die belydenisgrondslag (met inagneming van pt. 4) vir ’n 
herenigde kerk word aanvaar as basis vir onderhandeling met die familie van NG Kerke: 

1. Die leer wat die Kerk in ooreenstemming met die Woord van God bely, geskied in 
gemeenskap met die belydenis van ons voorgeslagte soos dit verwoord is in  

1.1 die Apostoliese Geloofsbelydenis, die Geloofsbelydenis van Nicea en die 
Geloofsbelydenis van Athanasius waardeur die Kerk haar verbondenheid met die 
algemene christelike Kerk uitdruk, en 

1.2 die Heidelbergse Kategismus, die Nederlandse Geloofsbelydenis en die Dordtse 
Leerreëls waardeur die Kerk haar verbondenheid met die gereformeerde tradisie 
uitdruk. 

1.3 In verbondenheid met ons eie konteks erken ons die Belydenis van Belhar. 

1.4 Die Kerk erken die betekenis van die Laudiumdeklarasie vir ons missionêre 
karakter. 

2. Die Kerk aanvaar dat die taak van die kerk in belydenisvorming nie afgehandel is 
nie. In die toekoms mag veranderde omstandighede en ’n beter verstaan van die 
Woord van God lei tot die aanvaarding van verdere belydenisskrifte of die wysiging 
van bestaande belydenisskrifte.” 

(AS Besluiteregister 2011 en Die Kerkorde 2011, pp 140 tot 143) 

Ter wille van volledigheid, moet die volgende uittreksels uit die Kerkorde 2011 as vertrekpunt vir die 
gesprekke en proses gegee word: 
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HOOFSTUK 1 – DIE BELYDENIS EN ORDE VAN DIE KERK 

 

Artikel 1 

Die Nederduitse Gereformeerde Kerk staan gegrond op die Bybel as die heilige en onfeilbare Woord 
van God.  Die leer wat die Kerk in ooreenstemming met die Woord van God bely, staan uitgedruk in 
die Formuliere van Eenheid soos vasgestel op die Sinode van Dordrecht in 1618-1619, naamlik die 
sewe en dertig artikels van die Nederlandse Geloofsbelydenis, die Heidelbergse Kategismus en die 
vyf Dordtse Leerreëls. 

 

Artikel 2 

2.1 Waar die Woord van God eis dat in die gemeente van Christus alles welvoeglik en ordelik moet 
toegaan (1 Kor 14:40), word in die volgende artikels ’n aantal bepalinge gegee vir die lewe en 
werk van die Kerk met die oog op die volbrenging van sy taak en roeping ooreenkomstig die 
Heilige Skrif en die Belydenis. 

2.2 Hierdie bepalinge handel oor die ampte in die Kerk, die vergaderinge van die Kerk, die 
werksaamhede van die Kerk, regering en tug van die Kerk en die betrekkinge van die Kerk na 
buite. 

2.3 Die Nederduitse Gereformeerde Kerk reël sy eie interne orde op grond van sy onvervreembare 
roeping en interne bevoegdheid as kerk van Jesus Christus en ook op grond van sy reg tot 
vryheid van godsdiens. 

 

Artikel 44 

44.1 Die wysiging van die Belydenis kan alleen geskied nadat elke sinode afsonderlik met ’n 
tweederdemeerderheid én twee derdes van alle kerkrade elk met ’n tweederdemeerderheid 
ten gunste daarvan besluit het.  

44.2 Artikel 44.1 en 44.2 van die Kerkorde word gewysig nadat elke sinode afsonderlik met ’n 
tweederdemeerderheidstem ten gunste daarvan besluit het en die Algemene Sinode daarna 
met ’n tweederdemeerderheidstem ten gunste daarvan besluit. 

44.3 Die Algemene Sinode mag, met uitsondering van Artikel 44.1 en 44.2, die Kerkorde wysig of 
aanvul met ’n tweederdemeerderheidstem. 

 

 

Terwyl Artikel 1 die belydenisgrondslag van die Nederduitse Gereformeerde Kerk stel, toon Artikels 
44.1-44.2 die weg (proses) aan wat gevolg móét word indien die belydenisgrondslag gewysig word.  Tot 
voor die Algemene Sinode 2004 het Artikel 44.1 soos volg gelui:  “Die wysiging van die Belydenis kan 
alleen geskied nadat elke sinode afsonderlik met ‘n tweederdemeerderheid ten gunste daarvan besluit 
het.”  Die “....én twee derdes van alle kerkrade elk met ’n tweederdemeerderheid....” is in 2004 
bygevoeg.  Oor hoe hierdie proses onder leiding van die kerkraad in ‘n gemeente kan verloop, word 
daar in Reglement 21 van die Kerkorde 2011 meer besonderhede gegee: 

 

 

REGLEMENT 21 – REGLEMENT VIR DIE VERMEERDERING, 
KOMBINERING, EENWORDING EN SAMESMELTING VAN GEMEENTES, 

EN DIE VORMING VAN ‘N NUWE KERKVERBAND 

 

6. DIE WYSIGING VAN DIE BELYDENIS EN VORMING VAN ‘N NUWE 
KERKVERBAND 
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6.1 Die kerkraad lê sy voorstel oor die wysiging/handhawing van die belydenis/kerkverband éérs 
aan die gemeente voor vir die instemming van die belydende lidmate.  Nadat die instemming 
van twee derdes van die lidmate verkry is, finaliseer die kerkraad sy besluit met ŉ 
tweederdemeerderheid, waarna die finale besluit wéér op twee agtereenvolgende Sondae 
aan die gemeente vir approbasie voorgelê word. 

6.2  Die kerkraad besluit om die instemming van die gemeente soos in 6.1 hierbo genoem, op een 
van die volgende twee wyses te verkry: 

6.2.1 Die instemming van belydende lidmate word per geslote stembrief verkry tydens ’n 
gemeentevergadering wat die kerkraad met die belydende lidmate van die gemeente belê 
het en waarvan daar by die erediens(te) op vier agtereenvolgende Sondae vooraf kennis 
gegee is van beide die vergaderdatum en die inhoud van die voorstel.  By hierdie 
vergadering is twee waarnemers deur die ring/sy gevolmagtigde kommissie aangewys, 
teenwoordig.  Die voorsitter en skriba van die kerkraad tree op as voorsitter en skriba van 
hierdie vergadering. 

6.2.1.1 Lidmate wat ’n wettige verskoning het waarom hulle nie die betrokke 
gemeentevergadering kan bywoon nie, kan hul stem vooraf per geslote stembrief uitbring. 
Hierdie stemme word getel nadat die stemming op die gemeentevergadering uitgebring is. 

6.2.2 Die instemming van belydende lidmate word per geslote stembrief verkry wat persoonlik en 
sonder enige stemwerwing deur die kerkraad aan elke ongesensureerde belydende lidmaat 
van die gemeente beskikbaar gestel word.  Minstens veertien dae moet na ontvangs 
toegelaat word vir die inhandiging van die stembrief.  

6.2.2.1 Dit is die lidmaat se verantwoordelikheid om toe te sien dat die voltooide stembrief die 
kerkkantoor van die gemeente voor of op die sperdatum bereik. Die stemtelling vind plaas 
in die teenwoordigheid van twee waarnemers deur die ring/sy gevolmagtigde kommissie 
aangewys.  

6.3 Die tweederdemeerderheid van die gemeente se instemming word bepaal deur die getal 
uitgebragte stemme. 

6.4 Die kerkraad kan met lidmate en die kerkverband kan met gemeentes wat in die minderheid 
gestem het en wat nie bereid is om deel te word van die nuwe kerkverband nie, onderhandel 
oor billike kompensering.  

6.5 Die kerkraad stel deurgaans alle pogings in werking om kerkskeuring te voorkom. 

 

By hul vergadering van 22 tot 24 April 2013 het die Algemene Taakspan Regte (ATR) op versoek 
van die ASM ‘n vertolking van bogenoemde besluite gegee en op die onlosmaaklike verband tussen 
hierdie besluite gewys.  Daarby is vervolgens geoordeel: 

“2.2 Die besluit oor die Belydenis van Belhar (pt. 5 onder kerkhereniging, op bladsy 3 en 4 
hierbo), alhoewel in die konteks van kerkhereniging geneem, het ‘n definitiewe impak 
gehad op die besluit wat oor die Belydenis van Belhar, ongeag kerkhereniging, geneem is. 

2.3 Die Algemene Sinode het binne die bevoegdheid verleen in terme van Artikel 43.1 en 43. 
(van die Kerkorde) gehandel deur die besluit te neem “om die Belydenis van Belhar op ‘n 
kerkordelike wyse deel van die belydenisgrondslag van die NG Kerk te maak”. 

2.4 Die besluit van die Algemene Sinode “om die Belydenis van Belhar op ‘n kerkordelike wyse 
deel van die NG Kerk se belydenisgrondslag te maak”, kan nie anders vertolk word as ‘n 
voorneme om die Belydenis van Belhar deel van die belydenisgrondslag te maak nie. 

2.5 Die besluit kan nie vertolk word losstaande van die besluit om, “as deel van die proses, ‘n 
deeglike studie te doen van die historiese-, teologiese- en kontekstuele relevansie van die 
Belhar Belydenis, ten einde die volgende Algemene Sinodesitting en alle kerkvergaderings 
te adviseer” nie. 

2.6 Die Algemene Sinode is nie in 2011 gevra om in terme van Artikel 44 van die Kerkorde 
goed te keur dat die Belydenis van Belhar as ‘n belydenisskrif aanvaar word nie.  Artikel 
44.1 vereis ‘n tweederdemeerderheid van elke sinode én ‘n tweederdemeerderheid van 
twee derdes van alle kerkrade, alvorens die Algemene Sinode in terme van artikel 44.3 kan 
besluit om sy eie Kerkorde dienooreenkomstig met ‘n tweederdemeerderheid te wysig.  Die 
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kerkordelike proses vir die moontlike wysiging van die belydenisgrondslag is 
hiermee aan die gang gesit. 

2.7 Die Algemene Sinode het in terme van Artikel 44 ‘n voorlopige besluit geneem oor die 
wysiging van die belydenisgrondslag.  Hierdie voorlopige besluit moet opgevolg word met 
‘n formulering vir die voorgestelde wysiging van Artikel 1 van die Kerkorde, wat nog 
deur die volgende Algemene Sinode met ‘n tweederdemeerderheidstem goedgekeur moet 
word.  Hierdie voorstel moet daarna in terme van Artikel 44.1 vir die vereiste 
tweederdemeerderheid goedkeuring aan sinodes en kerkrade voorgelê word.  Eers nadat 
hierdie goedkeuring van al die sinodes en tweederdes van kerkrade met ‘n 
tweederdemeerderheidstem verkry is, kan die voorstel vir die wysiging van Artikel 1 finaal 
in terme van Artikel 44.3 deur die Algemene Sinode met ‘n tweederdemeerderheid 
goedgekeur word. 

2.8 Die besluit “om die Belydenis van Belhar op kerkordelike wyse deel van die 
belydenisgrondslag van die NG Kerk te maak”, is onderhewig aan die voorafgaande 
besluit dat dit opgeneem word “op so ‘n wyse dat alle gemeentes, predikante, 
kerkraadslede en lidmate nie vanselfsprekend dit as belydenisskrif hoef te aanvaar 
nie.”  

Hierdie besluit van die ATR gaan in Oktober 2013 vir ratifikasie aan die Algemene Sinode voorgelê 
word. 

Dit was vir die Taakspan duidelik dat die besluite van die Algemene Sinode 2011, die bepalings van 
die Kerkorde 2011 en die advies van die ATR, die Vrystaatse Sinode en alle kerkrade in die sinodale 
gebied voor die uitdaging stel om die kerkordelike prosesse met absolute integriteit, deursigtigheid, 
eerlikheid, regverdigheid, verantwoordelikheid en in onderlinge liefde, geduld en in ‘n gesindheid van 
wedersydse respek te bestuur sodat – ongeag die uitkoms daarvan – niemand met reg ‘n vinger van 
beskuldiging na die NG Kerk Vrystaat sal kan wys nie.  Inteendeel: in die hele proses moet dit ons 
doelwit wees om alles “gepas en ordelik” (1 Korintiërs 14:40) en tot eer van God alleen te doen (1 
Korintiërs 10:31). 

* * * * * * * 

3. VAN BELHAR NA BOTHAVILLE: TERUGVOER UIT DIE 
VRYSTAATSE STREEKSBYEENKOMSTE 

Die Moderamen van die NG Kerk Vrystaat het drie streeksbyeenkomste van 4-6 Maart 2013 in 
Bloemfontein, Kroonstad en Bethlehem gehou, waar daar onder andere inligting oor die proses 
rakende die Belydenis van Belhar deurgegee is en geluister is na die menings en vrae van 
verteenwoordigers en belangstellendes uit gemeentes.  In ‘n sekere sin was dit ‘n voorbereidende 
gesprek met die oog op die proses soos deur die Algemene Sinode voorsien, en was dit – soos reeds 
genoem – besonder openhartig en intens.  Die wyse waarop die gesprek oor die Belydenis van 
Belhar by die drie streeksbyeenkomste ingerig is, het tot ‘n groot mate ook die trant en uitkoms 
daarvan beïnvloed: in Kroonstad, waar daar tyd en die fisiese ruimte was om goeie 
kleingroepbesprekings te kon voer, het dit tot teologiese diepte in die groter terugvoergesprek gelei 
en is daar aan die einde ‘n openheid, vertroue en pastorale sensitiwiteit vir die kompleksiteite van die 
proses beleef.  In Bloemfontein en Bethlehem het dit in ‘n mindere mate gebeur. 

Wat hieronder volg is ‘n oorsig van die belangrikste indrukke wat deur lede van die Taakspan 
waargeneem is en uit die volgende bronne aangevul en verwerk is: 

 Terugvoer van die luisterspan van vier lede. 

 ‘n Kort verslag wat deur die voorsitter van die Moderamen saamgestel is. 

 “Die Belhar-proses”, standpuntstelling van broer Piet Theron (Red. van “Belhar Geweeg”, 2012, 
Bloemfontein: Kraal Uitgewers). 

 “Kommentaar op die Belhar-Belydenis”, standpunt van ds Jacob Badenhorst (Parys-Suid). 

 Brief van ds Carlie Schiel (Deneysville) aan die voorsitter van die Moderamen. 

 

3.1 Die besluit van die Algemene Sinode Oktober 2011 was aanvanklik vir baie teenwoordiges 
onduidelik en van ‘n omgekeerde orde: “die kar is voor die perde ingespan”, by wyse van 
spreke.  Die proses om oor die Belydenis van Belhar te besluit moes “van onder af” begin het, 
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dit wil sê vanaf kerkrade na die streeksinodes en uiteindelik kon die Algemene Sinode dit dan 
finaliseer.  Sou dit ons nie gehelp het as die Algemene Sinode net besluit het om “voor te stel 
dat die Belydenis van Belhar deel van die belydenisgrondslag gemaak word” in plaas van om 
dit as ‘n definitiewe besluit te stel?  Volgens mense teenwoordig het die Algemene Sinode 
hierdeur die proses vooruitgeloop en die objektiwiteit en openheid daarvan in gedrang gebring 
– “die Algemene Sinode het klaar besluit”; die gesprek is nutteloos. 

Tydens die streeksbyeenkomste is hierdie persepsie tot ‘n mate opgeklaar deur die besluite te 
verduidelik, op die breëre verband en samehang daarvan te wys (soos hierbo ook deur die 
ATR uiteengesit) en lidmate te verseker dat die kerkordelike proses soos in Artikel 44 
uitgespel, deur die Vrystaatse- én Algemene Sinode gerespekteer sal word. 

Nóg ‘n mening wat deur teenwoordiges gelug was, is dié dat die Vrystaatse NG Kerke reeds 
in ‘n vorige rondte hul mening oor kerkhereniging gegee en oor die Belydenis van Belhar 
“besluit” het, naamlik dat dit nie aanvaar word nie.  In hierdie verband is daarop gewys dat die 
meningspeiling van 2007 nie bedoel was as ‘n kerkordelike proses soos in Artikel 44 beskryf 
nie òf dat dit as sodanig deur kerkrade hanteer is nie. 

3.2 Daar is ‘n groot mate van agterdog jeens die proses en wantroue in die leierskap 
waargeneem – en wat nie net tot die besluite en gesprek oor die Belydenis van Belhar beperk 
is nie.  Teenwoordiges het na uitsprake van leiersfigure in die NG Kerk ten opsigte van die 
Belydenis van Belhar, kerkhereniging en algemene teologiese standpunte verwys, soos wat 
dit in die media (Kerkbode en algemeen) gerapporteer is.  Onderliggend hieraan is daar ‘n 
besorgdheid oor die NG Kerk in die algemeen gehoor: oor ‘n kwynende lidmaattal; oor ‘n 
gebrek aan toewyding; oor dreigende konflik, onmin en verdeeldheid; oor die feit dat vir baie 
gemeentes oorlewing die eerste prioriteit geword het. 

Tydens die streeksbyeenkomste is daar moeite gedoen om die integriteit van die huidige 
proses te verduidelik en is daar tog ervaar dat ‘n mate van vertroue deur die openhartigheid 
van die gesprek herstel is.  Dat hierdie proses ons moet help om onderlinge eenheid en 
begrip vir mekaar te soek, is deurgaans beklemtoon en daarom moet daar nie sprake wees 
van dwang óf diskriminasie teen enige groepering vóór óf ná ‘n uiteindelike besluit geneem is 
nie.  Die proses sou ook nie noodwendig afgehandel of “geslaagd” wees wanneer daar 
eenvoudig ‘n tweederde meerderheidsbesluit vír óf téén ‘n verruiming van ons 
belydenisgrondslag geneem is nie: die kerk van Christus word deur sy Woord en Gees 
regeer; nie deur meerderhede wat minderhede op enige manier die deur wys nie.  In die kerk 
luister ons na mekaar se getuienis en soek ons saam en met geloofsonderskeiding na die wil 
van God.  Die proses rondom die Belydenis van Belhar vra dus eerlike, inklusiewe en 
effektiewe kommunikasie en dat daar sensitiwiteit in die styl van kerklike leierskap 
gereflekteer sal word.  

3.3 Die huidige konteks waarin die gesprek oor die Belydenis van Belhar – met name in die 
Vrystaat – gevoer word, bemoeilik die proses en is daar by teenwoordiges hoë vlakke van 
weerstand hieroor waargeneem.  Benewens agterdog, is daar van ontnugtering, frustrasie, 
verlies en woede gehoor.  Die volgende faktore is ter verduideliking hiervan deur persone 
teenwoordig geopper: 

 ‘n algemene gevoel van onsekerheid en onveiligheid op die Vrystaatse platteland, in 
dorpe en stede; 

 die impak van plaasaanvalle en misdaad op die boerderygemeenskap; 

 die effek van ‘n droogte wat in sommige gevalle al meer as een seisoen aankom en 

produksie en voedselsekerheid onder druk laat kom; 

 wysigings in arbeidswetgewing en veral minimumloon wat verhoudinge tussen boere 
en werkers op talle plase gespanne gemaak het; 

 die kwessie van grondhervorming en ‘n groeiende aandrang om prosesse en 

wetgewing in dié verband te versnel en selfs te wysig;    

 die ineenstorting van infrastruktuur en dienslewering in talle dorpe en stede regoor 
die provinsie; 

 die onrustigheid wat dit veral in armer gemeenskappe meebring en die polisie se 
beperkte vermoë om hiermee te handel; 
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 die hoë vlakke van werkloosheid onder veral swart jongmense;  

 groeiende vervreemding tussen gemeenskappe en ‘n terugkeer van rasse-vooroordele; 
en  

 gebrek aan leierskap en visie in talle gemeenskappe om konstruktief te werk aan die 
verbetering van lewensomstandighede vir almal in die Vrystaat. 

In die gesprekke oor ons – die NG Kerk Vrystaat (se) – huidige konteks, is daar ook 
gereflekteer op die konteks waarin die Belydenis van Belhar in 1982 ontstaan het; ‘n konteks 
waarin verdeeldheid en vervreemding, onversoendheid en onreg, spanning en konflik destyds 
hoogty gevier het.  Dit is juis in so ‘n konteks wat deur allerlei sosio-maatskaplike-, politieke- 
en etiese kwessies beïnvloed word, dat ons kerk van Christus moet wees en onsself teologies 
moet kan verantwoord.   

3.4 Terwyl daar tereg besorgdheid behoort te bestaan oor dit wat in ons konteks aan’t gebeur is, 
is daar ongelukkig ook by sommige teenwoordiges kommerwekkende ondertone van ‘n 
onverdraagsaamheid teenoor ander (mense, kulture, kerke en menings) gehoor, en ‘n 
vasval in die “ons”/“hulle”-verdeeldhede uit die verlede én van die hede – ‘n manier van 
praat waarin teenpartye (byvoorbeeld diegene vir òf teen die Belydenis van Belhar) maklik 
geëtiketteer en in die proses vervreem word.  In sommige gevalle is standpunte met ‘n felheid 
gestel wat vreemd is aan wat van Christene in die algemeen verwag kan word en in ‘n 
kerklike gesprek oor versoening behoort te gebeur. 

Daarom is daar tydens die byeenkomste klem gelê op die feit dat dit in so ‘n konteks nodig is 
dat die kerk van Christus ‘n voorbeeld van eenheid, en draers van hoop en die boodskap van 
versoening moet wees.  Daar moet ‘n helende “andersheid” wees in die manier hoe ons met 
mekaar omgaan, ook wanneer ons van mekaar verskil en ‘n groter diversiteit in die kerk – én 
samelewing – moet hanteer.  Die uitdaging is om ten spyte van omstandighede, hierin aan 
Christus alleen gehoorsaam te bly.  

3.5 Die Taakspan is gevolglik ná afloop van die streeksbyeenkomste nog meer oortuig dat daar in 
die Vrystaatse kerk ‘n gesprekskultuur ontwikkel moet word waarin die volgende waardes 
nagestreef word – en nie net met die oog op die gesprek oor die Belhar nie, maar ook oor 
kerkhereniging en ons roeping as gelowiges in die algemeen: 

 ‘n Bereidwilligheid en vaardigheid om onder leiding van die Gees en in die lig van die 
Woord gesprek te voer, d.w.s. om geloofsonderskeidend na die wil van God te soek; 

 ‘n opregte gees van gebed; 

 ‘n gesindheid van onderlinge liefde, respek en wedersydse vertroue; 

 ‘n openhartige, eerlike en vrymoedige manier van luister en praat; 

 ‘n ingesteldheid van leerbaarheid; 

 ‘n verbintenis om deur ons gesprek te wil genees en verenig/herenig;  

 ‘n gesprek vry van dwang; en  

 inklusiwiteit waardeur kerke, ringe, sinodes en die breër verband van die Algemene 
Sinode betrek word, asook die familie van NG Kerke (VGKSA, NGKA en RCA) en ander 
in die groter gereformeerde wêreld in ons land en internasionaal, sowel as stemme 
vanuit verskillende hoeke oor die Belydenis van Belhar. 

3.6 Wat die teologiese inhoud van die Belydenis van Belhar betref, is drie waarnemings 
gemaak: 

 Daar is lidmate by wie ernstige vrae bestaan oor die Bybelse begronding en 
ooreenstemming van die inhoud van die Belharbelydenis met ons gereformeerde 
belydenisskrifte.  Dit gaan nie net oor spesifieke formulerings nie (veral: “dat God op ‘n 
besondere wyse die God van die noodlydendes is”), maar ook oor wat genoem word ‘n 
“horisontalisme”; ‘n verskraling van die heilsboodskap tot ons etiese lewe; ‘n te sterk 
fokus op sosio-politieke sake.  Gaan dit regtig in die Belydenis van Belhar oor kernsake 
van die Christelike geloof?  En indien wel, praat die Belydenis van Belhar nie dan 
daaroor in die taal van die bevrydingsteologie nie? 
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Hierdie vrae kan alleen sinvol hanteer word deur ‘n hernieude bestudering van die 
Belydenis van Belhar self, soos wat deur die Algemene Sinode voorsien is in ‘n proses 
van luister en leer in die lig van die Skrif, gelei deur die Heilige Gees en getoets aan ons 
gereformeerde belydenisskrifte. 

 Daar is by sommige lidmate steeds ‘n onkunde oor wat die Belydenis van Belhar 
presies sê en wat nie, sowel as oor die historiese konteks waarin dit ontstaan het.  Die 
Taakspan is besorg oor persepsies wat oor die afgelope drie dekades in die NG Kerk 
gevorm is oor die opstellers, intensie, aard en strekking van die Belydenis van Belhar én 
oor die funksionering daarvan in die VGKSA.  Baie van hierdie persepsies berus op 
veralgemenings en ongegronde aannames, en maak dit vir sommige lidmate moeilik om 
‘n verantwoorde mening oor die Belydenis te kan vorm. 

‘n Uiteindelike besluit oor óf en hoe die Belydenis van Belhar in die belydenisgrondslag 
van die NG Kerk opgeneem gaan word al dan nie, en waarmee die NG Kerk Vrystaat die 
toekoms geloofwaardig sal kan ingaan, sal nie op hoorsê geneem kan word nie, maar 
alleen op grond van persoonlike oorweging gelei deur sy Woord en Gees. 

 Daar is ook lidmate vir wie die sake waaroor dit in die Belydenis van Belhar gaan – die 
kerk van Christus; eenheid, versoening en geregtigheid; en gehoorsaamheid aan God 
tot sy eer – in die hart van die Evangelie lê, en daarom deel is van ons Christelike 
getuienis in ‘n verdeelde kerk en land, nie net in die tagtigerjare toe die Belydenis van 
Belhar opgestel is nie, maar ook vandag.  Van die waarnemers het na hierdie standpunt 
as ‘n “swygstem” verwys, komende onder andere van ‘n jonger generasie waarvan daar 
min tydens die saamtrekke gehoor is of teenwoordig was.  Binne hierdie oortuiging is 
daar weliswaar verskil van mening oor of dít beteken dat die Belydenis van Belhar 
noodwendig ‘n belydenisskrif soos die Drie Formuliere van Enigheid moet wees al dan 
nie – hieroor gaan die volgende punt van bespreking. 

3.7 ‘n Belangrike kwessie wat tydens die streeksbyeenkomste gestel en bespreek is, gaan oor die 
Belydenis van Belhar ás ‘n belydenis(skrif).  Dit was duidelik dat die vraag na wat die 
huidige belydenisgrondslag van die NG Kerk is, en in watter mate dit ons lees en uitleg van 
die Bybel bepaal en ons gemeentelike praktyke en daaglikse lewens as Christene beïnvloed, 
tans ‘n aktuele saak is.  Leef die gereformeerde belydenis regtig in ons NG Kerke?  En sal dit 
help as ons nou nóg een byvoeg, naamlik die Belydenis van Belhar? 

Waarnemers tydens die byeenkomste het hieroor twee interessante tendense bespeur: aan 
die een kant, ‘n konfessionalisme wat die bestaande  belydenisskrifte so te sê verhef tot op 
dieselfde vlak as die Skrif en dit as feilloos ag – en daarom die Belydenis van Belhar nie as 
deel daarvan kán aanvaar nie.  Na hierdie kant is daar op die eiesoortigheid en 
kontekstualiteit van ons bestaande belydenisskrifte gewys (in oorsprong en bedoeling), en 
wat hulself ondergeskik aan ‘n voortgaande luister na die Skrif gestel het.  Aan die ander kant, 
‘n dekonfessionalisme waarin ons huidige belydenisgrondslag hoogstens as ‘n tradisie of 
erfenis beskou word en dus ‘n relatief onbelangrike faset van ons kerk-wees – en daarom is 
die aanvaarding van nóg ‘n belydenis irrelevant òf onnodig òf opsioneel.  Na hierdie kant is 
daar op die noue verband tussen ‘n kerk se konfessie en haar identiteit gewys: ons word 
geken aan wat ons oor God, sy openbaring, ons verlossing en die uitwerking daarvan in ons 
lewens bely, en of ons dit inderdaad met integriteit uitleef. 

Tot sover, die terugvoer uit die streeksbyeenkomste van Maart 2013 in die NG Kerk Vrystaat.  Uit die 
verskeidenheid van standpunte wat gestel is, het die Taakspan hierbo dié wat oor die strekking en 
vertolking van die besluit van die Algemene Sinode 2011 (3.1) gegaan het, asook oor die huidige 
proses en rol van kerklike leierskap (3.2), die huidige konteks en onderliggende houdings daarin (3.4 
en 3.5), die teologiese inhoud van die belydenis (3.6) en die konfessionele aard en posisie van die 
Belydenis van Belhar (3.7) as die belangrikste momente in hierdie rondte van die gesprek uitgelig. 

4. TEN SLOTTE: BOTHAVILLE EN DAARNÁ 

Die Taakspan het sy opdrag soos van die Moderamen ontvang, uitgevoer deur interne besinning en 
gesprek; ‘n op hoogte bly met prosesse in ander sinodale gebiede en die Algemeen Sinodale-
verband; die voorbereiding van inligting vir voorlegging aan die Moderamen en streeksbyeenkomste; 
die verwerking van terugvoer wat ontvang is en ‘n laaste gesprek met die Moderamen om hierdie 
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verslag aan die Sinode in Junie in Bothaville te finaliseer.  Hiermee vertrou die Taakspan dat sy 
opdrag afgehandel is om die Vrystaatse gesprek oor die Belydenis van Belhar bona fide te help. 

In ‘n sekere sin bied die huidige gesprek en proses rakende die Belydenis van Belhar ‘n belangrike 
geleentheid aan die NG Kerk om tot duidelikheid oor haar gereformeerde teologiese identiteit en 
eietydse roeping as ‘n kerk van Christus in Afrika, te kom.  Predikante en lidmate, kerkrade en 
meerdere vergaderings moet dit daarom nie ligtelik verby laat gaan sonder om na die wil van die Here 
– en niks of niemand anders – hierin te soek nie. 
 

BELYDENIS VAN BELHAR 

(Oktober 1986) 

1.  Ons glo in die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, wat deur sy Woord en Gees sy kerk 

versamel, beskerm en versorg van die begin van die wêreld af tot die einde toe. 

2.  Ons glo aan een heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, geroepe uit 
die ganse menslike geslag.Ons glo dat die versoeningswerk van Christus sigbaar word in dié kerk as 
geloofsgemeenskap van diegene wat met God en onderling met mekaar versoen is (Ef. 2:11-22); 

dat die eenheid van die Kerk van Jesus Christus daarom gawe én opdrag is; dat dit ‘n samebindende 
krag is deur die werking van Gods Gees, maar terselfdertyd ‘n werklikheid is wat nagejaag en gesoek 
moet word en waartoe die volk van God voortdurend opgebou moet word (Ef. 4:1-16); 

dat hierdie eenheid sigbaar moet word sodat die wêreld kan glo (Joh. 17:20, 23); dat geskeidenheid, 
vyandskap en haat tussen mense en mensegroepe sonde is wat reeds deur Christus oorwin is en dat 
alles wat die eenheid mag bedreig, gevolglik geen plek in die kerk van Christus mag hê nie, maar 
bestry moet word; 

dat hierdie eenheid van die volk van God op ‘n verskeidenheid van maniere sigbare gestalte moet kry 
en werksaam moet wees (Fil. 2:1-5, 1 Kor. 12:4-31), daarin dat ons gemeenskap met mekaar beleef, 
najaag en beoefen (Joh. 13:1-17, 1 Kor. 1:10-13); daarin dat ons skuldig is om onsself tot nut en 
saligheid van mekaar vrywillig en met vreugde te gee; daarin dat ons een geloof deel, een roeping 
het, een van siel en een van sin is, een God en Vader het, van een Gees deurdronge is, van een 
brood eet en uit een beker drink, met een doop gedoop is, een Naam bely, aan een Heer 
gehoorsaam is, vir een saak ywer, een hoop met mekaar deel, saam die hoogte en breedte en diepte 
van die liefde van Christus leer ken; saam opgebou word tot die gestalte van Christus, tot die nuwe 
mensheid; saam mekaar se laste ken en dra en so die wet van Christus vervul, mekaar vertroos, 
saam met mekaar ly vir geregtigheid, saam bid, saam diensbaar is aan God in hierdie wêreld, saam 
stry teen alles wat hierdie eenheid mag belemmer of bedreig (Ef. 4:1-6, 3:14-20, 1 Kor. 10:16-17, 1 
Kor. 11:17-34, Gal. 6:2, 2 Kor. 1:3-4); 

dat hierdie eenheid slegs in vryheid gestalte kan kry en nie onder dwang nie; dat die verskeidenheid 
van geestelike gawes, geleenthede, agtergronde, oortuigings, soos ook die verskeidenheid van taal 
en kultuur, vanweë die versoening in Christus geleenthede is tot wedersydse diens en verryking binne 
die een sigbare volk van God (Rom. 12:3-8, 1 Kor. 12:1-11, Ef. 4:7-13, Gal. 3:27-28, Jak. 2:1-13); 

en dat die ware geloof in Jesus Christus die enigste voorwaarde is vir lidmaatskap van hierdie kerk. 

Daarom verwerp ons enige leer 

wat òf die natuurlike verskeidenheid  òf die sondige geskeidenheid so verabsoluteer dat hierdie 
verabsolutering die sigbare en werksame eenheid van die kerk belemmer of verbreek of selfs lei tot ‘n 
aparte kerkformasie; 

wat voorgee dat hierdie geestelike eenheid werklik bewaar word deur die band van vrede wanneer 
gelowiges met dieselfde belydenis van mekaar vervreem word ter wille van die verskeidenheid en 
vanweë die onversoendheid; 

wat ontken dat ‘n weiering om hierdie sigbare eenheid as ‘n kosbare gawe na te jaag, sonde is; 

en wat, uitgesproke of onuitgesproke, voorgee dat afkoms of enige ander menslike of sosiale faktore 
medebepalend is vir lidmaatskap van die kerk. 

3.  Ons glo dat God aan sy kerk die boodskap van versoening in en deur Jesus Christus toevertrou 
het; dat die kerk geroep is om die sout van die aarde en die lig van die wêreld te wees; dat die kerk 
salig genoem word omdat hulle vredemakers is; dat die kerk deur woord en daad getuies is van die 
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nuwe hemel en die nuwe aarde waarop geregtigheid woon (2 Kor. 5:17-21, Mat. 5:13-16, Mat. 5:9, 2 

Pet. 3:13, Openb. 21-22); 

dat God deur sy leweskeppende Woord en Gees die magte van sonde en dood, en daarom ook van 
onversoendheid en haat, bitterheid en vyandskap, oorwin het; dat God deur sy leweskeppende 
Woord en Gees sy volk in staat stel om te leef in ‘n nuwe gehoorsaamheid wat ook in die samelewing 
en wêreld nuwe lewensmoontlikhede kan bring (Ef. 4:17-6:23, Rom. 6, Kol. 1:9-14, 2:13-19, 3:1-4:6); 

dat hierdie boodskap ongeloofwaardig gemaak word en dat die heilsame uitwerking daarvan in die 
weg gestaan word indien dit verkondig word in ‘n land wat op Christelikheid aanspraak maak, maar 
waarin die gedwonge skeiding van mense op rassegrondslag onderlinge vervreemding, haat en 
vyandskap bevorder en bestendig; 

dat enige leer wat sodanige gedwonge skeiding vanuit die evangelie wil legitimeer, dit nie wil waag op 
die pad van gehoorsaamheid en versoening nie, maar uit vooroordeel, vrees, selfsug en ongeloof die 
versoenende krag van die evangelie by voorbaat verloën, ideologie en dwaalleer is. 

Daarom verwerp ons enige leer wat in die naam van die evangelie of die wil van God die gedwonge 
skeiding van mense op grond van ras en kleur in so ‘n situasie sanksioneer en daardeur die 
bediening en belewing van die versoening in Christus by voorbaat belemmer en ontkragtig. 

4.  Ons glo dat God Homself geopenbaar het as die Een wat geregtigheid en ware vrede onder 
mense wil bring (Deut. 32:4, Luk. 2:14, Joh. 14:27, Ef. 2:14, Jes. 1:16-17); dat Hy in ‘n wêreld vol 
onreg en vyandskap op ‘n besondere wyse die God van die noodlydendes, die arme en die 
veronregte is en dat Hy sy kerk roep om Hom hierin na te volg; dat Hy aan verdruktes reg laat 
geskied en brood aan die hongeriges gee; dat Hy die gevangenes bevry en die blindes laat sien; dat 
Hy dié wat bedruk is ondersteun, die vreemdelinge beskerm en weeskinders en weduwees help en 
die pad vir die goddelose versper; dat vir Hóm reine en onbesmette godsdiens is om die wese en die 
weduwees in hulle verdrukking te besoek; dat Hy sy volk wil leer om goed te doen en die reg te soek 
(Jak. 1:27 en 5:1-6, Luk. 1:46-55, 6:20-26, 7:22 en 16:19-31); 

dat die kerk daarom mense in enige vorm van lyding en nood moet bystaan, wat onder andere ook 
inhou dat die kerk sal getuig en sal stry teen enige vorm van ongeregtigheid sodat die reg aanrol soos 
watergolwe, en geregtigheid soos ‘n standhoudende stroom (Ps. 146, Luk. 4:16-19, Rom. 6:13-18, 
Amos 5); 

dat die kerk as eiendom van God moet staan waar Hy staan, naamlik teen die ongeregtigheid en by 
die veronregtes; dat die kerk as volgelinge van Christus moet getuig teenoor alle magtiges en 
bevoorregtes wat  uit selfsug hulle eie belang soek en oor andere beskik en hulle benadeel. 

Daarom verwerp ons enige ideologie wat vorme van veronregting legitimeer en enige leer wat nie 
bereid is om vanuit die evangelie so ‘n ideologie te weerstaan nie. 

5.  Ons glo dat die kerk geroep word om dit alles te bely en te doen, in gehoorsaamheid aan Jesus 
Christus, sy enigste Hoof al sou ook die owerhede en verordeninge van mense daarteen wees en al 
sou straf en lyding daaraan verbonde wees (Ef. 4:15-16, Hand. 5:29-33, 1 Pet. 2:18-25 en 3:15-18). 

Jesus is die Heer. 

Aan dié enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, kom toe eer en heerlikheid in ewigheid. 

 

 
BEGELEIDENDE BRIEF BY DIE BELYDENIS VAN BELHAR 

1.  Ons is bewus daarvan dat daar in die lewe van die kerk oomblikke kan ontstaan van soveel erns 
dat die kerk die noodsaak kan voel om opnuut sy geloof te bely in die lig van ‘n spesifieke situasie.  
Ons is daarvan bewus dat so ‘n daad van belydenis nie ligtelik gedoen word nie, maar slegs as 
geoordeel word dat die hart van die evangelie self op die spel staan en bedreig word.  Na ons oordeel 
verg die kerklike en politieke situasie binne ons land en veral binne die NG Kerk-familie tans so ‘n 
beslissing.  Ons doen hierdie belydenis dus nie as ‘n teologiese gespreksbydrae of as ‘n nuwe 
samevatting van al ons geloofsgoedere nie, maar as ‘n kreet uit die hart, as ‘n dwang wat ons opgelê 
is om die evangelie ontwil in die lig van die oomblik waarin ons staan.  Ons bely saam met vele ons 
skuld daarin dat ons nie altyd duidelik genoeg hieroor getuig het nie en gevolg medeverantwoordelik 
is daarvoor dat wat as sonde ervaar en bely is of as sonde ervaar en bely moes word, mettertyd 
gegroei het tot vanselfsprekendhede en Skrifvreemde ideologieë en dat die indruk by vele geskep is 
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dat die evangelie nie waarlik op die spel was nie.  Ons spreek hierdie belydenis uit omdat ons oordeel 
dat allerlei teologiese argumente daartoe bygedra het om aspekte van die waarheid so eensydig te 
beklemtoon dat dit in die leuen verander het. 

2.  Ons is daarvan bewus dat die enigste gesag agter so ‘n belydenis en die enigste grond waarop dit 
uitgespreek kan word, die Heilige Skrifte as die Woord van God is.  Volkome bewus van die waagstuk 
verbonde aan so ‘n daad, oordeel ons tog dat ons geen ander keuse het nie.  Ons is boonop daarvan 
bewus dat geen ander motiewe of oortuigings, hoe geldig hulle ook al mag wees, ons die reg 
veroorloof tot ‘n daad van belydenis nie.  Dit moet ‘n kerklike handeling wees ter wille van die 
suiwerheid en die geloofwaardigheid van die kerk en sy boodskap alleen.  Sover dit moontlik is voor 
mense verklaar ons hiermee dat ons enigste dryfveer geleë is in ons vrees dat die waarheid en krag 
van die evangelie self bedreig word in hierdie situasie.  Ons wil geen groepsbelang dien, partyskappe 
bevorder, teologieë bevorder of bymotiewe verwesenlik nie.  Terselfdertyd weet ons dat ons diepste 
bedoelinge slegs na ware beoordeel kan word deur Hom voor Wie alles oop en bloot is.  Ons spreek 
hierdie belydenis nie uit vanaf sy troon en uit die hoogte nie, maar voor sy troon en voor die mense.  
Ons pleit daarom dat hierdie belydenis nie misbruik sal word deur enigiemand met allerlei bymotiewe 
nie en dat dit ook nie vanuit sulke motiewe teëgestaan sal word nie.  Ons begeerte is om geen valse 
struikelblokke in die weg te lê nie, maar om heen te wys na die egte struikelblok, die rots Jesus 
Christus. 

3.  Ons spreek hierdie belydenis nie uit teen spesifieke mense of groepe mense of ‘n kerk of kerke 
nie.  Ons spreek hierdie belydenis uit teen ‘n valse leer, teen ‘n ideologiese verdraaiing wat die 
evangelie self in ons kerk en land bedreig.  Ons versugting is dat niemand hulle sal vereenselwig met 
hierdie verwerplike leer nie en dat almal wat heeltemal of gedeeltelik daardeur verblind is, hulle 
daarvan sal afkeer.  Ons is terdeë bewus van die verleidelike aard van so ‘n valse leer en weet dat 
vele daardeur gekondisioneer is, in mindere of meerdere mate die halwe waarheid leer glo het as die 
volle.  Ons betwyfel daarom nie talle mense se Christelike geloof, hulle opregtheid, eerlikheid, 
intergriteit en goeie bedoelinge en in baie opsigte lofwaardige handelswyse nie.  Juis omdat ons die 
krag van misleiding ken, is ons daarvan bewus dat nie die erns, opregtheid of intensiteit van ons 
sekerhede ons vrymaak nie, dog slegs die waarheid in die Seun.  Aan dié bevryding het ons kerk en 
ons land ‘n intense behoefte.  Ons praat daarom pleitend en nie beskuldigend nie.  Ons pleit om 
versoening, dié egte versoening wat volg op bekering en verandering van gesindhede en ordeninge.  
Ons is daarby daarvan bewus dat ‘n daad van belydenis ‘n tweesnydende swaard is, dat niemand van 
ons die eerste klip kan gooi of nie self ‘n balk in die eie oog het nie.  Ons weet dat die gesindhede en 
optrede wat die evangelie teëwerk, by ons almal aanwesig is en sal bly.  Daarom is hierdie 
belydenisniks anders nie as ‘n oproep tot voortdurende gesamentlike selfondersoek, stryd en 
bereidheid tot bekering in die Naam van ons Here Jesus Christus in ‘n gebroke wêreld.  Dit wil geen 
daad van selfregverdiging en onverdraagsaamheid wees, sodat ons, terwyl ons vir andere preek, dalk 
self verwerplik sal wees nie. 

4.  Ons bede is dat hierdie daad van belydenis nie valse struikelblokke in die weg sal lê en daardeur 
valse verdelinge sal veroorsaak en bevorder nie, dog versoenend en verenigend sal wees.  Ons is 
daarvan bewus dat so ‘n daad van belydenis en ‘n proses van versoening noodwendig veel pyn 
meebring.  Dit verg die pyn van bekering, berou en skuldbelydenis.  Dit verg die pyn van 
lewensvernuwing en –verandering, sowel individueel as gesamentlik.  Dit plaas ons op ‘n pad 
waarvan ons die einde nie kan voorsien of na ons eie wense kan manipuleer nie.  Op dié pad sal ons 
onvermydelik intense groeipyne ervaar terwyl ons worstel om die vervreemding, die bitterheid, die 
onversoendheid en die vrees te oorwin.  Ons sal sowel onsself as mekaar opnuut moet leer ken en 
beleef.  Ons is terdeë daarvan bewus dat hierdie belydenis roep om die aftakeling van denk-, kerklike 
en samelewingstrukture wat oor baie jare heen gegroei het.  Ons bely egter dat daar ter wille van die 
evangelie geen ander uitweg moontlik is nie.  Ons bede is dat ons broeders en susters in die NG 
Kerk-familie, maar ook daarbuite, hierdie nuwe begin sáám met ons sal wil maak, sodat ons sáám 
kan vry word en sáám hierdie weg van versoening en geregtigheid kan gaan.  Ons bede is dat hierdie 
droefheid gevolglik ‘n droefheid tot verlossing sal wees.  Ons glo dat dit moontlik is in die krag van 
ons Here en deur sy Gees.  Ons glo dat die evangelie van Jesus Christus, hoop, bevryding, heil en 
ware vrede vir ons land kan en wil bring. 
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LAUDIUM DECLARATION 

 

This declaration was born from the resolution of the Reformed Church in Africa in 1986 to maintain 
her stand as an Evangelical Reformed Church. 

1.  BIBLICAL GOSPEL  

We affirm that the biblical Gospel is God’s enduring message to our world, and we determine to 
defend, proclaim and embody it. 

We affirm our commitment to the primacy of evangelism, of the preaching of the Gospel to every 
creature.  We affirm that Evangelism is not a optionn but an imperative. 

We affirm that men are born in sin and guilty, and lost without Christ and totally depraved. 

We affirm that other religions and ideologies are not alternative paths to God, and there is no other 
name given among men whereby we can be saved but the name Jesus. 

We reject as derogatory to Christ and the Gospel every kind of sincretism and dialogue which implies 
that Christ speaks equally through other religions and ideologies.  To proclaim Jesus as the Saviour 
of the world is not to affirm that all men are either atuomatically or ultimately saved. 

2.  HOLY SPIRIT’S WITNESS  

We affirm that the Holy Spirit’s witness to Christ is indispensable to evangelism and that without His 
supernatural work new birth and new life is not possible and all our endeavours fruitless. 

We affirm that we who proclaim the Gospel must exemplify a life of holiness and love, otherwise our 
testimony loses its credibility. 

We affirm the constant need for revival and determine to seek God’s face constantly for revival in our 
own lives, in the life of the RCA, and in the Church in South Africa at large. 

We affirm that nothing commends the Gospel more eloquently than a transformed life and nothing 
brings it into disrepute so much as personal inconsistency.  We determine to live worthy of the Gospel 
of Christ. 

 3.  EVANGELISTIC WITNESS AND COMPASSIONATE SERVICE  

We affirm that the congregation of believers should turn itself outward to its local community in 
evangelistic witness and compassionate service. 

We affirm that God has committed the whole Gospel to the whole Church and to every member the 
task of making Christ known throughout the world.  We long to see all lay and ordained persons 
mobilised and trained for the task.  We determine to proclaim the Gospel faithfully, urgently, 
passionately and sacrificially, until He comes. 

We affirm that we must demonstrate God’s love visibly by caring for those who are deprived of justice, 
dignity, food and shelter. 

Governments, religious bodies and nations will continue to be involved with social responsibilities but 
should the church fail in her mandate to preach the Gospel no other body wil do so. 

4.  UNITY  

We affirm our God given unity at the deepest level with all born again bloodwashed believers.  We 
determine to foster such unity across all denominational barriers.  In the immediate circle of our 
church we will foster structural unity with those who share the same confession provided that such 
structural unity will not stifle the evangelical witness of the Reformed Church in Afria. 

We affirm that we who claim to be members of the Body of Christ must transcend within the Church 
the barriers of race, gender and class.  We affirm that racism within the church constitutes a denial of 
the Gospel and deterrent to evangelistic witness. 
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5.  PROPHETIC WITNESS  

We affirm that the proclamation of God’s kingdom of justice, peace and holiness demands the 
denunciation of all injustice, oppression and immorality.  We will not shrink form this prophetic 
witness. 

We affirm the freedom in Christ of the church of Jesus Christ and refuse the alignment of the church 
to any ideology or current political trend, power or movement. 

We affirm our solidarity with those who suffer for the Gospel and will seek to prepare ourselves for the 
same possibility. 

We affirm the right of the believer to conscientious objection.  In our demonstration and witness 
against evil we determine not to use carnal weapons but to act in the spirit of Christ and through 
spiritual warfare and constant prayer enter into Christ’s victory over the principalities and powers of 
evil. 

 

 
 

EENHEID, VERSOENING EN GEREGTIGHEID –  

DIE KERNSAKE IN DIE BELYDENIS VAN BELHAR 

Dr Gideon van der Watt 

Maart 2013 

1. HISTORIESE KONTEKS 

Elkeen van die talle Gereformeerde belydenisse het binne of in reaksie op ‘n bepaalde politieke of 
kerklike konteks onstaan – konkrete oomblikke (kairos momente) waar die oortuiging gegroei het dat 
die waarheid van die evangelie op die spel geplaas word en waarin die kerk nie anders kan as om in 
‘n staat van belydenis (status confessionis) oor te gaan nie. So het die Heidelbergse Kategismus, die 
Nederlandse Geloofsbelydenis en byvoorbeeld die Barmen Verklaring ontstaan. En so is ook Belhar 
gebore, as ‘n “kreet uit die hart… om die evangelie ontwil” oor die “kerklike en politieke situasie binne 
ons land en veral binne die NG Kerkfamilie” (Vgl. Die Begeleidende Brief).   

Ook die Belydenis van Belhar kan dus nie los verstaan word van die historiese situasie waarin dit 
ontstaan het nie. Net soos die ander Gereformeerde belydenisskrifte, is Belhar ook nie “‘n a-
historiese, tydlose en kontekslose dokument met ewige en finale formuleringe, wat net só en nie 
anders gestel kan en moet word nie. Die inhoud van sulke belydenisse lê in hulle strekking, in hulle 
religieuse motiewe, in hulle geestelike beslissings, in die insigte wat hulle oor die evangelie wou 
verwoord in hulle spesifieke konteks, in die oortuiging wat hulle wou bely téénoor misleidende 
oortuigings in die lug” (Berkouwer, soos verwoord deur Dirkie Smit). Belhar moet daarom geweeg 
word in die lig van die teologiese inhoud daarvan, die geestelike beslissing en bedoeling oor die 
waarheid van die evangelie binne die konteks. Daarom is die begeleidende brief, soos ook by die 
ander belydenisskrifte, vir die verstaan van die belydenis van wesenlike belang. Sodat dit in ons eie 
konteks telkens weer lewend en nuut vertolk kan word. 

2. BELYDENIS OF TEOLOGIESE VERKLARING?  

Belhar is in eenvoudige, lofsingende (doksologiese) en belydende taal geskryf. Dit wemel van direkte 
aanhalings van frases en tekste uit die Bybel en die bestaande belydenisskrifte – dit het nie die 
karakter van bloot ‘n teologiese verklaring of studiestuk nie. Dit is as belydenis bedoel. Die inhoud 
fokus veral op die kerk se identiteit en roeping in die wêreld.  

3. AANHEF EN SLOT 

Die aanhef en slot is meer as terloopse opmerkings. In die aanhef word daar in die woorde van die 
Kategismus bely dat “die Drie-enige God self deur sy Woord en Gees die kerk versamel, beskerm en 
versorg”. In die historiese konteks was dit ‘n duidelike afwysing van die volkskerk-gedagte, waarin die 
liberaal-teologiese konsep van vrye assosiasie van gelykgesindes en menslike oorweginge soos 
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kulturele, sosiologiese of politieke ideologieë die deurslag gee. Teenoor die volkskerk gaan dit hier 
om ‘n belydeniskerk, om die kerk wat voortvloei uit die hart en handelinge van die Drie-enige God. 
Netso is ook die slotgedeelte, met die oer-belydenis dat Jesus die Here is, binne die destydse 
konteks nie so onskuldig bedoel nie. Nie aan die keiser, of watter mag of ideologie ook al nie, maar 
alleen aan die Here van die kerk is gehoorsaamheid verskuldig! 

4. DRIE SAKE IN DIE HART VAN DIE EVANGELIE 

Binne die teologiese raamwerk van die aanhef en slot, wat so swanger aan betekenis is, word drie 
kernsake oor die kerk bely: eenheid, versoening en geregtigheid, drie eienskappe wat mens direk sou 
kon verbind aan die 12 Artikels en die Belydenis van Nicea se een, heilige en algemeen Christelike 
kerk, die gemeenskap van heiliges, geroepe uit die ganse menslike geslag. 

Elkeen van die drie sake word in ‘n bepaalde struktuur aan die orde gestel. In die eerste plek word 
iets bely oor die wese van God en die handelinge van God. Dit gaan oor hoe God is en watter gawes 
Hy aan sy kerk skenk. In die tweede plek gaan dit oor die opdrag, die roeping wat daaruit voortvloei. 
Wat God gee, word ook opdrag. Die indikatief is tegelyk ook imperatief. Vanuit die identiteit vloei die 
roeping. En in die derde plek gaan dit oor die praktiese implikasies daarvan vir die kerk, maar dit gaan 
ook – soos by alle belydenisse – oor die dinge wat afgewys of bestry moet word, naamlik dit wat 
binne die konteks die waarheid van die evangelie op die spel plaas.  

4.1 DIE LEWENDE EENHEID VAN DIE KERK 

Daar sou baie redes, selfs goeie en dwingende redes, genoem kon word waarom die kerk, veral dan 
die NG Kerkfamilie, een behoort te word. Belhar bely dat daar net één ware God is, één Here, die één 
liggaam van Christus, één geloof, één doop… (vgl. die talle direkte aanhalings uit die Johannes 
Evangelie, Efesiërs en Kolossense). En hierdie één God skenk aan sy kerk die eenheid as gawe; 
Christus sterf daarvoor aan die kruis; Hy bid daarvoor; Hy stuur sy Gees as die saambindende krag. 
Dié eenheid word nie deur ons geskep nie, dit is nie ons keuse of maaksel nie, dis ‘n gawe van God 
aan sy kerk. 

Die eenheid is egter tegelyk ook opgawe; ons moet uitleef wat ons in Christus reeds is, tot lof van 
God en sodat die wêreld kan glo. Hy het reeds die muur van skeiding afgebreek, die magte wat ons 
skei deur sy dood oorwin. Daarom kan ons die eenheid sigbaar uitleef, kan ons word wat ons in 
Christus reeds is.  

In die derde plek word bely hoe die eenheid op ‘n verskeidenheid van maniere uitgeleef behoort te 
word. Dit gaan om liefdesdade; om die belewing van gemeenskap met mekaar; of dat ons, in die 
woorde van die Kategismus, onsself tot nut en saligheid van mekaar gewillige en met vreugde gee, 
daarin dat ons een geloof deel, een roeping het, een van siel en een van sin is, een God en Vader 
het, ens. Dit is ‘n eenheid wat slegs in vryheid gestalte kry en nie onder dwang nie en waarin die 
verskeidenheid in taal en kultuur, vanweë die versoening in Christus, geleenthede is tot wedersydse 
diens en verryking binne die een sigbare volk van God. Maar dan wys die belydenis ook leerstellinge 
af waarin “sondige geskeidenheid’ (byvoorbeeld op grond van afkoms of enige ander menslike of 
sosiale faktore) so verabsoluteer word dat dit die eenheid van die kerk bedreig of verhinder.  

Vir die NG Kerkfamilie vandag beteken die belydenis dat ons, ten spyte van die teenslae en jarelange 
gesloer, nie mag berus in ‘n verskeurdheid tussen broers en susters binne die een familie nie, maar 
dit onvermoeid moet najaag. Histories hoort ons byeen; ons deel dieselfde belydenis en roeping; 
prakties sou ons soveel meer kon vermag en mekaar kon verryk as ons een word; die 
geloofwaardigheid van ons getuienis in die wêreld  kan soveel baat by groter sigbare eenheid… maar, 
bely Belhar, dit gaan in die eerste plek om die één God, wat eenheid aan ons skenk, as gawe en 
opgawe… en tot troos. 

4.2 WARE VERSOENING 

Weereens gaan dit eerstens om versoening as gawe uit God se hand, uit God se hart. Deur sy 
leweskeppende Woord en Gees het God die magte van sonde en dood, en daarom ook van 
onversoendheid, haat, bitterheid en vyandskap, oorwin. Binne die konteks van die 1980’s, waar 
soveel spanning en geweld hoogty gevier het, was hierdie belydenis dat die versoening in Christus 
sterker is as die natuurlike en kulturele verskille tussen gelowiges, nie ligtelik opgeneem nie.   

Die boodskap van versoening is egter ook aan die kerk toevertrou; die kerk is as vredemakers in ‘n 
wêreld vol vyandskap geroep. Deur sy Woord en Gees stel die Here sy kerk in staat om in ‘n nuwe 
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gehoorsaamheid te lewe, en so ook nuwe lewensmoontlikhede in die wêreld te bring. Indien die kerk 
dit byvoorbaat nie glo en uitleef nie, weerspreek ons eie lewe dan die waarheid van ons eie getuienis 
oor die versoening.  

Hierdie versoening moet ook prakties uitgeleef en op allerlei maniere beliggaam word, in die kerk en 
in die wêreld. Daarom moet enige leer wat in die naam van die Evangelie gedwonge skeiding op 
grond van vrees, selfsug, ongeloof of op basis van ras en kultuur legitimeer - en so die versoenende 
krag van die evangelie byvoorbaat verloën - verwerp word. Deur die Woord en Gees is versoening 
moontlik, bely Belhar.     

In die destydse konteks was dit nie so ‘n maklike saak om versoening te bely nie, ook nie vanuit die 
geledere van die ou NG Sendingkerk nie. Versoening kon maklik goedkoop gemaak word, ‘n 
oppervlakkige vergewe en vergeet. Ware versoening vra ‘n prys. Dit het Christus immers die kruis 
gekos! Die belydenis is dus soos ‘n tweesnydende swaard.   

Hierdie belydenis oor versoening is vandag, in ons toenemende verskeurde, bevreemdende, 
gewelddadige en moordlustige samelewing nog net so aktueel, indien nie meer so nie. Daarom bied 
die belydenis aan ons taal vir protes, maar ook woorde van troos: dis moontlik om teen alle teenstand 
in tog by egte versoening uit te kom, want Christus Jesus het die haat, bitterheid en vyandskap reeds 
oorwin. 

4.3 ONTFERMENDE GEREGTIGHEID 

Die derde inhoudsdeel begin by ‘n lofbetuiging oor hoe die Bybel die geregtigheid van God aan ons 
openbaar, as reddende geregtigheid, as ontfermende geregtigheid, wat bevry uit nood en reg laat 
geskied aan hulle wat veronreg word, wat vergewe, regverdig en heilig – wat sjaloom of kosmiese 
vrede laat deurbreek. Dit is geregtigheid wat nie los te maak is van God se liefde en trou nie.  

Die mees omstrede formulering is dat God, in ‘n wêreld vol onreg en vyandskap op ‘n besondere 
wyse die God van die noodlydende, die arme en verontregte is en dat Hy sy kerk roep om hom hierin 
na te volg – dit op voetspoor van Psalm 146 en Lukas 4, maar ook Artikel 28 van die Nederlandse 
Geloofsbelydenis. Daarom kon Kerk en Samelewing in 1986 dit in Art 144 ook nie juis anders gesê 
kry nie: “God is immers by uitnemendheid die Een wat vir die saak van die noodlydende en 
verontregte intree”. Want, só openbaar die God van geregtigheid Homself.  

God roep dan die kerk om Hom hierin na te volg, deur mense in enige vorm van nood en lyding by te 
staan, goed te doen en die reg te soek. Geregtigheid, barmhartigheid en aanbidding hoort byeen 
(Matteus 23:23). Maar die kerk word ook geroep om te getuig teen enige vorm van onreg en teen 
magtiges wat uit selfsug hul eie belang soek, oor andere beskik en hulle benadeel. Die legitimering 
van alle vorms van verontregting, ook vanuit die evangelie, moet afgewys word.  

In ‘n wêreld waarin onreg en selfsug skynbaar die oorhand het, vind ons almal in hierdie belydenis 
taal vir protes (ons is immers Protestante!) en taal wat troos, wat ons daaraan herinner dat God ‘n 
toevlug en beskerming is in nood (Psalm 46). En wanneer ons moet handel oor die sensitiewe saak 
van regstellende geregtigheid, byvoorbeeld die sensitiewe saak van die herverdeling van grond, 
herinner Belhar ons dat dit nie gaan oor juridiese of filosofiese geregtigheid, restitusie of vergelding 
nie, maar oor ontfermende geregtigheid, geregtigheid wat heel maak en vrede bring.  

5. IS BELHAR, NAAS DIE BESTAANDE BELYDENISSKRIFTE, NODIG? 

As Belhar so sterk steun op die bestaande belydenisskrifte, en, soos die Algemene Sinode lank reeds 
verklaar het, in ooreenstemming met die belydenisse en die Skrif is, is die vraag: is ‘n vierde 
belydenis regtig nog nodig? Bely die klassieke belydenisse dié sake dan nie alreeds genoegsaam 
nie? Hoewel in ooreenstemming met die klassieke belydenisse, bely Belhar tog méér, en núút, binne 
ons konteks. Die verskil is: die fokus in Belhar is nie net op wat ons oor die kerk se identiteit bely nie, 
maar veral ook op wat ons oor die kerk se roeping in die wêreld bely, hoe die kerk haar identiteit moet 
uitleef, sigbaar, konkreet, gehoorsaam. Belhar gaan dus veral oor hoe ons dit wat ons met die mond 
bely, ook sigbaar moet uitleef… miskien lê juis hierin die diepste ongemak met Belhar?  
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BELHAR – NIE AS ‘N BELYDENISSKRIF NIE 

Prof Johan Janse van Rensburg 

Maart 2013 

Daar is ‘n paar dinge wat hinderlik en kommerwekkend is in die proses om uitvoering aan Artikel 44 
van die Kerkorde te gee. 

1. DIE INHOUD VAN BELHAR EN DIE AANVAARDING AS BELYDENISSKRIF 

Die inhoud van die Belydenis van Belhar (hierna Belhar) word met die aanvaarding as belydenisskrif 
gelyk gestel. Lang en passievolle uiteensettings van die inhoud van Belhar om te bewys dat Belhar sê 
wat die Skrif oor Eenheid, Geregtigheid en Versoening sê, word gegee. Ongetwyfeld kan dit nie 
ontken word nie. Dit is ook nie waaroor die stryd na my mening gaan nie. Die probleem is dat 
sommige voorstanders van Belhar redeneer dat ons Belhar as belydenisskrif moet aanvaar omdat die 
inhoud daarvan Skriftuurlik is. Dit is ‘n logiese sprong om so ‘n afleiding te maak. Persoonlik 
onderskryf ek die beginsels van Belhar (eintlik is dit Skrifbeginsels wat Belhar slegs na-sê) maar om 
dit as ‘n belydenisskrif te aanvaar, lê op ‘n ander vlak. Dit is sleg vir die gesprek oor Belhar dat 
psigagogie (emosionele druk) as hefboom gebruik word om mense te oorreed dat hulle Belhar moet 
aanvaar omdat die inhoud Skriftuurlik is. Wie dit nie as belydenisskrif wil aanvaar nie, is volgens 
hierdie uitgangspunt aan God en die Skrif ongehoorsaam. In ‘n ope brief aan lidmate in Kerkbode 
skryf prof. Piet Naude byvoorbeeld oor die onwilligheid om Belhar te aanvaar: “Is daar dan iets anders 
as ongehoorsaamheid aan die stem van die Here wat sal maak dat ons na ’n kwarteeu nog nie bely 
nie?”

1
 Ek kry die gevoel dat daar moeite gedoen word met inligtingsessies en inligtingstukke om 

Belhar as Skrifgetrou voor te hou in die veronderstelling dat lidmate dan noodwendig Belhar as 
belydenisskrif moet aanvaar.  Instemming met die inhoud van Belhar veronderstel nie 
noodwendig die aanvaarding daarvan as belydenisskrif nie.  Omgekeerd kan die weiering om 
Belhar as belydenisskrif te aanvaar, nie sonder meer met ongehoorsaamheid aan God gelyk 
gestel word nie. 

2. SUBTIELE MANIPULASIE VAN DIE PROSES 

Dit is reeds langer as ‘n jaar nadat die Algemenese Sinode die besluit geneem het om artikel 44 van 
die kerkorde toe te pas. Tog het die ASM besluit om nie dadelik uitvoering aan die besluit te gee nie. 
Daar is besluit om inligtingsessies in gemeentes te hou in ‘n poging om lidmate van die 
Skriftuurlikheid van Belhar te oortuig in die hoop dat die meningspeiling van ‘n paar jaar gelede teen 
Belhar omgeswaai sal kan word. Daar is selfs in die wandelgange gesê dat predikante “aan boord” 
gekry moet word om Belhar te aanvaar, wetende dat predikante wat positief oor Belhar is, hulle 
gemeentes sal beïnvloed om Belhar te aanvaar. Die voorsitter van die ASM het aan die ASM die 
versekering gegee dat die proses openlik en sonder beïnvloeding sal wees. Maar ‘n week later gee hy 

                                                      
1
  Kerkbode 7 Oktober 2011 
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aan die Algemene Sinode van die VGK die versekering dat Belhar as belydenisskrif aanvaar sal word 
en dat die kerkleiding “eenparig agter Belhar staan”

2
. Kerkbode berig dat die ASM “eenparig” besluit 

het om Belhar as belydenisskrif te steun
3
, terwyl dit eenvoudig onwaar is. Die bewering word gemaak 

dat die hele gereformeerde wêreld Belhar aanvaar het, terwyl dit ver van die waarheid is. Alles word 
gedoen om die indruk te skep dat almal reeds Belhar aanvaar het en dat ons dus nie ‘n keuse het nie. 
Enige sodanige vorm van manipulasie van die proses, hoe subtiel ookal,  gaan die kerk duur te 
staan kom.  

3. SOSIO-POLITIESE DRUK SPEEL ‘N ROL 

Die haglike landsomstandighede word deesdae al hoe meer gebruik as hefboom om Belhar aanvaar 
te kry. Die argument lui dat die inhoud van Belhar die sosio-politieke nood sal kan aanspreek. “Ons 
kan nie langer wag om Belhar te aanvaar nie”, word dan aangevoer. Dit is egter na my mening ‘n 
gevaarlike strategie om Belhar aanvaar te kry. Die argument bou op die aanname dat Belhar die 
samelewing sal regruk. Maar as die samelewing die Skrif as primêre bron oor eenheid, versoening en 
geregtigheid het en dit maak geen verskil nie, hoe op aarde sal die aanvaarding van Belhar ons land 
tot inkeer laat kom? Die Verenigde Gereformeerde Kerk het Belhar al 25 jaar gelede aanvaar en dit 
kon nie ‘n betekenisvolle verskil aan die haglike omstandighede in ons land meebring nie. Daar word 
selfs gesuggereer dat die kerk nie haar werk sonder Belhar kan doen nie (‘n opmerking by die 
Algemene Sinode van 2011).  Word daar nie dan meer mag en gesag aan Belhar as aan die Skrif 
toegeken nie?  Om die dringende nood van ons sosiale konteks as hefboom te gebruik om die 
proses te bespoedig om Belhar aanvaar te kry, is nie alleen bedenklik nie, maar ook teologies 
ongeregverdig.  

4. BELHAR ‘N POLITIEKE DOKUMENT? 

Ek kan nie met die argument saamstem dat Belhar ‘n politieke dokument is nie. Ek aanvaar dat 
Belhar uit ‘n politieke konteks ontstaan het.  Prof. Dirkie Smit verduidelik: “Ook die Belydenis van 
Belhar is gebore in so ‘n historiese oomblik, van apartheid en van die Bybelse en teologiese 
regverdiging van apartheid binne die kerk self. Sonder dié politieke en kerklike agtergronde was daar 
geen Belhar  nie en sonder die teologiese debatte van destyds kan die ontstaan van Belhar nie na 
behore verstaan word nie.”

4
 Dit maak dit egter nie ‘n politieke dokument nie. Dit is ‘n teologiese 

dokument wat uiters-noodsaaklike perspektief op die sosio-politieke dispensasie bied. Maar daarin lê 
juis die verskil. In 1998 het die Algemene Sinode die belangrike onderskeid tussen die aard van ‘n 
belydenisskrif en teologiese besinning oor geloofswaarhede getref. Die volgende aanhaling uit die 
besluit is betekenisvol: “Terwyl die beoefening van teologie altyd tydgebonde, feilbare mensewerk is, 
het ons in die kerlike belydenis met meer as net die akademiese menings van teoloë te make. In die 
belydenisskrifte herken ons die algemene ongetwyfelde christelike geloof, soos die kerk dit op grond 
van die Skrif bely”

5
. Hieruit is dit duidelik dat die aard van ‘n belydenisskrif op ‘n ander vlak lê 

as ‘n teologiese dokument wat sosiale kommentaar lewer.  

5. DIE STRYD OM BELYDENISAANVAARDING 

Ek is nie oortuig dat die stryd wat destyds rondom die vorming van die Drie Formuliere van Eenheid 
ontstaan het, met die huidige stryd oor die aanvaarding van Belhar vergelyk kan word nie. Die stryd 
destyds het oor teologiese heilswaarhede gehandel, oor die beginsels van die “algemene Christelike 
ongetwyfelde geloof”, om die bewoording van die Algemene Sinode te gebruik. Die huidige stryd  
handel oor die aanvaarding Belhar as belydenisskrif. Ek en baie ander stry nie oor die teologiese 
inhoud van Belhar nie, maar voel dat Belhar eerder ‘n eietydse getuienis, soos die bekende Barmen-
verklaring kan wees, nie ‘n belydenisskrif nie. Persoonlik bly dit vir my ‘n belangrike struikelblok 
dat Belhar oor ‘n tydperk van 25 jaar nie groter eenheid kon bewerk nie maar eerder groter 
verdeeldheid. 

                                                      
2
  Kerkbode 19 Oktober 2012: 5 

3
  Kerkbode, 15 Februarie 2012: 3 

4
  Smit, Dirkie. 2011 .  ‘n Blik op eenheid, versoening en geregtigheid 1986 en 2011. Oor die 

teologiese inhoud van die Belydenis van Belhar.  Fakulteit Teologie, Universiteit van die 
Vrystaat, 31 Oktober 2011, CR Swart Ouditorium, Bloemfontein. 

5
  Handelinge van die Tiende vergadering van die Algemene Sinode:517; 11.1.3 
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6. SLOT 

Ek het drie slotopmerkings: 

6.1 Laat ons die inhoud van die Belydenis van Belhar ernstig opneem. Oor presies hoe dit in die 
praktyk toegepas behoort te word, moet ons voortgaan om met mekaar in gesprek te tree. 

6.2 Laat ons versigtig wees om mekaar se bona fides in twyfel te trek of mekaar te etiketeer. 

6.3 Laat ons onsself aan God en aan mekaar verbind om met integriteit en biddend die proses te 
deurloop ter wille van die Here se kerk en koninkryk. 

[Opmerking: Hoewel dit ‘n persoonlike standpunt is, is hierdie skrywe op versoek van die Moderamen 
van die Vrystaat geskryf.  Dit sluit aan by die standpunte in my bydrae tot die publikasie: Belhar 
geweeg.] 
 

 

DIE BELYDENIS VAN BELHAR – 
GETUIENIS, STOK EN STAF, CREDO? 

Ds Jan Lubbe 

Maart 2013 

 

Die besluit van die Algemene Sinode van die NG Kerk in Oktober 2011 was ‘n beslissende moment 
op die pad waarlangs die NG Kerk al sedert 1982 – dit is drie dekades gelede – met die Belydenis 
van Belhar aangekom het.  Nou is dertig jaar nie baie in die lewe van ‘n credo of belydenisskrif nie: 
die Apostolicum het oor selfs drie eeue gegroei en van Heidelberg se Kategismus na Dordt se 
Kerkorde het meer as ‘n halfeeu geneem.  En dít is die eintlike konteks waarbinne Belhar geweeg 
moet word: die “familie” van ons belydenisskrifte; groot geselskap, in der waarheid. 

Sewe opmerkings kan ons gesprek hieroor, help: 

1. Die huidige belydenisgrondslag van die NG Kerk bestaan uit ‘n verskeidenheid van 
simbole en skrifte, elk na hul eie aard, struktuur en funksionering. 

 Ons bely in verbondenheid met die Christelike kerk van alle eeue (wel nie alle oorde!), ons 
Christelike geloof soos dit uitgedruk word in drie ekumeniese belydenisse of simbole, te 
wete die Apostolicum, Nicea en Athanasius.  Hierdie drie simbole – in ooreenstemming met die 
leer van die apostels, die Skrif – is kort en kragtige uitdrukkings van ons Christelike geloof, 
omdat dit in die eerste eeue met daardie bedoeling tot stand gekom het: dit wou in die liturgie 
en aanbidding van die kerke funksioneer, met name by die bediening van die sakramente.  
Daarom dat ons ten minste die Apostolicum Sondae in ons eredienste bely: hieraan herken ons 
mekaar as Christene en getuig ons teenoor die wêreld van wat ons glo. 

 Verder bely ons in verbondenheid met die gereformeerde kerke uit die Reformasie, ons 
Christelike geloof soos dit uiteengesit word in drie skrifte of formuliere van enigheid, te wete 
die Nederlandse Geloofsbelydenis (NGB), die Heidelbergse Kategismus (HK) en die Dordtse 
Leerreëls (welwetende dat daar ook bykans ‘n honderd ánder sulke skrifte in die 
Reformatoriese tradisie leef).  Hierdie drie belydenisskrifte is omvattende en breedvoerige 
uiteensettings van die teologiese oortuigings wat in die sestiende eeu in die Skrif herontdek is 
en tot ‘n hervorming van die kerke gelei het.  In hierdie opsig verskil hulle van die ekumeniese 
simbole, maar hulle verskil ook onderling van mekaar in aard, struktuur en funksie: die NGB se 
37 artikels was eerstens ‘n moedige getuienis, die HK ‘n boek vir troosryke onderrig oor 52 
Sondae versprei, en die DL ‘n skerpsinnige standaard van 5 reëls vir ‘n suiwer uitleg van die 
verlossingsleer.  Vanweë hul uitvoerige aard en die sterk fous op die Christelike verlossingsleer 
(soteriologie), is al drie hierdie belydenisskrifte steeds baie nuttig in die onderrrig van 
dooplidmate (kategese). 

2. Daar loop ‘n gedeelde gerigtheid deur hierdie simbole en skrifte, al het elk ook ‘n eie 
skopus en seggenskrag na die belydenisgrondslag van die NG Kerk gebring. 
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 Elkeen van die drie simbole en drie skrifte in ons belydenisgrondslag het ‘n eie skopus en 
seggenskrag – daarom dat ons al ses ontvang het en steeds behou, soos in paragraaf 1 
uiteengesit.  Maar dat daar ‘n gedeelde gerigtheid deur hul algar loop, herken ons ook dadelik 
en dit is waarom ons hulle steeds met ‘n “ja” by ons handtekening onderskryf: 

 die Trinitariese belydenis oor God – ons Vader, Verlosser en Vertrooster – is in die 
grondstrukture van hierdie simbole en skrifte ingebed; 

 die primaat van die geopenbaarde Woord van God – in sy Skepping, Seun en Skrif – 
word bely; en  

 juis daarom herinner hierdie simbole en skrifte ons aan die omvattende appél van God 
op ons ganse lewe vóór Hom en mét mekaar; liefde vir God en liefde vir die naaste; 
versoening met Hom en met mekaar; beginnende by eersgenoemde en met 
onlosmaaklike konsekwensie vir laasgenoemde.     

En tóg het elkeen van die simbole en skrifte dit op ‘n ander manier kom sê, anders sou die 
Christelike Kerk maar net by die Nuwe Testamentiese belydenis dat “Jesus die Here is” kon 
bly staan, òf by die Apostolicum.  Maar daar het groei gekom, voortgang, uitbreiding.  
Byvoorbeeld: In gegewe omstandighede het gereformeerde kerke gevra dat daar by Dordt 
méér gesê moet word – uitvoerig verduidelik moet word – oor dit wat in die Heidelbergse 
Kategismus op Sondag 7 en 21 net vermeld word, naamlik die leer van God se genadige 
verkiesing van sondaarmense.  Só was hulle as’t ware soos ‘n vergrootglas op mekaar 
neergesit: Dordt op Heidelberg en Heidelberg op die Apostolicum – in nuwe tye met nuwe 
vrae, is daar opnuut na die ou heilswaarheid gereik en is dit op ‘n nuwe manier gesê. 

3. Die simbole en skrifte in ons belydenisgrondslag dra die merke van die tyd en 
kontekste waarin hulle gebore is, én het dit oorleef. 

 Nie een van die drie simbole en drie skrifte in ons belydenisgrondslag kan getrou aan die 
gees en bedoeling daarvan vertolk – en bely! – word sonder ‘n diepgaande inagneming van 
die tyd en konteks waarin dit ontstaan het nie.  Op daardie geboortegronde het daar vanweë 
die vervlegtheid van kerk en samelewing ‘n verskeidenheid van kerklik-teologiese- en sosio-
politieke faktore ingespeel en was die status confessionis – die kairos-uur vir kerke – 
verskillend, veelkantig en kompleks.  Dít is waarom hierdie simbole en skrifte geboortemerke 
dra en vandag steeds hul moedertaal praat en aan ‘n vaderland herinner.     

Dat hierdie simbole en geskrifte egter vertaal kon word en in ander kontekste en eeue herken 
is as ‘n belydenis van ons Christelike geloof oor heel spesifieke sake, maar in 
ooreenstemming met die Skrif – dít het van hulle konfessie gemaak.  Kontekstueel, maar 
tydloos.  ‘n Stok en ‘n staf om mee te gaan in ‘n wêreld wat anders geword het, en tog in sy 
verlorenheid steeds na die enigste Weg, Waarheid en Lewe verlang – ‘n Verlosser.  In kerk 
en staat, huis en haard. 

4. In hul oorspronklike tyd en konteks, en óók deur die eeue, het hierdie simbole en 
skrifte ‘n verdelende- én verenigende effek gehad. 

 Die geboorteverhale van al drie simbole en al drie skrifte in die belydenisgrondslag van die 
NG Kerk, spreek van verdeling en vereniging; van keuses wat gemaak moes word oor aan 
Wie ons meer gehoorsaam moet wees.  Dit het in kontekste en tye van konfrontasie gekom, 
van dwaalleer en misleiding, van vervolging en ‘n vraag na wat die Waarheid van die Woord 
is.  In daardie omstandighede het dit die opstellers daarvan gedwing tot ‘n ondersoek van die 
Skrif en ‘n eerlike spreke teenoor die gees van die tyd, teenoor maghebbers en tiranne, 
teenoor sisteme van verdrukking, teenoor die verdraaiing van die Woord om eie voorkeure en 
opvattings te regverdig.  Elkeen van hierdie simbole en skrifte het daarom afgegrens en tot ‘n 
skeiding van die weë gelei.  ‘n Belydenis is ‘n skerp, tweesnydende swaard. 

Maar daarin lê juis ook die genesing.  Terselfdertyd het hierdie belydenisskrifte en simbole 
ook verenig en bymekaargebring hulle wat nie uit innerlike oortuiging nie, maar deur die Gees 
en Woord gelei is tot ‘n nuwe verstaan van Wie God is en waar en hoe Hy in sy genade werk.  
Hulle kon mekaar as broers en susters ontdek en leer ken en liefkry.  Hul één belydenis dat 
Jesus die Here is – van die Apostolicum tot Dordt – het hulle bemoedig en ‘n gesamentlike 
profetiese stem teen die dwalinge van die tyd in leer en lewe, gegee.     
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5. Die Belydenis van Belhar as ‘n getuienis oor gister 

 Die geboortegrond van die Belydenis van Belhar was Suid-Afrika van die sewentiger- en 
tagtigerjare van die vorige eeu: ‘n land verskeur, en in die greep van ‘n bose ideologie.  Die 
bediening van die Woord – die goeie tyding van God wat regeer en verlos en genees – is in 
alle kerke in daardie konteks deur die landsomstandighede geraak; in sommige gevalle was 
dit sigbaar in die stryd waarin kerke gewikkel was, in ander gevalle in die ontkenning van en 
ontvlugting uit daardie omstandighede.  Alhoewel die NG Kerk oor dekades met hierdie 
realiteit geworstel het én daar die stemme van enkelinge, maar by geleentheid ook van 
vergaderings van NG Kerke teen hierdie ideologie opgegaan het – dink aan Bennie Keet, Ben 
Marais en Willie Jonker; die Cottesloe-beraad (1960); die Hervormingsdag Getuienis (1980) 
en die Ope Brief (1982) – was dit ‘n “dogter uit ons midde” wat haar stem hieroor laat hoor 
het, nie maar net as ‘n protes nie, maar as ‘n getuienis van die waarheid van God se Woord 
ín hierdie omstandighede.  ‘n Belydenis dat die waarheid inderdaad op die spel is: die 
waarheid van wat ons onder andere in Sondag 21 van die HK bely oor wat ons van die “een, 
heilige, algemene Christelike Kerk” glo, om ook die Apostolicum aan te haal.  

Hierdie getuienis – Belhar – het in ons land ‘n sjibbolet oor gister geword: hoe dink en praat 
ons regtig, in die stilte van ons harte en om die kaggelvuur van ons binnekamer met ons 
kinders en kleinkinders aan tafel, oor wat in hierdie land gebeur het?  Belhar het ten regte of 
ten onregte ‘n toetssteen vir die geloofwaardigheid van ons NG Kerke se getuienis in die 
wêreld geword. 

6. Die Belydenis van Belhar as ‘n stok en ‘n staf vir vandag 

 Die lewensomstandighede en wêreld waarin die Belydenis van Belhar sedert 1982 geleef het, 
en vandag steeds in ons midde lê – hier in Suid-Afrika, maar ook globaal – is steeds ‘n 
konteks van onbehaaglike verdeeldheid, onheilspellende onversoendheid en skreiende 
onreg.  Aan hierdie werklikheid kan kerke hulle nie onttrek of van ontvlug nie – hetsy na die 
buiteland òf na een of ander goedvoel-godsdiens – want dit gaan steeds om dieselfde Blye 
Boodskap, en dieselfde troos dat ek met liggaam en siel aan die Here Jesus Christus behoort, 
daarin dat ek aan sy liggaam behoort, wat tans bedreig word.  Dit wat rondom ons gebeur, 
raak die hart van wat ons van die kerk glo; dit eggo die onlosmaaklike band tussen 
soteriologie en ekklesiologie. 

Die taal en woorde van Belhar – in samespraak met die drie simbole en drie skrifte in ons 
belydenisgrondslag – help ons ontdek dat dit in hierdie konteks en tyd nie om randsake gaan 
nie, maar inderdaad om die hart van die Evangelie.  Om die appél van God op ons ganse 
lewe.  Heil vir die hele wêreld.  Abraham Kuyper se beroemde woorde: Daar is geen 
duimbreed van hierdie wêreld, waarvan Christus nie sê, ‘Dit is Myne’ nie.  Die groot skeiding 
wat ons so dikwels maklik maak tussen die “vertikale” verhouding met God en die 
“horisontale” verhouding met ons medemens, is nie net ongereformeerd nie, maar ook nie in 
lyn met hoe Christus self die groot gebod saamgevat het: liefde tot God en – “die tweede wat 
hiermee gelykstaan” – liefde tot die naaste. 

Die Belydenis van Belhar fokus ons aandag op die onvermydelike gevolg vir iemand wat bely 
dat hy of sy God liefhet: jou posisie en getuienis in die samelewing, in die werksplek en 
politiek, het daarmee onherroeplik verander. 

7. Die Belydenis van Belhar as ‘n credo na môre 

 Die aard, struktuur en funksionering van die Belydenis van Belhar is net so uniek as die ander 
drie simbole en skrifte in ons belydenisgrondslag.  Die inhoud van die Belydenis van Belhar 
sê ook iets unieks – dit dra geboortemerke, praat ‘n moedertaal en kom uit ‘n vaderland.  
Maar, die Woord van God en ons erfenis aan simbole en belydenisskrifte word daarin herken 
– dít het die Algemene Sinode van die NG Kerk al in 1998 gesê.  Daarom is die Belydenis van 
Belhar ‘n waardige metgesel in die groot geselskap van ons drie ekumeniese simbole en drie 
gereformeerde belydenisskrifte.  Dit help ons om die Woord van God nágesê te kry in ons eie 
tyd en konteks. 

Net soos die ander egter, kan ‘n credo nie afgedwing word nie – dán verdeel dit net.  ‘n Credo 
groei, neem tyd, oortuig van binne-uit.  Dít is hoe dit genees.  En dit is op dié weg dat ons na 
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mekaar sal moet luister, van mekaar moet leer, mekaar by die hand vat en op die weg wat 
God ons lei, moet gaan. 

 

Amendement:  Nie goedgekeur nie 

Die NG Kerk Vrystaat: 

1. Erken dat daar in die NG Kerk Vrystaat uiteenlopende standpunte oor die Belydenis van Belhar 
leef. Ons is verbind aan elke gemeente in die Vrystaat, al ons lidmate sowel as die VGKSA, die 
NGKA en die RCA. Vir ons is hierdie eenheid baie belangrik.  

Daarom: 

1.1 verbind die Sinode haarself tot die kerkordelike proses soos wat dit in Artikel 44 van die 
Kerkorde (2011) uitgespel is, met die oog op ‘n besluit oor die Belydenis van Belhar (Dieselfde 
as Moderamen se punt 1; 

1.2 versoek die Sinode die Algemene Sinode van die NG Kerk om hierdie kerkordelike proses so 
spoedig moontlik van stapel te stuur;  en 

1.3 doen die Sinode ‘n beroep op die Algemene Sinode en alle kerkvergaderings, ook in ringe en 
gemeentes, om toe te sien dat hierdie proses inklusief, gebalanseerd en vry van dwang sal 
verloop; eerlik en openhartig; in ‘n gees van onderlinge liefde, respek en vertroue; met ‘n 
opregte gebed dat daar heling in ons kerke sal kom; en in gehoorsaamheid aan die Woord en 
Gees van Christus (Dieselfde as Moderamen se punt 3). 

2. Erken ook dat: 

2.1. die begrippe eenheid, versoening en geregtigheid in die Belhar Belydenis vervat enersyds ‘n 
Bybelse gawe is en andersyds ‘n opgawe is wat sigbaar deur die kerk uigeleef moet word; 

2.2. die verwoording van die begrippe eenheid, versoening en geregtigheid in die Belhar Belydenis 
die NG Kerk by ‘n skynbare impasse uitgebring het deurdat ‘n stem daarvoor of daarteen die 
potensiaal het om die NG Kerk te skeur;  

2.3. die verwoording van die begrippe eenheid, versoening en geregtigheid in die Belhar Belydenis 
ook die potensiaal het om kerke in die NG Kerkfamlie van mekaar te vervreem indien daarvoor 
of daarteen gestem gaan word;  en 

2.4. eenheid, versoening en geregtigheid as die doel of bestemming van die Belhar Belydenis 
derhalwe in die NG kerkfamilie opsigself geloënstraf sal word; 

3. Doen derhalwe intussen ‘n ernstige beroep op die kerke in die NG Kerkfamilie om almal self 
biddend ondersoek in te stel deur die ou natuur, in watter vorm ook al, te kruisig sodat ‘n 
verkeerde roete, om watter rede ook al. nie in die pad sal staan om die NG Kerkfamilie saam 
by die bestemming van eenheid, versoening en geregtigheid uit te bring en ‘n getuienis van 
eenheid, versoening en geregtigheid in die samelewing te wees nie. 

Voorsteller: Dr Leon van Zyl (Welkom) 
Sekondant: Ds André Fourie (Petrusburg) 
 

Amendement:  Nie goedgekeur 

Die NG Kerk Vrystaat 

1. Is verbind daartoe om die sake rondom die Belydenisgrondslag van die kerk op kerkordelike 
wyse te hanteer; 

2. Doen ‘n beroep op alle kerkvergaderings om toe te sien dat hierdie proses gebalanseerd en vry 
van dwang sal verloop; eerlik en openhartig; in ‘n gees van onderlinge liefde, respek en 
vertroue; met die opregte begeerte dat ons eenheid in Christus al hoe meer gestalte sal kry. 

3. In die lig van bogenoemde word die Algemene Sinode versoek om die huidige ses 
Belydenisskrifte te handhaaf en die Belydenis van Belhar, sowel as die Laudium Verklaring in 
te voeg waar die volledige Belydenisskrifte gedruk word, as historiese dokumente van 
betekenis vir die familie van NG Kerke. 
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Voorsteller:  Ds Jacob Badenhorst (Parys-Suid) 
Sekondant:  Ds Graham Read (Thaba ‘Nchu-Tweespruit) 

Amendement:  Word teruggetrek met toestemming van die vergadering 

1. Die Sinode neem slegs kennis van die stuk en versoek alle betrokkenes om te handel volgens 
Kerkorde, Artikel 44, soos voorgeskryf  in Reglement 21, met verslag aan die Sinode van 2017. 

2. Die standpunte van ons ander twee Dogterkerke (NG Kerk in Afrika en die Reformed Church in 
Africa), moet nie geïgnoreer word nie. 

3. Alle betrokkenes word versoek om hulle te weerhou van uitsprake soos, “... verbind om die 
belydenis deel te maak van die Belydenisgrondslag...”, voordat aan Artikel 44 en Reglement 21 
voldoen is. 

Voorsteller:  Mnr Hennie van der Walt (Hospitaalpark) 
Sekondant:  Ds George Whitehead (Hospitaalpark) 

 

 
Ordemosie:  Goedgekeur 

Ds Marius Maree vra dat verskoning gemaak word teenoor die verteenwoordigers van die Oos-
Kaap en Wes-Kaap ivm die Sinodebesluite oor Belhar Belydenis.  Die Voorsitter versoek ds 
Pieter Prinsloo om die liefdelose opmerking terug te trek. 

 

Besluit:  Goedgekeur 

Die NG Kerk Vrystaat 

1. verbind haarself tot die kerkordelike proses soos wat dit in Artikel 44 van die Kerkorde 
(2011) uitgespel is, met die oog op ‘n besluit oor die Belydenis van Belhar; 

2. versoek die Algemene Sinode van die NG Kerk om hierdie kerkordelike proses so 
spoedig moontlik van stapel te stuur; en  

3. doen ‘n beroep op die Algemene Sinode en alle kerkvergaderings, ook in ringe en 
gemeentes, om toe te sien dat hierdie proses inklusief, gebalanseerd en vry van dwang 
sal verloop; eerlik en openhartig; in ‘n gees van onderlinge liefde, respek en vertroue; 
met ‘n opregte gebed dat daar heling in ons kerke sal kom; en in gehoorsaamheid aan 
die Woord en Gees van Christus. 

Voorstel: Goedgekeur 

Doen spesifiek ‘n beroep op die Algemene Sinode en alle kerkvergaderinge om mooi te gaan 
besin oor die volgende saak: 

Watter implikasies hou punt 2.8 (soos deur die ATR beoordeel), in vir die eenheid van die NG Kerk, 
rakende:  

 toekomstige beroepings na gemeentes, en 

 toekomstige openheid ten opsigte van aanvaar en verwerping van belydenisskrifte binne die 
NG Kerk. 

Voorsteller:  Ds Pieter Prinsloo (Kroonstad-Môrewag) 
Sekondant:  Ds Joe Müller (Kroonheuwel-Noord) 

Ordevoorstel:  Goedgekeur 

Ds Rudi Buys (Luckhoff) dien ‘n ordevoorstel in dat die volgende voorstel nie ter tafel geneem 
word nie. 

Voorstel:  Nie ter tafel geneem nie. 
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Die Sinode besluit dat, in die lig van die konteks waarin die NG Kerk Vrystaat haar bevind en vir die 
werksaamhede van die Sinode, aanvaar die Sinode die Belydenis van Belhar (1986) as 
Belydenisskrif, as Skrifgetrou en in ooreenstemming met die ander Belydenisskrifte van die NG Kerk. 

Voorsteller:  Dr Gerhard Botha (Heuwelsig) 
Sekondant:  Prof Fanie Snyman (Heuwelkruin) 

Ordevoorstel:  Goedgekeur 

Ds Jan Els (Bothaville) dien ‘n ordevoorstel in dat die volgende voorstel nie ter tafel geneem 
word nie. 

Voorstel:  Nie ter tafel geneem nie 

Die Sinode van die NG Kerk Vrystaat: 

Doen ‘n beroep op die Moderamen van die NG Kerk (Algemene Sinode) om ‘n proses van heling van 
stapel te stuur, oor die liefdeloosheid, tweespalt, vervreemding, verguising, verkleinering en 
versplintering wat in die NG Kerk posgevat het met die drywing van kerkhereniging en die Belydenis 
van Belhar. 

Voorsteller: Mnr Piet Theron (Onze Rust) 
Sekondant:  Dr Marius Terblanché (Onze Rust) 

Voorstel:  Dr DH Botes trek die voorstel met die toestemming van die vergadering terug. 

Die Sinode besluit: 

Om die volgende beskrywingspunt aan die Algemene Sinode te stuur: 

Die Algemene Sinode inisieer die opstel van ‘n nuwe eietydse vierde Belydenisskrif in die plek van die 
Belydenis van Belhar, saam met ons Dogterkerke in die NG Kerkfamilie. 

Voorsteller:  Dr DH Botes (Vrede-Wes) 
Sekondant:  Ds A Fourie (Petrusburg) 
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AD-1 VERSLAG VAN DIE SINODALE KOMMISSIE VIR DIE 
KERKORDE (SKOK) 

 

SAKE VIR INLIGTING EN KENNISNAME 

1 PERSONEEL 

2 VERGADERINGS 

3 WERKSAAMHEDE 

3.1 KERKORDE 2009 

3.2 NAVRAE EN ADVIES 

 

SAKE VIR GOEDKEURING 

4 NAAM VAN DIE SINODALE KOMMISSIE VIR DIE KERKORDE (SKOK) 

Besluit:  Goedgekeur  

Die Sinode besluit om die naam van die “Sinodale Kommissie vir die Kerkorde” (SKOK) te 
verander na die “Sinodale Taakspan Kerkorde” (STK). 

5 KOMMISSIE-VOORSITTERS 

Besluit:   

Kennis geneem. Staan oor tot die hantering van die Verslag van die Tydelike Kommissie vir die 
Kerkorde. 

1. Die Sinode besluit om die volgende besluit geneem in 2005 in hersiening te neem: “Voorsitters en 
ondervoorsitters van kommissies kan nie langer as vier jaar in dieselfde posisie verkies word nie.  
Dié reëling is nie retro-aktief van krag nie.” 

2. Die Sinode besluit dat voorsitters en ondervoorsitters van kommissies kan nie langer as agt jaar 
(twee termyne) in dieselfde posisie verkies word nie.  Dié reëling is nie retro-aktief van krag nie. 

6. AANSPREEKLIKHEID 

Besluit:  Goedgekeur 

Die Sinode besluit dat die volgende as Besluit by Artikel 26 van die Kerkorde gevoeg word: 
“Die betrokke kerkvergadering wat ‘n besluit neem, bly die verantwoordelike en aanspreeklike 
instansie (tensy die vergadering buite sy bevoegdheid opgetree het, in welke geval die 
persone teenwoordig aanspreeklik word).  ‘n Adviseur kan nie verantwoordelik gehou word 
nie, tensy daar moedswillige misleiding (mala fidé) van die vergadering was.  Alle besluite van 
kerkregtelike aard moet met die STK uitgeklaar word”. 

7. DRUK EN UITGEE VAN DIE KERKORDE 

1. Besluit : Goedgekeur 

Die Sinode keur die reëling van die SKOK goed dat afgevaardigdes wat wysiginge aan 
die Kerkorde wil bespreek, die Tydelike SKOK op dag een van die vergadering van die 
Sinode ontmoet. 

2. Besluit: Kennis geneem. Staan oor tot die hantering van die Verslag van die Tydelike 
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Kommissie vir die Kerkorde. 

Die Sinode keur die Kerkorde Vrystaat 2013 in sy geheel (soos opgeneem in Verslag AD-2) 
goed. 

3. Besluit  Goedgekeur 

Die Sinode besluit dat die Kerkorde Vrystaat 2013 in sy geheel saam met die Kerkorde 
2011 van die Algemene Sinode in boekvorm gepubliseer en ook elektronies beskikbaar 
gestel word. 

4. Besluit:  Goedgekeur 

Die Sinode moedig elke bedienaar van die Woord en gemeentelike kerkkantoor aan om 
‘n kopie van die Kerkorde Vrystaat 2013 te bekom. 

AD-3 VERSLAG VAN DIE TYDELIKE SINODALE KOMMISSIE VIR 
DIE KERKORDE (TYDELIKE SKOK) 

 

SAKE VIR GOEDKEURING 

1 KOMMISSIE-VOORSITTERS 

Besluit:  Goedgekeur 

1. Die Sinode besluit om die volgende besluit geneem in 2005 in hersiening te neem: 
“Voorsitters en ondervoorsitters van kommissies kan nie langer as vier jaar in dieselfde 
posisie verkies word nie.  Dié reëling is nie retro-aktief van krag nie.” 

2. Die Sinode besluit dat voorsitters en ondervoorsitters van kommissies/taakspanne 
/eenhede kan nie langer as agt jaar (twee termyne) in dieselfde posisie verkies word nie.   

2 DRUK EN UITGEE VAN DIE KERKORDE 

Besluit:  Goedgekeur 

1. Die Sinode keur die Kerkorde Vrystaat 2013 in sy geheel (soos opgeneem in Verslag AD-2 
met wysigings in AD-3 en AD-4) goed. 

2. Die Sinode gee opdrag aan die Sinodale Taakspan Kerkorde om die Kerkorde met 
aantekeninge en besluite redaksioneel te versorg.  Dit sluit onder andere die volgende in: 
die numerering, die korrekte en konsekwente gebruik van hoof- en kleinletters, die 
korrekte en konsekwente gebruik van die benaminge van kommissies, eenhede, 
taakspanne, ens. 

3 ARTIKEL 44.1 

In 2005 het die wysiging van Artikel 44.1 voor die sinode gedien en dit is soos volg genotuleer:  

Artikel 44 

44.1 Die wysiging van die Belydenis kan alleen geskied nadat elke sinode afsonderlik met ‘n 
tweederdemeerheid ten gunste daarvan besluit het. 

Nuwe 44.1 
44.1 Die wysiging van die Belydenis kan alleen geskied nadat elke sinode afsonderlik met ‘n 

tweederdemeerderheid én twee derdes van alle kerkrade elk met 'n tweederdemeerderheid 
ten gunste daarvan besluit het. 

(Die nuwe 44.1 word van krag nadat al die sinodes hierdie wysiging met ‘n tweederdemeerderheid 
goedgekeur het en die Algemene Sinode daarna met ‘n tweederdemeerderheid ten gunste daarvan 
besluit het.) 
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Besluit: 

Die Sinode keur Kerkorde (2004) Artikel 44.1 goed. 

Dié wysiging kon slegs goedgekeur word nadat al die sinodes dit met ‘n tweederdemeerderheid 
goedgekeur het.  Aangesien dit nie uit die Handelinge duidelik is dat die Vrystaatse Sinode dit wel 
met ‘n tweederdemeerderheid goedgekeur het nie, moet daaroor uitsluitsel verkry word. 

Besluit:  Goedgekeur met ‘n tweederdemeerderheid. 

1. Die Sinode keur Kerkorde 2004 Artikel 44.1 goed (met ‘n tweederdemeerderheid). 

2. Die Sinode stel die Algemene Sinode in kennis van sy besluit. 

4 SAAK VERWYS DEUR DIE SINODE 

4.1 RIGLYNE OOR GEMEENTEGRENSE 

Die volgende is verwys na die Tydelike Kommissie/taakspan/eenheid Kerkorde (Agenda, pp 116 – 
117, pt 2): 

Die Sinode besluit dat die kerkordelike riglyne oor gemeentegrense en lidmate wat skuif tussen 
gemeentes geheel en al geskrap word. 

Indien daar gekies word om die riglyne te behou vra die Eenheid die Sinode om soos volg te besluit: 

Die Sinode besluit om die kerkordelike riglyne oor gemeentegrense en lidmate wat skuif tussen 
gemeentes meer omvattend te beskryf sodat dit die gees van die kerk se gesindheid tot die saak van 
gemeentegrense en lidmaatskap van keuse beter sal weerspieël. 

Bogenoemde aanbevelings het betrekking op die besluite van die Algemene Sinode  rakende kerklike 
lidmaatskap (vergelyk die Kerkorde 2011, pp127 – 130, pt 22) asook die besluite van die Vrystaatse 
Sinode by Artikel 2 van die Kerkorde.  Besluite van die Algemene Sinode kan slegs deur die 
Algemene Sinode self gewysig/herroep word.  Die besluite van die Vrystaatse Sinode is gebaseer op 
die besluite van die Algemene Sinode.  Dit sou egter met inagneming van die besluite van die 
Algemene Sinode in hersiening geneem kan word met die oog daarop om dit moontlik te 
vereenvoudig en indien moontlik in ‘n meerdere mate die kerk se gesindheid tot die saak van 
gemeentegrense en lidmaatskap van keuse beter te weerspieël. Dit sal ‘n omvangryke studie verg 
wat nie binne die beperkte tydsduur van die sinode afgehandel kan word nie. 

Besluit:  Goedgekeur 

Die Sinode verwys die aanbeveling na die Sinodale Taakspan Kerkorde (STK) vir verdere 
hantering en verslag aan die Sinode. 

 
 

AD-4 KONSEP-KERKORDE 

 

Besluit:  Goedgekeur 

Die Sinode keur die volgende wysigings aan die konsep-Kerkorde goed. 

DIE KERKORDE 

 

AFDELING A - ARTIKELS   

ARTIKEL 2 

Besluite by Artikel 2: 

2.5 Gemeentegrense 
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2.5.1 Die Algemene Sinode het besluit dat elke gemeente ŉ duidelik omskrewe grens moet hê 
as aanduiding van die primêre bedieningsgebied vir daardie gemeente. 

2.5.2 Die Sinode erken dat daar bona fide redes kan wees waarom lidmate verkies om by ŉ 
ander gemeente as die geografiese gemeente in te skakel en bepaal dat sulke 
uitsonderingsmaatreëls op ‘n ordelike wyse moet geskied. 

2.5.3 Die volgende dien as riglyn vir die ordelike hantering van lidmaatskap oor 
gemeentegrense heen: 

2.5.3.1 Persone kan binne geografiese grense van ’n bepaalde gemeente intrek en lidmaatskap van 
daardie gemeente verlang. 

2.5.3.1.1 Lidmate handig self hulle attestate by die nuwe gemeente in of versoek die 
administratiewe amptenaar van die gemeente om dit van die vorige gemeente aan te vra. 

2.5.3.2. Persone kan binne die geografiese grense van ’n gemeente intrek en lidmaatskap van ’n 
ander gemeente verlang. 

2.5.3.2.1 Gemeentes behoort nie sonder meer sulke lidmate te verwelkom as die motivering vir 
hulle keuse om in te skakel verband hou met slegte verhoudings tussen die persoon(-ne) 
en iemand anders in die gemeente vanwaar hulle kom nie. In so ’n geval moet die 
kerkraad waar hulle lidmate is deur pastorale begeleiding die saak hanteer en in die reine 
bring. 

2.5.3.2.2 Gemeentes behoort net lidmate van buite hulle geografiese grense te aanvaar indien dit 
prakties moontlik is om sulke lidmate te bedien waar hulle woon en dit vir sulke lidmate 
prakties moontlik is om aktiewe lidmate te wees van die geloofsgemeenskap. (’n Uiterste 
voorbeeld illustreer dit:  Dit sal bv. onprakties en onaanvaarbaar wees as ’n lidmaat van 
Laingsburg sou besluit om by Roodepoort in te skakel. Die kerkraad van Roodepoort sou in 
die geval van so ’n versoek om erkenning as lidmaat dit alleen kon aanvaar as die kerkraad 
die vermoë het om die lidmaat in Laingsburg te versorg en as die lidmaat in Laingsburg die 
vermoë het om in te skakel by die gemeente-aktiwiteite in Roodepoort.) 

2.5.3.2.3 Lidmate versoek skriftelik die gemeente waar hulle wil inskakel om as lidmate aanvaar te 
word en verskaf die nodige dokumentasie soos attestate en doopbewyse waar nodig. Die 
gemeente wat so ’n aansoek ontvang kan lidmate help met die verkryging van hierdie 
dokumente. 

2.5.3.2.4 Kerkrade wat ’n lidmaat van buite die gemeentegrense ontvang, gee daarvan kennis aan die 
kerkraad van die gemeente waar die lidmaat woon. 

2.5.3.3. Persone kan binne die geografiese grense van ’n bepaalde gemeente intrek en verlang om 
lidmaat te bly van die gemeente waar hulle lidmaat was. 

2.5.3.3.1 Kerkrade wat ’n lidmaat van buite die gemeentegrense ontvang, gee daarvan kennis aan 
die kerkraad van die gemeente waar die lidmaat woon. 

2.5.3.4. Persone kan vir ’n tydperk lidmaat van ’n bepaalde gemeente wees (hetsy omdat hulle binne 
die grense woon of oor grense lidmaatskap bekom het) en besluit om lidmaat van ’n ander 
gemeente te word. 

2.5.3.4.1 Lidmate moet die kerkraad waar hulle lidmaat is daarvan in kennis stel met opgaaf van 
redes. Indien die kerkraad bevind dat die redes vir verandering van lidmaatskap nie 
kwaadwillig is nie, kan die attestaat na die nuwe gemeente oorgeplaas word. 

2.5.3.4.2 Indien laasgenoemde kerkraad besluit om die lidmaat wel te aanvaar, stel hy die 
oorspronklike gemeente daarvan in kennis dat hy die aansoek aanvaar het en dat hy, by 
ontvangs van die lidmaat se attestaat/bewys van lidmaatskap, volle verantwoordelikheid 
vir die lidmaat se versorging sal aanvaar.  

2.5.3.5 Gemeentes en kerkrade weerhou hulle daarvan om lidmate binne ander gemeentes se 
grense te werf. 

2.6 Die Sinode van die Nederduitse Gereformeerde Kerk Vrystaat het riglyne neergelê vir die 
implementering van die besluit oor gemeentegrense.  (Kyk die Handelinge OVS 1995, bl 
529.) 
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ARTIKEL 14 

Besluite by Artikel 14: 

14.2 Afsterwe van bedienaar van die Woord 

14.3.1 Wanneer ŉ bedienaar van die Woord te sterwe kom en ŉ weduwee of wewenaar of afhanklike 

minderjarige kinders nalaat, het die naasbestaandes vir ŉ tydperk van 1 maand reg op die 

gehele onbeswaarde inkomste van die vakante predikant-standplaas met bewoning van die 

pastorie vir  ŉ tydperk van 3 maande of van die huishuur, of van die huissubsidie wat by 

onderlinge reëling daarvoor ontvang mag word.  Die reistoelae word nie in dié geval by die 

onbeswaarde inkomste gereken nie.  Die verhuisingskoste word deur die kerkraad betaal. 

14.3.2 Wanneer ŉ bedienaar van die Woord te sterwe kom en geen weduwee of wewenaar of 

minderjarige kinders nalaat nie, is bloedverwante en meerderjarige kinders wat van 

hom/haar afhanklik was en by hom/haar ingewoon het, geregtig op die bewoning van die 

pastorie en die lewensonderhoud vir 1 maand. 

ARTIKEL 15 

Besluite by Artikel 15: 

15.1 .... 

15.2 Na elke verkiesing moet ŉ kerkraadslid opnuut bevestig word. 

15.3 Dit word aanbeveel dat nadat ŉ kerkraadslid vier jaar aaneen gedien het, hy sover moontlik 

een jaar rus voordat hy weer verkies word. 

15.4 Kerkraadslede word verkies volgens die Reglement van Orde (OVS). 

15.5 Die vergadering waarop ŉ kerkraadslid verkies moet word, moet aan die gemeente tydens die 

erediens op die Sondag voor die verkiesing bekend gemaak word.  ŉ Persoon wat tot 

kerkraadslid verkies word, moet sonder versuim daarvan skriftelik kennis kry en sy verkiesing 

moet op twee agtereenvolgende Sondae tydens die openbare erediens afgekondig word. 

15.6 ŉ Ongesensureerde lidmaat van die gemeente het die reg om beswaar teen ŉ verkose 

kerkraadslid voor die tweede afkondiging skriftelik by die voorsitter van die kerkraad in te 

dien, wat sonder versuim ŉ vergadering van die kerkraad belê om die beswaar te oorweeg. 

By die stigting van ŉ nuwe gemeente, moet ŉ beswaar teen ŉ verkose kerkraadslid voor die 
eerste Sondag na sy verkiesing, skriftelik by die konsulent ingedien word. 

15.7 Waar ŉ beswaar gegrond bevind word, word die verkiesing nietig verklaar en moet die 

vakature so spoedig moontlik aangevul word. 

15.8 ŉ Persoon wat tot kerkraadslid verkies is, moet binne agt dae na die tweede afkondiging 

skriftelik antwoord of hy die verkiesing aanvaar of bedank.  By die bedanking moet redes 

vermeld word. 

15.9 By afstigting moet ŉ verkose kerkraadslid voor die eerste Sondag na sy verkiesing deur die 

gemeente skriftelik antwoord of hy die verkiesing aanvaar of bedank.  By bedanking moet 

redes vermeld word. 

ARTIKEL 23 

Aantekening by Artikel 18 tot 23: 

Artikel 18 tot 23 moet saamgelees word. 

Elke kerklike vergadering het ŉ eie werkterrein en ŉ eie aard soos bepaal deur die Kerkorde en 
funksioneer met die gesag wat deur Christus verleen word. 
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Die kerklike wyse kom primêr en wesenlik na vore waar die Skrif, die belydenis en Kerkorde in die 
beraadslaginge en besluite spreek. Dit lê in die aard van ŉ kerklike vergadering om te oorreed. 

'n Meerdere vergadering behoort ŉ saak na ŉ mindere vergadering terug te verwys indien hy van 
oordeel is dat die saak nie na behore aandag ontvang het by die mindere vergadering nie. 

Artikel 30 

Besluite by Artikel 30: 

30.1 Elke kerkraad binne die ringsgebied vaardig sy bedienaar(s) van die Woord en een 
ouderling/diaken vir elke pos vir die bedienaar van die Woord af na die ringsvergadering. 
Waar ŉ gemeente nie ŉ bedienaar van die Woord het nie of die pos vir die bedienaar van die 
Woord vakant is, word 2 ouderlinge/diakens afgevaardig.  ‘n Gelyke aantal sekundi word 
aangewys wat, indien nodig, in volgorde opgeroep word. 

30.2 ‘n Primarius en sekundus ouderling/diaken mag mekaar tydens die ringsitting  vervang, 
behalwe tydens ŉ tugondersoek. 

ARTIKEL 33 

Besluite by Artikel 33: 

33.1 Elke kerkraad binne die sinodale gebied vaardig ten minste een bedienaar van die Woord en 
een kerkraadslid af na die sinode. Gemeentes met meer as een pos vir die bedienaar van die 
Woord kan na goeddunke soveel addisionele bedienaars van die Woord en ŉ kerkraadslid vir 
elke bedienaar van die Woord afvaardig, tot die totaal van die aantal poste vir die bedienaar 
van die Woord van die gemeente, met dien verstande dat hulle proporsioneel bykomend sal 
bydra tot die koste van die Sinode  ‘n Gelyke aantal sekundi word aangewys wat, indien nodig, 
in volgorde opgeroep word. 

33.2 ‘n Primarius en sekundus afgevaardigde mag mekaar tydens die sinode vervang, met dien 
verstande dat die afvaardigende kerkraad self vir die ekstra koste instaan.  

ARTIKEL 53 

Besluite by Artikel 53: 

53.1  Die Drie-enige God versamel, bou, roep en stuur die hele kerk, in al haar gestaltes (lidmate, 
gemeentes, kerklike verbande en bedieninge), as getuies van God se sending (missio-Dei) na 
die wêreld. In dié getuienis word die omvattende heil (vrede/sjaloom) met woord en daad 
bedien (Kolossense 1:20, 2 Korintiërs 5:18, Filippense 1:10-11).  

53.2  Elke gemeente is geroep tot missionêre gemeente-wees in eie konteks, maar ook om onder 
leiding van en in die krag van die Heilige Gees betrokke te raak by diens- en getuienisprojekte 
in “Jerusalem, Judea, Samaria en tot aan die uithoeke van die wêreld” (Handelinge 1:8). Dit 
sluit die uitstuur en ondersteuning van sendelinge en uitreik-groepe in.     

53.3  Om te onderskei wat hierdie roeping tot gestuur-wees vir elke spesifieke konteks behels, 
behoort daar biddend saam geluister te word na die Woord en Gees, na mekaar en ander en 
na die nood in die wêreld.   

53.4  Eenheid, versoening en geregtigheid is onontbeerlik vir die kerk se geloofwaardige getuienis 
in die wêreld (Efesiërs 4:3-6).  

53.5   Getuienis word sover moontlik gedoen in vennootskap met ander, maar op weg na groter 
sigbare eenheid veral ook met susterkerke in die NG Kerkfamilie. Getuienis in vennootskap 
behels: 

 Wedersydse erkenning en respek van die vennote se selfstandigheid.  

 ‘n Fokus op die vennote se gedeelde roeping tot getuienis in die betrokke konteks .  

 Die uitbou van standhoudende verhoudinge, wat ook in geskrewe ooreenkomste 
vervat kan word.   

 Wedersydse ondersteuning, inspraak, verantwoording, openheid en vertroue. 

 Doelbewuste wegbeweeg van afhanklikheid en voorskriftelikheid.    
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  Vennootskappe is ‘n doelbewuste stap nader aan die eenwording binne die NG 
Kerkfamilie.  

53.6 Die Eenheid vir Vennote in Getuienis staan in diens van gemeentes, ringe, sinodes en ander 
kerklike verbande se roeping tot diens en getuienis.   

 

AFDELING B  : REGLEMENTE EN HANDLEIDINGS 

ALGEMEEN 

2. REGLEMENT VAN ORDE:  NG KERK VRYSTAAT 

1. OPENING EN KONSTITUERING 

Die afgevaardigdes kom byeen op die plek en tyd soos vooraf bepaal. 

1.5 By elke gewone vergadering van die sinode word twee lede van die vergadering onderskeidelik 
tot voorsitter en ondervoorsitter verkies.  Die voorsitter en ondervoorsitter kan nie vir langer as 
vier jaar/een termyn in dieselfde posisie verkies word nie. 

4. Elke sittingsdag word – soos vooraf gereël - met gebed geopen en gesluit. 

2. BEHANDELING VAN SAKE 

2.1 By die voorbring van sake neem die voorsitter die orde in ag wat vir hom die geskikste 
voorkom.  Hy stel die sake wat behandel moet word, aan die orde, gee by die behandeling 
indien nodig, geleentheid vir toeligting en kan, as die saak dit vereis, wenke aan die hand doen 
om die vergadering te help om tot 'n beslissing te kom, en bring sy stem gelyktydig uit saam 
met die ander lede. 

3. BESKRYWINGSPUNTE, LAATSTUKKE EN VERSLAE 

3.1 ŉ Beskrywingspunt vir behandeling deur die ring kan deur die kerkraad of ‘n ongesensureerde 
lidmaat met goedkeuring van die kerkraad ingestuur word.  Hierdie beskrywingspunt moet drie 
weke voor die aanvang van die ringsitting in die hande van die skriba van die ringskommissie 
wees. 

3.2 ŉ Beskrywingspunt vir behandeling deur die sinode mag ingedien word deur ‘n permanente 
kommissie, eenheid of taakspan van die sinode, ‘n ring en ‘n kerkraad.  Hierdie 
beskrywingspunt moet minstens vier maande voor die aanvang van die vergadering in die 
hande van die skriba van die Moderamen wees. Onderhewig aan hierdie bepalings het ‘n 
ongesensureerde lidmaat die reg om ‘n versoekskrif by die kerkraad in te dien vir deursending 
na die sinode. Alle beskrywingspunte word na die verantwoordelike kommissies verwys om 
verslag aan die Sinode te doen.   

3.3 Laatstukke wat voor en tydens die vergadering van die Sinode ingedien word, word na die 
Tydelike Taakspan vir die Kerkorde verwys om daaroor te beslis waarna dit na die 
verantwoordelike eenhede/taakspanne verwys word om verslag aan die sinode te doen.   

3.4 Op elke gewone vergadering van die sinode moet verslae ingedien word deur al die 
permanente kommissies, eenhede en taakspanne van die sinode sowel as die 
verteenwoordigers van die sinode in verskillende rade en liggame.  Hierdie verslae moet 
minstens drie maande voor die aanvang van die sinode in die hande van die skriba van die 
Moderamen wees. 

7. STEMMING 

7.2 Wanneer daar vir persone gestem word, geskied dit met geslote stemming (kyk pt 9.1 
hieronder).  Oor omstrede sake kan daar ook met 'n geslote stemming beslis word.  Persone 
wat die vergadering in adviserende hoedanigheid bywoon, mag aan die bespreking deelneem, 
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maar nie stem nie. 

8. REVISIE 

8.3 Die prosedure vir revisie is soos volg: 

8.3.1 Kennis word volgens 8.1 of  8.2 hierbo gegee dat revisie aangevra sal word.  

9. VERKIESING VAN AMPSDRAERS 

9.1 Die verkiesing van die voorsitter, ondervoorsitter, skriba en hulpskriba van die sinode, die 
voorsitter en skriba van die ring, die primarii en sekundi van die Moderamen, die primarii en 
sekundi van die ringskommissie, die afgevaardigdes na die ring en die sinode, kerkraadslede 
en ook die beroeping van bedienaars van die Woord moet deur volstrekte meerderheid van 
stemme van die aanwesige stemgeregtigdes en per geslote stemming geskied.  In die geval 
van kerkraadslede kan kerkrade egter, indien hulle dit verkies, sonder geslote stembriefies 
kerkraadslede kies. 

9.2 By die verkiesing/beroeping geld die volgende: 

9.2.1 Vir die beroeping van 'n bedienaar van die Woord: 

9.2.1.1 Die groslys word deur die kerkraad saamgestel volgens 9.3.1 hieronder. 

9.2.1.2 'n Lidmaat van die gemeente het die reg om by die skriba van die kerkraad 'n naam in te 
gee vir plasing op die groslys. 

9.2.1.3 Die kerkraad mag van 'n pre-advieskommissie gebruik maak vir die insameling van inligting 
oor genomineerdes volgens die riglyne van die Algemene Sinode. 

9.2.1.4 Beroeping geskied volgens die prosedure in 9.3 hieronder. 

10. KOMMISSIES/TAAKSPANNE/EENHEDE 

10.1 Tydelike kommissies/taakspanne/eenhede, soos deur die Ontwerpspan aangewys, mag voor 
die aanvang van die meerdere vergaderings met hulle werksaamhede begin. 

10.2 Lede van 'n tydelike kommissie/taakspan/eenheid word vooraf deur die Ontwerpspan of 
tydens die vergadering deur die voorsitter benoem.  Ingeval die benoeming nie die 
goedkeuring van die meerderheid van die vergadering wegdra nie, vind die verkiesing deur 
die vergadering op die voorgeskrewe manier plaas. 

10.3 Die samestelling van ‘n permanente kommissie/taakspan/eenheid met uitsondering van die 
Moderamen, die Begrotingskommissie en die ringskommissie word gedoen deur die ring of 
sinode op aanbeveling van ‘n kommissie wat uit die voorsitters van bestaande permanente 
kommissies/taakspanne/eenhede saamgestel is.  Indien die voorsitter van ‘n 
kommissie/taakspan/eenheid verhinder word om die betrokke kommissie/taakspan/eenheid 
op die ring/sinode te verteenwoordig, tree die skriba van die kommissie/taakspan/eenheid in 
sy plek op.  In die geval van die sinode vergader die kommissie vir kommissies onder 
voorsitterskap van die ondervoorsitter van die sinode.  Enige lidmaat mag in 
kommissies/taakspanne/eenhede van die ring of die sinode benoem word. 

10.4 Tydelike kommissies/taakspanne/eenhede maak nie aanbevelings oor die verslae van 
permanente kommissies/taakspanne/eenhede nie, tensy daar 'n beskrywingspunt oor 
dieselfde saak is wat nuwe aspekte na vore bring, of wanneer die saak deur die vergadering 
na hulle verwys is. 

10.5 'n Tydelike kommissie/taakspan/eenheid tree af nadat sy verslag deur die vergadering 
aangehoor en afgehandel is.  'n Permanente kommissie/taakspan/eenheid tree af op die 
volgende byeenkoms van die vergadering wat hom benoem het en nadat sy verslag 
afgehandel is.  In albei gevalle is die lede herkiesbaar. 

10.6 'n Persoon wat op 'n kommissie/taakspan/eenheid benoem is, kan alleen om gewigtige redes, 
wat die vergadering moet beoordeel, van sy pligte onthef word.  Vakatures in sinodale 
kommissies/taakspanne/eenhede wat tussen sinodes ontstaan, word aangevul deur die 
betrokke sinodale kommissie/taakspan/eenheid of instansie waaruit die verteenwoordiger 
moet kom. 
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10.7 Elke sinodale kommissie/taakspan/eenheid stel sy eie huishoudelike reglement op in 
ooreenstemming met die Kerkorde, waarin die werkwyse van die kommissie/ 
taakspan/eenheid duidelik omlyn word.  Huishoudelike reglemente word deur die Sinode 
goedgekeur en is altyd ter insae by die Direkteur: Eenheid vir Ondersteuning, NG Kerk 
Vrystaat en by die skriba van die bepaalde kommissie/taakspan/eenheid. 

10.8 Die Sinodale Kommissie vir Vrouelidmate het die reg van verteenwoordiging op die 
ooreenstemmende kommissies van die kerkraad, ring en sinode. 

MODERAMEN EN SUB-TAAKSPANNE 

3. REGLEMENT VIR DIE MODERAMEN 

1. NAAM 

Die Moderamen 

2. SAMESTELLING 

Die Moderamen 

2.1 word saamgestel uit agtien lede, naamlik die voorsitter, die ondervoorsitter en die skriba soos 
deur die Sinode verkies, plus nog vyf kerkraadslede wat ter vergadering deur die Sinode 
verkies word (waarvan ten minste drie nie-gelegitimeerdes moet wees), plus twee 
verteenwoordigers wat deur elk van die vier eenhede aangewys word.  Drie sekundi vir die 
kerkraadslede en drie sekundi vir die leraars word ter vergadering van die Sinode aangewys.  
Die Sinodale Taakspan Kerkorde (STK) en Sinodale Taakspan Aktuele en Leerstellige Sake 
(STALS) wys elk een verteenwoordiger aan. 

2.2 vul self alle vakatures uit die sekundi aan.  Eenhede vul vakatures aan wat onstaan by hulle 
afgevaardigdes. 

3. OPDRAG 

Die Moderamen 

3.15 wys ŉ Ontwerpspan vir die Sinode aan wat: 

3.15.1 in samewerking met die Skriba van die Moderamen as taakspan van die Moderamen werk 
om die sinodevergadering te beplan. 

3.15.2 Die lede van die Ontwerpspan moet saamgestel word uit kundige lede wat deur die 
Moderamen aangewys word.   

3.15.3 Al die sake wat deur die Sinode behartig moet word in die Agenda vervat en toesien dat dit 
gedruk, gebind en betyds aan die afgevaardigdes besorg word. 

FUNKSIONELE EENHEDE, DIENSTE EN FONDSE 

7. REGLEMENT VIR DIE EENHEID VIR ONDERSTEUNING 

1. ALGEMENE WERKSAAMHEDE 

Die Raad van Eenheid vir Ondersteuning 

3.6 word beperk, nieteenstaande enige ander bepalings van hierdie Reglement, in die 
administrasie van fondse van die Eenheid vir Barmhartigheidsbediening tot die 
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aangeleenthede wat in Klousule 1.1.1 Reglement 11 (Reglement vir Kerklike Fondse) en 3.4 
van hierdie Reglement beskryf word; 

2. PERSONEEL VAN DIE SINODALE KERKKANTOOR 

7.1.1 Direkteur: Eenheid vir Ondersteuning, met dien verstande dat die raad van eenheid vir 
ondersteuning slegs ŉ direkteur: eenheid vir ondersteuning aanstel indien die sinode of die 
moderamen die opdrag daarvoor gee soos in 9 bedoel. 

 

14. HANDLEIDING VIR DIE SINODALE ARGIEF- EN INLIGTINGSDIENS 

10.1 In elke gemeente word die huwelike wat daar bevestig word in ŉ huweliksregister 
aangeteken.  Daarvoor word die kerklike huweliksaantekeningboek, verkrygbaar by die NG 
Kerkkantoor in Bloemfontein, gebruik. 

10.2 Hierdie register word deur die kerkraad se argiefkommissie gekontroleer.  Aan die einde van 
die register, net na die laaste inskrywing, word twee handtekeninge van die argiefkommissie 
aangebring. 

10.3 In die kolom "geboorteplek" moet die plek van geboorte ingevul word en nie RSA nie. 

10.4 Die inskrywing van ŉ weduwee/geskeide dame word soos volg gedoen: 

10.5 "huidige getroude van en in hakies daarna die nooiensvan, byvoorbeeld Botha Amelia (geb. 
Verster)”.  (inligting hier ingevoeg volgens SKAI besluit 11/05/2007). 

10.6 rekenaaruitdrukke word aanvaar, mits dit op papier van 120 gram of meer uitgedruk is. 

15. HANDLEIDING/REGLEMENT VIR KOMMUNIKASIE 

5. KOMMUNIKASIEBELEID   

5.1 DOEL 

Kommunikasie in die Vrystaat Sinode gaan oor die verspreiding van algemene inligting rondom 
werksaamhede op sinodale- en gemeentelike vlak en tweedens oor pro- en aktiewe beeldbou, na 
binne en buite rondom die kerk se werksaamhede en aksies (deur middel van liefde, genade, omgee, 
luister, vergifnis en diens) en ook om Christus se koninkryk in hierdie wêreld te vergestalt.  

Dit behels die volgende: 

1. Bekendstelling van die dag tot dag werksaamhede van die sinode en gemeentes. 

2. Deurgee van inligting rondom aktuele, leerstellige- en etiese kwessies soos nodig, bv wanneer 

daartoe versoek deur STALS. 

3. Skep en instandhouding van netwerke en vennootskappe in die plaaslike media-wêreld. 
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AFDELING C: KERKLIKE VORMS NG KERK VRYSTAAT 

Die geloofsbrief vir die vergadering van die sinode word gewysig om voorsiening te maak vir 
die besluite by Artikel 33. 

BYLAE 3,  VORM 5 

GELOOFSBRIEF VIR ’N VERGADERING VAN DIE SINODE 

Die kerkraad van die Nederduitse Gereformeerde gemeente 

_________________________________ verklaar hiermee dat hy op sy wettig gekonstitueerde 

vergadering, gehou op ____________________ die volgende persone verkies het as sy 

afgevaardigdes na die vergadering van die Sinode wat in ________________________ (plek) 

op____________________________ (datum) sitting neem. 

 

Die geloofsbrief vir die vergadering van die ring word gewysig om voorsiening te maak vir die 
besluite by Artikel 31. 

BYLAE 3,  VORM 6 

DIE NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK VRYSTAAT 
GELOOFSBRIEF VIR ’N VERGADERING VAN DIE RING 

Die kerkraad van die Nederduitse Gereformeerde gemeente ____________________________ 

verklaar hiermee dat hy op sy wettig gekonstitueerde vergadering gehou op ____________________ 

die volgende persone verkies het as sy afgevaardigdes na die vergadering van die ring van 

__________________ wat te ____________________ op ____________________ en volgende dae 

gehou word. 

 

SINODALE REËLINGS 

Die Sinode van die NG Kerk Vrystaat  het die volgende reëlings getref ter wille van ŉ eenvormige en 
ordelike afhandeling van sake binne die sinodale gebied van die Vrystaat:  

D2 PLIGTE VAN DIE KASSIER 

Die kassier moet benewens ander bepalings wat die kerkraad mag maak hom/haar aan die volgende 
voorskrifte hou: 

1. Hy/sy is belas met die ontvangs en veilige bewaring van alle gelde wat in die gemeente 

ingesamel en gehef word. Alle gelde moet so spoedig moontlik, na ontvangs daarvan, op die 

rekening van die kerkraad by ŉ bank inbetaal word.  

2. Hy/sy moet vir elke gemagtigde uitbetaling ŉ behoorlike bewysstuk of  kwitansie kry en vir alle 
gelde wat ontvang word, kwitansies in duplikaat uitreik.  Alle dokumente word jaarliks vir oudit aan 
‘n geoktrooieerde rekenmeester voorgelê..   

GOEDKEURING VAN KERKORDE 
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Besluit:  Goedgekeur 

Die Sinode keur die konsep-Kerkorde soos gewysig, goed. 

Voorstel:  Goedgekeur 

Die Sinode besluit om ‘n beskrywingspunt aan die Algemene Sinode te stuur waarin gevra 
word dat die ouderdomsbeperking van sewentig jaar vir emeriti om in ‘n predikantspos te dien, 
geskrap word ter wille van volhoubare Woordbediening in elke gemeente. 

Voorsteller:  Dr Bertus Celliers (Rietfontein) 
Sekondant:  Ds Basie Fourie (Luckhoff) 
 

Voorstel:  Goedgekeur 

Die Sinode gee aan die Sinodale Taakspan Kerkorde (STK), opdrag om ter wille van 
volhoubare Woordbediening in elke gemeente, alles wat die Algemene Sinode oor 
predikantsposte besluit en bepaal het, te ondersoek uit die hoek van hóé dit vir gemeentes 
moeilik gemaak word om predikante te beroep en met voorstelle, die Algemene Sinode te 
versoek om dit te verander. 

Voorsteller:  Dr Bertus Celliers (Rietfontein) 
Sekondant:  Ds Basie Fourie (Luckhoff) 

Voorstel:  Nie goedgekeur  

Die Sinode besluit dat oral waar die volgende woorde voorkom: “elke gemeente sal jaarliks ‘n kollekte 
hou”, dit vervang moet word met: “Elke gemeente word versoek om jaarliks ‘n kollekte te hou of ‘n 
donasie te maak”. 

Voorsteller:  Ds Jacob Badenhorst (Parys-Suid) 
Sekondant:  Ds Graham Read (Thaba ‘Nchu-Tweespruit) 

Voorstel:  Goedgekeur 

Die Sinode betreur dit dat vyf gemeentes geen afvaardiging na hierdie sitting gestuur het nie. 

Die Sinode besluit dat: 

1. daar aan hierdie gemeentes, ‘n brief gestuur sal word waarin die Sinode sy hartseer 
uitspreek oor hul afwesigheid tydens die Sinodesitting. 

2. gemeentes voortaan grondige redes moet verskaf indien hulle nie ‘n afvaardiging na ‘n 
meerdere vergadering stuur nie. 

Voorsteller:  Dr Pieter van Jaarsveld (Bothaville) 
Sekondant:  Ds Johann Kemp (Cornelia) 

Voorstel:  Goedgekeur 

Die Sinode besluit om slegs by hoogste uitsondering die sinodesitting oor ‘n naweek (Sondag) 
te hou, aangesien dit vir baie gemeentes ontwrigtend is ten opsigte van eredienste. 

Voorsteller:  Ds Richi Kemp (Harrismith) 
Sekondant:  Dr Dawie Botes (Vrede-Wes) 
 

E EENHEID VIR ONDERSTEUNING 
 

EA VERSLAG VAN DIE SINODALE KOMMISSIE VIR 
ADMINISTRASIE EN FINANSIES  (SKAF) 

 

SAKE VIR INLIGTING EN KENNISNAME 
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1. SAMESTELLING EN VERGADERINGS 

2. OPDRAGTE VAN DIE SINODE 2009  

2.2 VIDEO 

2.3 KOMMUNIKASIEKANTOOR 

3. SAKE DEUR BUITENGEWONE SINODE OP 16 NOVEMBER 2011 
VERWYS 

Voorstel:  Goedgekeur 

1. Namens die begunstigdes / pensionarisse, word die Eenheid vir Ondersteuning en die 
Sinode bedank vir die voordeel wat aan die bepaalde pensioenarisse gemaak word. 

2. Die Sinode gee opdrag aan die Eenheid vir Ondersteuning, in samewerking met die 
benoemde verteenwoordigers van die pensioentrekkers, om minstens een maal per jaar 
skriftelik, moontlike verhogings, ens, deur te gee aan belanghebbendes van die Fonds. 

Voorsteller:  Ds Johan Lessing (Taaibosspruit) 
Sekondant:  Mnr Hennie van der Walt (Hospitaalpark) 

3.1 UITBREIDING VAN DIE SINODALE KOMMISSIE VIR ADMINISTRASIE EN 
FINANSIES TEN OPSIGTE VAN SUBSIDIËRING VAN MEDIESE PREMIES 
VAN PENSIOENARISSE 

3.2 BEFONDSING VAN TOEKOMSTIGE WAARDES 

4. REGSGEDING DS AW LOUW 

5. AFTREDE: DIREKTEUR: ADMINISTRASIE EN FINANSIES 

Voorstel:  Goedgekeur 

Die Direkteur Administrasie en Finansies, mnr André Esterhuizen, tree DV aan die einde van 
2014 na 35 jaar diens af. 

Die Sinode wil mnr Esterhuizen bedank vir die besondere wyse waarop hy/sy taak in belang 
van die NG Kerk Vrystaat gedoen het waarvan die laaste vier jaar as die DAF. 

Die Sinode wens mnr Esterhuizen en sy eggenote, Marcia, ‘n geseënde aftrede toe. 

Voorsteller:  Dr Pieter van Jaarsveld (Bothaville) 
Sekondant:  Ds Rikus van Zyl (Fichardtkruin) 
 

Voorstel:  Goedgekeur 

Die sekretaresse van die Moderamen en die Kuratorium, mev Sussa van Tonder, tree DV aan 
die einde van hierdie jaar na 35 jaar diens af. 

Die Sinode wil mev Van Tonder bedank vir die besondere diens wat sy in verskeie 
hoedanighede oor die jare aan die NG Kerk Vrystaat gelewer het. Die Sinode het besondere 
waardering vir die styl waarmee sy haar taak verrig het. 

Die Sinode wens mev Van Tonder en haar eggenoot, Kobus, ‘n lang en gelukkige aftrede toe. 

Voorsteller:  Dr Pieter van Jaarsveld (Bothaville) 
Sekondant:  Ds Rikus van Zyl (Fichardtkruin) 
 

Voorstel:  Goedgekeur 
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Die Hoofrekenmeester, mnr Hennie de Lange, tree af vóór die vergadering van die volgende 
sinodesitting, ná 43 jaar diens 

Die Sinode wil mnr De Lange bedank vir sy besondere diens in  die NG Kerk Vrystaat. 

Die Sinode wens mnr De Lange en sy eggenote, Amanda, ‘n geseënde aftrede toe. 

Voorsteller:  Dr Pieter van Jaarsveld (Bothaville) 
Sekondant:  Ds Jan Els (Bothaville-Noord) 

6. AANSTELLING: DIREKTEUR ADMINISTRASIE EN FINANSIES 

7. RINGSBESOEKE DEUR KERKKANTOORPERSONEEL/SKAF 

8. STREEKSBYEENKOMSTE  

9. MEDIESE ONGESKIKTHEID 

10. JAARLIKE AANPASSING VAN SALARISSE, REISKOSTE EN ANDER 

11. GELOFTEFEESTERREIN - VENTERSBURG 

12. SINODALE SENTRUM  

13. SINODALE BYDRAES   

Voorstel:  Goedgekeur 

Die Sinode versoek die Raad van Eenheid vir Ondersteuning (REO) (voorheen SKAF), om ‘n 
stelsel te ontwikkel sodat gemeentes op ‘n eenvormige wyse finansiële state kan indien vir 
verslagdoening aan die Ring en Sinode. 

Die Sinode gee opdrag aan die REO om die eenvormige verslagdoening so gou as moontlik te 
implementeer. 

Voorsteller:  Ds Jan Els (Bothaville-Noord) 
Sekondant:  Dr Pieter van Jaarsveld (Bothaville) 

14. AFTREKKING TOV SINODALE BYDRAE  

15. METODE VAN VERSLAGDOENING  

16. KOLLEKTE VIR DIE SINODALE KOMMISSIE VIR VROUELIDMATE  

17. BELEGGINGS  

18. ONTWIKKELING VAN DIE GROND BY BYBELHUIS / BRON VAN 
HERINNERING 

19. SINODE AANSPREEKLIKHEID 

20. KONSOLIDASIE VAN FONDSE 

21. LOFDAL WONINGS 

22. BEGROTINGSKONTROLE 
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23. ADMED GAPINGDEKKING 

24. STATUS ”C” BY DISCOVERY MEDIESE FONDS 

25. LERAARS SE TYD WAT UITGEKOOP WORD BY GEMEENTES 

 

SAKE VIR GOEDKEURING 

26. EENHEID VIR ONDERSTEUNING 

Besluit:  Goedgekeur 

Die Sinode besluit dat die Raad vir die Eenheid vir Ondersteuning soos volg saamgestel word: 

1. Vyf (5) lede deur die Sinode aangewys;  

2. Een (1) verteenwoordiger uit elk van die ander vier eenhede: 

 Moderamen  

 Eenheid vir Bedieningsbegeleiding 

 Eenheid vir Vennote in Getuienis  

 Eenheid vir Barmhartigheidsdienste 

3. Die Direkteur: Administrasie en Finansies  (adviserend) 

4. Die Hoofrekenmeester   (adviserend) 

5. Ander kundige persone 

27. OORPLASINGS VIR BESPARINGS 

Besluit:  Goedgekeur 

Die Sinode besluit dat die ondergenoemde oorplasings gedoen word ten einde besparings op 
sinodale bydraes te bewerkstellig: 

1. JONK VRYSTAAT 

R140 000 word oorgeplaas na Fonds vir Geestelike Bearbeiding Studerende Jeug. 

2. GREY OPVOEDINGSFONDS 

R3 000 word oorgeplaas na die Fonds vir Geestelike Bearbeiding Studerende Jeug. 

3. JONK VRYSTAAT 

R48 000 word oorgeplaas na Fonds vir Multikulturele studentebediening. 

4. GEESTELIKE BEARBEIDING STUDERENDE JEUG 

R120 000 word oorgeplaas na Fonds vir Multikulturele studentebediening. 

5. ALGEMENE GETUIENISREKENING 

R72 000 word oorgeplaas na Fonds vir Multikulturele studentebediening. 

6. GROEIPUNTBEDIENINGSFONDS 

R65 000 word oorgeplaas na Fonds vir Multikulturele studentebediening. 

R4 000 word oorgeplaas na GEM sending. 

7. KOLPORTASIEFONDS 

R25 000 word oorgeplaas na Fonds vir Gemeentebediening. 

8. MIDDESTAD- EN ARBEIDSBEDIENING 
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R20 000 word oorgeplaas na Fonds vir Gemeentebediening. 

9. TOELAE-TAS 

R 130 000 word oorgeplaas na Middestads- en Arbeidsbedieningsfonds. 

R 150 000 word oorgeplaas na Argief. 

R 219 240 word oorgeplaas na Shepherd. 

10. VENNOOTSKAPPE: RCZ 

R250 000 word oorgeplaas na Katete Jeugbediening. 

11. SINODALE FONDS 

R65 000 word oorgeplaas na Sinodale Sentrum vir deel salaris sekuriteit. 

R235 000 word oorgeplaas na koste Vrystaat Sinode. 

R45 000 word oorgeplaas na Algemene Sinode. 

12. RENTEREKENING 

R 50 000 word oorgeplaas na die Fonds vir Argief. 

28. BEGROTING VIR 2014 

Amendement:  Goedgekeur  

Verandering in persentasie toekennings: 

Eenheid vir Bedieningsbegeleiding - wysig van 22.08% na 15.46% 

Eenheid vir Vennote in Getuienis - wysig van 40.76% na 47.38% 

Voorsteller:  Dr Pieter van Jaarsveld (Bothaville) 
Sekondant:  Dr Gideon van der Watt (Berg-en-Dal) 

Besluit:  Goedgekeur soos gewysig 

Die Sinode keur die totale begroting van R12 miljoen, soos hieronder uiteengesit, goed met 
dien verstande dat die dravermoë van die gemeentes die bedrag wel kan ontmoet.  Indien dit 
nie moontlik is nie moet die eenhede self vir die tekort instaan. 

Die Sinode van 2005 het besluit dat die begroting voortaan deur die Sinodale Kommissie vir 
Administrasie en Finansies hanteer moet word.  (Handelinge 2005 bl 304 punt 3.3 – 4). 

Vir die doeleindes van hierdie begroting is die volgende items vanaf 1 Maart 2014 aangepas 
met die persentasiepunt soos aangedui: 

Salarisse 6% 
Reiskoste 10% 
SPF-kontribusie 6% 
Mediese premies 10% 
Administrasiefooie 10% 
Ouditfooie 10%  

 

TOTALE BEGROTING    

PRORATA FONDS TOTALE EIE PRORATA 

2013   BEGROTING FONDSE 2014 

EENHEID VIR BARMHARTIGHEIDSDIENSTE R 3 387 534 

1 430 037  Diens Van Barmhartigheid 2 412 995 897 543 1 515 452 

93 680  Hospitaalbearbeiding 508 186 16 000 492 186 
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1 258 780  Kerklike Maatskaplike Werk 1 451 896 72 000 1 379 896 

0  TOIBO 36 000 36 000 0 

EENHEID VIR BEDIENINGSBEGELEIDING R 1 846 000 

32 616  Jonk Vrystaat [27-03] 224 600 224 600 0 

14 400  Vrouelidmate 65 000 50 600 14 400 

1 089 600  Kuratorium Teol. Fakulteit UV. 1 582 600 493 000 1 089 600 

751 200  Gemeentebediening [09 03] 1 022 000 280 000 742 000 

0  Eredienskommissie [01-11 ] 75 000 75 000 0 

EENHEID VIR VENNOOTSKAPPE IN GETUIENIS R 5 805 300 

1 349 300  Vennootskap: NGKA Vrystaat 11-03 1 943 000 424 000 1 519 000 

726 000  Vennootskap: VGKSA Vrystaat 17-03 1 124 800 410 000 714 800 

680 300  Vennootskap: Lesotho 14-03 947 000 346 000 601 000 

3 600  Katete Jeugbediening 19-02 578 000 578 000 0 

224 500  Multikulturele Studentebediening 20-04 542 500 305 000 237 500 

294 600  Middestads- en Arbeidsbediening 20-03 633 000 310 000 323 000 

526 100  Vennootskap: Reformed Church In Zambia  1 261 000 705 000 556 000 

15 000  Gelofte Eeufees Monumentesending 20-20 23 000 10 000 13 000 

82 000  Vennootskap: RCA  20-21 102 000 12 000 90 000 

840 700  Algemene Getuieniskantoor 20-22 1 390 000 600 000 790 000 

22 000  Vennootskap: Reformed Church In Japan 26-03 98 000 98 000 0 

174 000  Vennootskap: Namibië 20-05 192 000 30 000 162 000 

27 000  Groeipunt Bedieningsfonds 70 000 70 000 0 

0  Studiebeursfonds: NGKA, VGKSA en RCA 05-22 70 000 70 000 0 

0  Getuienis Gastehuisfonds 16-03 50 000 50 000 0 

0  Cronje Trust Fund Of The RCZ 20-16 7 000 7 000 0 

0  Vennootskap : Teologiese Opleiding 20-07 150 000 150 000 0 

762 400  Studentebearbeiding 1 162 000 363 000 799 000 
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MODERAMEN R 818 400 

818 400  SINODALE FONDS 918 400 100 000 818 400 

EENHEID VIR ONDERSTEUNING R 1 203 600 

249 600  Kommunikasie 300 950 51 350 249 600 

583 200  Werksaamheid Algemene Sinode 628 200 45 000 583 200 

0  Sinodale Sentrum 970 500 970 500 0 

370 800  Argief 600 800 230 000 370 800 

0  Sinodale Kerkkantoorfonds  3 930 000 3 930 000 0 

0  Barend Wessels Gedenksentrum 2 386 000 2 386 000 0 

0  Mooigenoeg 576 000 576 000 0 
      

12 819 813   28 109 427 15 048 593 R 13 060 834 

-819 197  Min  Eie Voorsienings   -1 070 034 

-616  Plus Oorskotte   9 200 

12 000 000  PRORATA STYGING 0.00%  12 000 000 

 

 

2013 

 

 

 

 

EIE VOORSIENINGS 

   

 

2014 

   TEKORTE OORSKOTTE NETTO 

-745 297  Eenheid vir Barmhartigheid -950 334  -950 334 

-616  Eenheid vir Bedieningsbegeleiding  9 200 9 200 

-73 900  Eenheid vir Vennote in Getuienis -119 700 0 -119 700 

-819 813   -1 070 034 9 200 -1 060 834 

 

Tydens die vergadering van die Sinode van 2005 is besluit dat die persentasie toekenning aan die 
kommissies dieselfde sal bly.  Daar is later wel ‘n aanpassing gemaak nadat die Teologiese Fakulteit 
met 0,5% verlaag en die Sinodale Kommissie vir Bedieningsbegeleiding met 0,5% verhoog is. 

Die goedgekeurde persentasie toekenning is tans soos volg: 

 % PRORATA 

NGMD 22.16% 

JONK 7.22% 

SKBB 1.56% 

SGK 47.47% 

Argief 3.37% 

Vrouelidmate 0.13% 

Sinodale Fonds 5.61% 

Algemene Sinode 3.48% 

Teologiese Fakulteit 9.00% 

TOTALE BEGROTING 100.00% 
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Met al die kommissies se instemming is die persentasiepunttoekenning aangepas na die volgende en 
na aanleiding van die strategiese beplanning is onderling ooreengekom dat die puntetoekenning van 
jaar tot jaar aangepas mag word: 

Eenheid vir Barmhartigheid 20.31% 

Eenheid vir Bedieningsbegeleiding 15.46% 

Eenheid vir Vennote in Getuienis 47.38% 

Eenheid vir Ondersteuning 10.03% 

Moderamen 6.82% 

TOTALE BEGROTING 100.00% 

 

 

ED VERSLAG VAN DIE SINODALE PENSIOENFONDS VAN DIE 
NG KERK VRYSTAAT 

Absa Konsultante en Aktuarisse is versoek om verslag te doen oor die stand van die Sinodale 
Pensioenfonds van die NG Kerk Vrystaat (die Fonds) tydens die sinode se vergadering. 

SAKE VIR INLIGTING EN KENNISNAME 

1. BESTUUR VAN DIE FONDS  

Die Fonds se aktiwiteite word bestuur deur ŉ Raad van Trustees (die Trustees), wat onafhanklik 
funksioneer.  Die Fonds beskik oor ŉ regsentiteit van sy eie, losstaande van enige gemeente en/of die 
NG Kerk Vrystaat. 

In terme van die Reëls van die Fonds bestaan die Trustees uit ŉ gelyke aantal werkgewer-
verteenwoordigers sowel as lidverkose-verteenwoordigers. Die reëls bepaal dat agt 
verteenwoordigers op die Trustees dien.  Die Hoofbeampte word deur die “werkgewer” in konsultasie 
met die Trustees aangewys en hoef nie noodwendig ŉ verteenwoordiger van die Trustees te wees 
nie. Die huidige Raad van Trustees bestaan uit die volgende persone:  

WERKGEWERVERTEENWOORDIGERS LIDVERTEENWOORDIGERS 

Dr Pieter van Jaarsveld (voorsitter) Mnr Hennie de Lange 
Ds Willem Botha Ds Jannie Smith 
Ds Jan Els Ds Riaan van Zyl 
Ds Leon Foot Ds Rikus van Zyl 

Mnr André Esterhuizen tree as Hoofbeampte op. 

Die Raad van Trustees dien vir ŉ termyn van vier jaar.  Die lidverteenwoordigers is gedurende 
Februarie 2013 herverkies deur die lede.  Die “werkgewer” moet tydens die Vrystaat Sinode 
verteenwoordigers aanwys wat na sy belange sal omsien. 

ŉ Hoofbeampte moet deur die “werkgewer” in konsultasie met die Raad van Trustees aangewys 
word. 

2. BESTAANDE VOORDEELSTRUKTUUR 

Die Fonds beskik oor die volgende voordeelstruktuur:  

2.1 NORMALE AFTREE-OUDERDOM  

Die normale aftree-ouderdom van lede is ouderdom 65.  Lede kan egter reeds vanaf ouderdom 55 
met vervroegde pensioen aftree. 

2.2 BYDRAEKOERSE 

Bydraes word befonds op die volgende wyse:  
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Lede lewer bydraes teen 7.5% van die daargestelde traktement. 

Gemeentes dra by tot die Fonds teen een van die onderstaande bydraekeuse: 

 9.1%,of   

 11.7, of  

 14.3%,of  

 16.8%, of  

 19.4%, of  

 22.0% 

2.3 VOORDEEL BY BEDANKING / ONTSLAG / AFLEGGING EN AFTREDE  

Lede se regmatige fondsaandeel is betaalbaar. 

Die regmatige aandeel word saamgestel uit die som van die lidbydraes, plus die werkgewerbydraes, 
minus Fondsuitgawes (sterfte-, ongeskiktheidsdekking en operasionele uitgawes), plus 
beleggingsopbrengste wat verdien word volgens die lid se gekose individuele 
beleggingsportefeulje(s). 

By aftrede is lede volgens heersende wetgewing geregtig om tot ŉ maksimum van een-derde van hul 
regmatige fondsaandeel in kontant te neem.  Die balans moet aangewend word om ŉ maandelikse 
pensioen volgens behoefte by ŉ goedgekeurde aftreefonds aan te koop. 

2.4 INDIVIDUELE BELEGGINGSKEUSES  

Lede beskik oor die opsie om ŉ beleggingskeuse / beleggingskeuses te maak aan die hand van 
beleggingsportefeuljes wat volgens die risiko-profiel benadering saamgestel is.  Die volgende 
portefeuljes is beskikbaar:  

Welvaartskeppingsportefeulje  (Aggressiewe beleggingsmandaat) 

Welvaartbewaringsportefeulje (Gebalanseerde beleggingsmandaat) 

Kapitaalbewaringsportefeulje  (Konserwatiewe beleggingsmandaat) 

Geldmarkportefeulje  (Uiters konserwatiewe beleggingsmandaat) 

2.5 STERFTEDEKKING 

Die volgende sterftevoordele word aan lede gebied:  

PENSIOENFONDS 

Die afhanklikes van lede kwalifiseer vir ŉ enkelbedrag gelykstaande aan twee maal die jaarlikse 
traktement (MPS), plus ŉ gadepensioen gelykstaande aan 40% van die MPS, plus ŉ kinderpensioen 
gelykstaande aan 20% van die gadepensioen per kind.  Die kinderpensioen is betaalbaar tot 
ouderdom 18, of 26 in die geval van ŉ voltydse afhanklike student.  Die lid se regmatige fondsaandeel 
is ook betaalbaar. 

MOMENTUM tree tans as diensverskaffer op.  

GROEPSKEMA 

ŉ Enkelbedrag gelykstaande aan R 1 150 000 is betaalbaar aan afhanklikes / genomineerdes van die 
lid. 

ŉ Omsettingsopsie word aan lede gebied by bedanking en aftrede.  Hierdie omsettingsopsie stel lede 
in staat om by diensverlating die dekking wat gebied is onder die Fonds, om te skakel in ŉ individuele 
polis, sonder bewyslewering van goeie gesondheid.  Slegs ŉ MIV-toets word verlang.  Die lid is dan 
direk verantwoordelik vir die premie. 

MOMENTUM tree tans op as diensverskaffer. 

2.6 ONGESKIKTHEIDSDEKKING 

Die volgende ongeskiktheidsvoordele word aan lede gebied:  

ONGESKIKTHEIDSKEMA  
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ŉ Mediese ongeskiktheidstoelae gelykstaande aan 75% van die maksimum traktement word 
maandeliks betaal. 

Die voordeel word betaal na ŉ wagperiode van drie maande.  Jaarliks word die maandelikse pensioen 
met ŉ vaste 7.5% verhoog.   

MOMENTUM tree tans op as diensverskaffer. 

ŉ Enkelbedrag gelykstaande aan R 850 000 is betaalbaar aan die lid. 

MOMENTUM tree tans op as diensverskaffer.  

2.7 GADEVERSEKERING 

Die volgende sterftevoordele word aan lede gebied:  

GROEPSKEMA 

ŉ Enkelbedrag gelykstaande aan R 300 000 is betaalbaar. ŉ Omsettingsopsie word gebied by 
bedanking of aftrede.   

MOMENTUM tree tans op as diensverskaffer.  

3. BATES VAN DIE FONDS  

Die Fonds het op 31 Mei 2013 oor bates van ongeveer R 265 miljoen beskik. 

4. BEFONDSINGSVLAKKE VAN DIE FONDS  

Die Fonds funksioneer op die sogenaamde vastebydraebeginsel.  Volgens die nuutste beskikbare 
statutêre waardasie (2009) was die Fonds ten volle befonds.  Gegewe die aard van 
vastebydraefondse is dit hoogs onwaarskynlik dat die Fonds ooit onderbefonds kan raak. 

5. DIENSVERSKAFFERS VAN DIE FONDS  

Die volgende diensverskaffers staan die Trustees by: 

 

  

 

EA-1   TYDELIKE KOMMISSIE VIR DIE EENHEID VIR ONDER-
STEUNINGSDIENSTE 

 

G-1 BESKRYWINGSPUNT : HERSIENING GEMEENTELIKE 
BYDRAE 

Die Ring van Smithfield versoek die Sinode van die NG Kerk Vrystaat om: 

“In die lig van die kleiner wordende gemeentes en gepaardgaande finansiële druk staan ons voor die 
uitdaging van voortbestaan.  Die volgende voorstel ter oplossing word gedien: Die sinodale 
gemeentelike bydrae moet hersien word deurdat die volgende items bygevoeg word, voordat 
persentasie aanslag bereken word: leraar salarispakket; leraarsgade-pakket; salarisse van die orrelis, 
skriba/kassier en koster; besoekende leraars; plaaslike diens van barmhartigheid; plaaslike 
sendingwerk; instandhouding van die geboue en water en ligte. 

DIENS DIENSVERSKAFFER 

Administrateur  Absa Konsultante en Aktuarisse 
Aktuaris Mnr N Ströhmenger 
Batekonsultante Mentanova 
Ouditeure PricewaterhouseCoopers 
Professionele aanspreeklikheidsdekking Marsh  
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Motivering: 

Die beginsel vir bogenoemde voorstel is dat die Sinode bestaan ter wille van gemeentes en nie 
andersom nie. Ons moet dus gemeentes ten alle koste help om voort te bestaan.” 

(Ring van Smithfield) 

 

Besluit:  Goedgekeur 

Die Raad van Eenheid vir Ondersteuning het die beskrywingspunt getoets deur middel van ‘n 
verteenwoordigende steekproef van stads- en plattelandse gemeentes.  

Indien die aftrekkings toegelaat sou word soos deur die beskrywingspunt voorgestel word, 
sou dit ‘n 40% vermindering in prorata vir die Sinode beteken (maw R4 800 000). 

Van die Sinode se begroting van R12 000 000 sal daar dus slegs R7 200 000 ontvang word.  
Om hierdie tekort te ondervang sou die tabelwaarde opwaarts aangepas moes word. 

Omrede daar as gevolg van die opwaartse aanpassing nie ‘n besparing vir gemeentes 
bewerkstellig sou word nie, is ons van mening dat bogemelde dus nie ‘n werkbare voorstel is 
nie. 

Die Raad van Eenheid vir Ondersteuning hoor egter, en is ook intens bewus van die feit, dat 
gemeentes toenemend in ‘n stryd om voortbestaan/oorlewing gewikkel is. 

Om daardie rede poog ons om deur middel van die volgende model verligting aan gemeentes 
te bring maar nogtans die Sinode se werksaamhede in stand te hou. 

1. Die minimum prorata verhoog van R 1 500.00 na R 3 000.00 per jaar (mediese subsidie 
ingesluit). 

2. Wysig bestaande tabelle om by R 300 000.00 te begin  (voorheen R200 000). 

3. Verhoog met gelyke intervalle vanaf  8% tot maksimum 13.5%. 

4. Plaas ‘n plafon (cap) op tabel by 13.5% (maw geen gemeente gaan meer as 13.5% betaal 
nie. 

5. Die 2.5% tov mediese subsidies word eers bereken en afgetrek van die dravermoë en 
daarna word die prorata bereken.   

 

B EENHEID VIR BEDIENINGSBEGELEIDING (VERVOLG) 

4 UITVOERENDE AMPTENAAR BEDIENINGSBEGELEIDING 

Amendement:  Nie goedgekeur nie. 

Die Sinode besluit om ter wille van volhoubare Woordbediening in elke gemeente, die effektiewe 
kerkwees en bediening deur gemeentes, nie die pos van Uitvoerende Amptenaar, 
Bedieningsbegeleiding, te vul nie en die pos te termineer. Die geld wat op hierdie wyse gespaar word, 
moet afgetrek word van die pro-rata bydrae wat gemeentes tot die sinodale begroting moet maak. 

Voorsteller:  Dr Bertus Celliers (Rietfontein) 
Sekondant:  Ds Basie Fourie (Luckhoff) 
 

Besluit: Goedgekeur   

Die Sinode keur goed dat die pos van Uitvoerende Amptenaar Bedieningsbegeleiding gevul 
word. 
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G VERSLAG VAN BESKRYWINGSPUNTE 

G.1 BESKRYWINGSPUNT: HERSIENING GEMEENTELIKE BYDRAE  

Afgehandel by EA-1. 

G.2 BESKRYWINGSPUNT : EIETYDSE VIERDE BELYDENISSKRIF IN DIE PLEK VAN DIE 
BELHAR BELYDENIS 

G.3 BESKRYWINGSPUNT: OPSTEL VAN ‘N EIETYDSE BELYDENISSKRIF 

Voorstel:  Verwys beskrywingspunt G.2 en G.3 na die Moderamen vir afhandeling. 

Besluit:  Goedgekeur 

Die Sinode besluit om die beskrywingspunte van die NG Kerk Vrede-Wes en die Ring van 
Boshof, na die Moderamen te verwys om in samewerking met die instuurders, die 
beskrywingspunte te hanteer en af te handel. 

Voorsteller:  Ds Rikus van Zyl  (Fichardtkruin) 
Sekondant:  Ds Jacques Louw (Hoopstad) 

E VERSLAG VAN DIE SINODALE KOMMISSIE VIR ARGIEF EN 
INLIGTING 

 

EA-1  TYDELIKE KOMMISSIE VIR DIE EENHEID VIR 
ONDERSTEUNING  

 

Voorstel:  Verwys na Moderamen 

Die Sinode besluit dat punt 1.3 (werkswyse) aangevul word met 1.3.8 wat soos volg lui: 

“Openbare standpuntstelling deur die Moderamen by wyse van mediaverklarings oor aktuele 
sake waaroor die Kerk haarself amptelik behoort uit te spreek”. 

Voorsteller:  Mnr Danie Eichstädt (Bethlehem-Éfrata) 
Sekondant:  Ds Dougy Bubb  (Bethlehem-Éfrata) 
 

EB VERSLAG VAN DIE SINODALE KOMMISSIE VIR ARGIEF EN 
INLIGTING 

 

SAKE VIR INLIGTING EN KENNISNAME 

1. SAMESTELLING EN VERGADERINGS 

2. ONTBREKENDE RINGSTUKKE EN REGISTERAFSKRIFTE 

3. WERKSWINKEL / INLIGTINGSESSIE 

4. VERSKUIWING VAN DIE SINODALE ARGIEF- EN INLIGTINGS-
KANTOOR  NA DIE SENTRALE ARGIEF TE STELLENBOSCH 

5. STREEKSBYEENKOMSTE 

6. VERWERING VAN DIE REGISTERS 
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7. DATABASIS 

SAKE VIR GOEDKEURING 

8. HANDLEIDING VIR SINODALE ARGIEF- EN INLIGTINGSDIENS 

Besluit:  Goedgekeur 

Die Sinode keur die handleiding vir Sinodale Argief- en Inligtingsdiens goed (soos vervat in die 
konsep-kerkorde Verslag AD-2). 

Ordevoorstel:  Goedgekeur 

Prof Johan van Rensburg stel voor dat die oorblywende sake na die Moderamen verwys word. 

AA-4 VERSLAG VAN DIE KOMMISSIE VIR KOMMISSIES 

Besluit:  Verwys na Moderamen vir afhandeling 

1. MODERAMEN 

1.1 MODERAMEN 

INTERIMKOMITEE  (verkies deur die Sinode) 

Voorsitter:  Ds Jan Lubbe (JJ) 

Ondervoorsitter:  Ds Helgard Janse van Rensburg (HM) 

Skriba: Dr Carin van Schalkwyk  (CHJ) 

Sekundi:  
1. Prof Johan Janse van Rensburg (J) 
2. Prof Fanie Snyman  (SD) 
3. Ds Riaan van Zyl  (AP) 

KERKRAADSLEDE: (5 kerkraadslede waarvan 3 nie-gelegitimeerdes – gekies deur Sinode) 

1. Jan Brazelle (JA) 
2. Piet Coetzer  (PJB) 
3. Lizanne Dippenaar  (L) 
4. Ella Kotzé (EJ) 
5. Francois Maritz (F) 

Sekundi: 
1. Putu Pretorius (S) 
2. Fanie Snyman (SD) 
3. Piet Taljaard  (PJ) 
4. Hennie van der Walt (HA) 
5. San-Marie Vorster (S-M) 

AANGEWYS DEUR EENHEIDSGROEPERINGE: 

EENHEID VIR ONDERSTEUNING: 

Dr Leon Foot   (LM) 
Hoofamptenaar:  Mnr André Esterhuizen (JA) 

EENHEID VIR VENNOTE IN GETUIENIS: 

Ds Anton Meiring  (A) 
Hoofamptenaar:  Dr Gideon van der Watt  (G) 

EENHEID VIR BEDIENINGSBEGELEIDING: 

Dr Ben Joubert  (BF) 
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Hoofamptenaar:  Ds André Barlow (a)  -  Tot hoofamptenaar aangestel is  

EENHEID VIR BARMHARTIGHEIDSDIENSTE: 

Dr Koos Robb  (JP) 
Hoofamptenaar:  Ds Willem Botha  (WJ) 

EEN VERTEENWOORDIGER VAN STALS EN STK: 

STALS:  Ds Riaan van Zyl  (AP) 
STK:  Dr Meyer de Kock  (MGW) 

WAARNEMER:  Een verteenwoordiger uit SKK:  Mnr André Esterhuizen 

1.2 SINODALE TAAKSPAN VIR AKTUELE EN LEERSTELLIGE SAKE  
(STALS) 

Ds Riaan van Zyl  (AP) 
Ds Pieter Prinsloo (PJG) 
Dr Pieter van Heerden (PR) 

1.3  SINODALE TAAKSPAN KERKORDE   (STK) 

Ds Helgard Janse van Rensburg  (HM) 
Dr Meyer de Kock  (MGW) 
Dr Nico Dicks (NS) 
Prof Piet Strauss (PJ) 
Dr Manie Kleynhans (HJ) 
Ds Richi Kemp  (RCH) 
Dr Dawie Botes (DH) 
Ds André Smuts (SA) 

Sekundi:  Dr Bertus Celliers (A), ds Dougy Bubb (DE),  ds Gert Victor (GD) 

2. BESTUURSFORUM 

Moderamen:  Skriba : Dr Carin van Schalkwyk  (CHJ) 
Eenheid vir Barmhartigheidsdienste:  Ds Willem Botha  (WJ) 
Eenheid vir Bedieningsbegeleiding:  Ds André Barlow  (a)  - Tot uitvoerende amptenaar by EBB 
aangewys is) 
Eenheid vir Ondersteuning:  Mnr André Esterhuizen  (JA) 
Eenheid vir Vennote in Getuienis: Dr Gideon van der Watt  (G) 

3. EENHEID VIR ONDERSTEUNING 

Die Eenheid funksioneer onder oorsig van ‘n Ouditkomitee. 

3.1 RAAD VAN DIE EENHEID VIR ONDERSTEUNING  (REO) 

SINODE-BENOEMDES: 

Dr Pieter van Jaarsveld (s)  (PJ) 
Ds Leon Foot (LM) 
Ds Riaan van Zyl (AP) 
Ds André van Staden (A) 
Ds Jan Els (JH) 

Sekundi: 

Ds Jannie Smith (JL) 
Ds Willie Badenhorst (WA) 
Ds Rikus van Zyl (WH) 

EENHEIDSVERTEENWOORDIGERS: (1 verteenwoordiger uit elk van die eenhede) 

Moderamen:   Primarius:   
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Barmhartigheidsdienste: Primarius:  Ds Willem Botha  (WJ) 
Bedieningsbegeleiding: Primarius:  Ds André Barlow  (A) 
Vennote in Getuienis:   Primarius:  Dr Gideon van der Watt  (G) 

AMPTENARE: 

Direkteur: Administrasie en Finansies  -  Adviserend 
Hoofrekenmeester -  Adviserend 

ANDER KUNDIGE PERSONE WORD DEUR DIE RAAD AANGEWYS 

Mnr Derek Foster  (DA) 
Mnr Wynand du Plessis  (WP) 

3.2 TRUSTEES SINODALE PENSIOENFONDS 

SINODEBENOEMDES:  (werkgewerverteenwoordigers) 

Dr Pieter van Jaarsveld (PJ) 
Ds Willem Botha (WJ) 
Ds Jan Els  (JH) 
Ds Leon Foot (LM) 

Sekundi:   
Ds André Smit  (AW) 
Ds Stephan van Heerden (SJ) 

BEGUNSTIGDES AANGEWYS:  (werknemerverteenwoordigers) 

Ds Riaan van Zyl  (AP) 
Ds Rikus van Zyl  (WH) 
Ds Jannie Smith  (JL) 
Mnr Hennie de Lange (HL) 

KUNDIGE PERSONE GEKOÖPTEER: 

Mnr Derek Foster  (DA) 
Mnr Wynand du Plessis  (WP) 

HOOFBEAMPTE:  Direkteur: Administrasie en Finansies : Mnr André Esterhuizen (JA) 

4. EENHEID VIR VENNOTE IN GETUIENIS 

Ds Meiring de Wet (GPM) 
Ds Anton Meiring (A) 
Ds Christo Louw (JC) 
Ds Charles James (CM) 
Dr Carin van Schalkwyk (CHJ) 
Ds Wikus Venter (W) 
Adviserend:  Uitvoerende Amptenaar 

5. EENHEID VIR BEDIENINGSBEGELEIDING 

Ds André Barlow (A)  -  (voorsitter) 
Dr Ben Joubert (BF) 
Dr Gideon van der Watt (G) 
Ds Jan Lubbe (JJ) 
Ds Christo Nel  (C) 
Me Joanie Theron (J) 
Ds Rikus Hattingh (JH) 
Dr Koos Robb (JP) 
Ds Gideon Lamprecht (G) 
Ds Riaan Stander  (AJJ) 
Dr Carin van Schalkwyk (CHJ) 
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Mnr André Esterhuizen (JA) 

6. EENHEID VIR BARMHARTIGHEIDSDIENSTE 

6.1 ENGO:  Dr Koos Robb (JP) 

6.2 NG WELSYN:  Ds Rikus van Zyl  (WH) 

6.3 HELPCOR TRUST:  Dr Pieter van Jaarsveld (PJ) 

6.4 HUGENOTE KOLLEGE:  Ds Willem Botha (WJ) 

6.5 TRANSORANJE INSTITUUT: 
Primarius: Ds Gerrie van Dyk  (GJ);  Sekundus: Ds Willem Botha (WJ) 

7. ANDER VERTEENWOORDIGERS 

7.1 KURATORIUM : NG KERK – UNIVERSITEIT VRYSTAAT 

Ds Jan Lubbe  (JJ)   -  Sameroeper 
Ds Christo Louw  (JC) 
Ds De la Harpe le Roux  (DV) 
Ds Retief Botha (RR) 
Prof Fanie Snyman  (SD)  -  Voorsitter van die Dosenteraad 
Dr Gretha Heymans (AMS) 
Dr Dawie Botes  (DH) 
Ds Johann Kemp (JT) 
Dr Charles  Mitchell (C) 
Ds Jan Venter  (JH) 
Ds Danie du Toit (DA) 
Prop Shaun Darker (S) 

Vak-eksaminatore: 
Ds Riaan Stander (AJJ) 
Dr Carel van der Merwe (CL) 
Dr Marius Terblanche (MD) 
Dr Pieter van Heerden  (PR) 
Dr Lourens Schoeman  (LG) 
Dr Dawie Botes  (DH) 

7.2 KURATORIUM: NG KERK – UNIVERSITEIT VAN PRETORIA 

Primarius:  Dr Pieter van Heerden  (PR) 
Sekundus:  Dr Manie Kleynhans  (HJ) 

7.3 KURATORIUM: NG KERK – UNIVERSITEIT VAN STELLENBOSCH 

Primarius:  Ds Marius Maree (JPM) 
Sekundus:  Ds Danie du Toit  (DA) 

7.4 BYBELGENOOTSKAP VAN SA 

Primarius:  Ds Rudolph Strydom  (R) 
sekundus:  Ds André van Staden  (A) 

7.5 KURATORIUM : MEISIESKOOL ORANJE 

Prof Jan-Albert van den Berg   (J-A)  -  Sameroeper 
Ds Charles James  (CM) 
Mev E-A Swart 
Mev J van Niekerk 
Mnr Adriaan de Ruiter  (JA) 



 

113 

 

8 AFGEVAARDIGDES NA DIE ALGEMENE SINODE 

8.1 AFGEVAARDIGDES NA ALGEMENE SINODE 2013 

Besluit:  Goedgekeur 

PREDIKANTE: 

Eugene Barnard (Pellissier) (E) 
Dawie Botes (Vrede-Wes)   (DH) 
Leon Foot (Welkom-Suid )  (LM) 
Ben Joubert (Riebeeckstad)   (BF) 
Gideon Lamprecht (Ladybrand-Noord)  (G) 
Jacques Louw (Hoopstad )  (JJ) 
Riaan Stander (Langenhovenpark)  (AJJ) 
Pieter van Jaarsveld (Bothaville)  (PJ) 

KERKRAADSLEDE: 

Rudi Brits (Kroonstad-Suid)  (RM) 
Louis de Wet (Senekal)  (LJA) 
Rita du Preez (Heuwelsig)  (MW) 
Willie Lombard (Dewetsdorp)  (WJ) 
Francois Maritz (Berg-en-Dal)  (PF) 
Pieter Olivier (Bethlehem-Wes)  (PHJ) 
André Smuts (Harrismith)  (SA) 
Hennie van der Walt (Hospitaalpark)  (HA) 
Billy van Eeden (Springfontein)  (WJ) 
Anton van Wyk (Universitasrif)  (A) 

8.2 AFGEVAARDIGDES NA ALGEMENE SINODE 2015 

Besluit:  Goedgekeur 

PREDIKANTE: 

Gerhard Botha (Heuwelsig)   (GP) 
Rudi Buys (Luckhoff)   (BR) 
Meiring de Wet (Petrus Steyn)  (GPM) 
Jan Els (Bothaville-Noord)  (JH) 
Rikus Hattingh (Bethlehem-Oos)  (JJH) 
Gretha Heymans (Hobhouse)  (AMS) 
Christo Louw (Studentekerk)  (JC) 
Nico Mostert (Hugenoot)  (NJ) 

KERKRAADSLEDE: 

Des Bothma (Fichardtpark)  (DS) 
Lomon de Jager (Zastron)  (S) 
Chris Eksteen (Theunissen)  (HC) 
Pieter Geyer (Welkom-Suid) (PI) 
Jan Loots (Virginia-Wes)  (JH) 
Johan Mans (Riebeeckstad)  (JB) 
Rudolf Meyer (Kroonstad-Noord)  (R du P) 
Koos Swarts (Wilgehof)  (JS) 
Lomon Terreblanche (Edenville)  (SJ) 
Ancy van der Westhuizen (Noordhoek)  (A) 

Voorstel:  Goedgekeur 

Die Sinode 

1. neem kennis dat die kollekte uit die nagmaalsgeleentheid, R9 533 beloop het. 

2. besluit om die kollekte te skenk aan die twee jeugsorgsentrums in Bothaville. 
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Voorsteller:  Ds Leon Foot (Welkom-Suid) 
Sekondant:  Ds Theo Oosthuyzen (Senekal) 

Voorstel:  Goedgekeur 

Die Sinode spreek sy opregte dank en waardering uit teenoor die Ontwerpspan vir die energie 
wat hulle ingesit het om die Bothaville Sinode so ‘n besondere sinodesitting te maak. 

Voorsteller:  Dr Pieter van Jaarsveld (Bothaville) 
Sekondant:  Ds Johann Kemp (Cornelia) 

Voorstel:  Goedgekeur 

Die Sinode spreek dank uit teenoor die Luisterspan vir die taak wat hulle tydens die 
sinodesitting verrig het. 

Voorsteller:  Dr Pieter van Jaarsveld (Bothaville) 
Sekondant:  Ds Johann Kemp (Cornelia) 

Voorstel:  Goedgekeur 

Die Sinode is dankbaar vir die besondere manier waarop Phillip en Ella Kotzé, met hul gawe 
van musiek en in samewerking met Jan Lubbe, die wydingsmomente onthou- en 
veranderingsmomente gemaak het. 

Voorsteller:  Dr Danie van Tonder (Pellissier) 
Sekondant:  Ds Rikus van Zyl (Fichardtkruin) 

Voorstel:  Verwys na die Moderamen vir afhandeling. 

Die Sinode gee aan die Moderamen opdrag om, ter wille van volhoubare Woordbediening in elke 
gemeente, die effektiewe kerkwees van en bediening deur gemeentes, ondersoek in te stel na die 
wyse waarop die Vrystaatse Sinode kan rasionaliseer sodat: 

1. sinodale werk en poste tot net die heel noodsaaklikste beperk word; 

2. soveel moontlik werk na gemeentes, ringe en beheerrade afgewentel word; 

3. eiendomme gekapitaliseer word, ten einde die pro-rata bydraes wat gemeentes tot die sinodale 
begroting moet maak, tot die minimum te beperk en dit vir gemeentes makliker maak om ‘n 
leraar te bekostig. 

Om hierdie ondersoek te doen en ‘n unieke model vir die Vrystaatse Kerk te ontwerp, asook dit in 
werking te stel, stel die Sinode ‘n tien jaar periode in vooruitsig.  

Voorsteller:  Dr Bertus Celliers  (Rietfontein) 
Sekondant:  Ds Basie Fourie  (Luckhoff) 

 

Ds Pieter Prinsloo (Kroonstad-Môrewag) bied verskoning aan vir die manier waarop hy sy standpunt 
gestel het en die vergadering aanvaar dit. 

 

Die Sinode word afgesluit deur die lees van Kolossense 4:1-6 en 7-18 en gebed. 

 

Geteken te Bloemfontein op die vergadering van die Moderamen op __________________________ 

______________________________ ______________________________ 

VOORSITTER SKRIBA 
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ADDENDUM  
 

 

1 GROETEBOODSKAPPE OORGEDRA TYDENS SINODESITTING 

1.1 GROETEBOODSKAP REFORMED CHURCH IN ZAMBIA 

The Moderator and the entire Synod, on behalf of the Reformed Church in Zambia, I bring greetings and 
congratulations to this Synod in the name of our Lord and Saviour Jesus Christ. 

Moderator and the Synod, Reformed Church in Zambia will always praise God and thank Him for the 
support the church in Zambia has received and continues to receive from the Free State Synod through 
the Mission Office.  This support to RCZ dates back since the church was founded through the great 
messengers and missionaries of Christ over 100 years ago. 

Moderator and the house: for your own information, Reformed Church in Zambia continues to grow both 
numerically and spiritually.  Currently, RCZ has over 160 congregations, 16 Presbyteries – sooner other 
than later, we are inducting a new Presbytery, furthermore, RCZ currently has over 50 evangelists, 160 
ministers continue to upgrade themselves in order to be relevant to the communities where the church is 
represented in Zambia.  Currently we have 9 PhD holders teaching at Justo Mwale Theological University 
College, 10 are Master’s Degree holders a good number with the first degree.  The Church in Zambia also 
promotes the provision of quality education through its Missionary Schools and also quality health 
provision through Nyanje and Kamoto Hospitals. 

Moderator and the house, Reformed Church in Zambia sincerely gives thanks to this Synod for the 
continuous support the Church in Zambia is receiving through the Mission Office. 

 The Mission Office is supporting literature development at Synod office. 

 Continue to provide financial support to JMTUC. 

 The Mission Office is supporting JMTUC with teaching staff at the Theological University College. 

 The Mission Office is also supporting the provision of quality education at Katete Girls High School 
through the Onderndels. 

Moderator though the Church is making an impact in Zambia, we still have areas which need to be 
explored to name but a few: 

 Support to mission work to the areas which are still not reached with the gospel of Jesus Christ. 

 Diaconal work as a result of HIVAIDS, global economic crisis has escalated poverty among the poor 
rual and urban people. 

The church in Zambia remains open to whoever would come along with us in expanding the work of the 
kindom of God. 

Once more RCZ say thank you to the Free State Synod and the Mission Office. 

We wish this Synod God’s blessings as you deliberate on important matters. 

I thank you. 

Presented by:   
Rev dr William Zulu 
GENERAL SECRETARY 
 

1.2 GROETEBOODSKAP NGKA VRYSTAAT 

INLEIDING: 

Broer voorsitter en die hoog eerwaarde sinode, dit is vir my baie aangenaam om hierdie geleentheid te kry 
die sinode te groet.  Ek wil u groet soos AposteL Paulus in een van sy briewe gesê het dat: “aan die heilige 
en gelowige broeders in Christus wat in Kolose is:  Genade vir julle en vrede van God onse Vader en die 
Here Jesus Christus.” 
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GELUKWENS: 
Broer voorsitter en al die lede van hierdie sinode, sowel as die kuiergaste, ek is vandag hier namens die 
sinode van die NGKA-Vrystaat, Lesotho, Gauteng en Oos-Kaap. 

Eerstens liewe broers en susters, wil ek ons gelukwense oordra aan die nuwe gekose Moderatuur.  Mag 
die Here u seën en lei en die nodige wysheid gee. 

Ons weet dat dit nie ‘n maklike taak is om die kerk te lei nie, vernaam in vandag se situasie.  Nogmaals 
sterkte. 

SAMEWERKING: 
Broer voorsitter as die NGKA, ons is baie bly en dankbaar oor die gemeentes van die NGK wat met ons 
gemeentes saamwerk.  Ons het met groot blydskap gehoor dat baie van die NGK gemeentes ondersteun 
ons gemeentes met finansies. 

Verder het ons ook gehoor dat daar baie leraars van die NG Kerk is wat ons gemeentes wat vakant is help 
met dienste, sakramente en met die bevestiging van huwelike.  Mag die Here u seën daarvoor. 

SENDINGWERK: 
Broeders en susters, ons bly en leef vandag in baie moelike omstandighede. 

Baie gemeentes, het plakkers, werkloosheid, hongersnood, moord, huisbraak en verkragting van ou 
mense en klein kinders. 

Die groot vraag is, wat doen die kerk in verband met hierdie situasie?  Is dit nie miskien tyd vir die kerk as 
geheel, om nou die metode van sendingwerk te verander nie?  Ek dink dit is nou tyd vir die kerk om die 
sendingwerk eers in sy omgewing te begin doen.  Dit is nou tyd vir die kerk om sendingwerk binne sy eie 
grense te doen en daarna die buiteland. 

Dit is die taak van die kerk om nou na die plakkers te gaan om Gods Woord te verkondig, om werk te skep, 
om die hongersnood te vermy, asook om klinieke en skole te bou vir die mense wat daar bly.  Ek stem 
saam met wat Kruger in sy boek: PERSPECTIVES ON MISSION IN THE OT. Toe hy sê:  “We need to 
make the necessary changes in our personal and church life, so that we can better represent God to our 
neighbours.  Many of us have forgotten that hospitality was one of the greatest tools of mission in the early 
centuries of Christianity.” 

Dit is nou tyd vir die NGK-familie om saam te werk, om sendingwerk binne hulle omgewings te doen. 

EENHEID:  
Broers en susters, baie vergaderings is gehou waar daar oor Eenheid van die kerk gepraat word.  Maar 
ongelukkig tot vandag toe, het niks gebeur nie.  Ek dink ook in hierdie sinode vergadering gaan u oor 
eenheid praat. 

Broer voorsitter, die kwessie van eenheid, is die opdrag van die Koning van die kerk, Christus Jesus.  Die 
kerk kan nie afwyk van daardie saak nie.  In sy boek RETHINKING MINISTRY, sê Kritzinger dat: “The New 
Testament knows of only one church of Christ.  And this one church has one purpose and that is to 
minister in and to the world…..” 

Broeders en susters laat ons een word, sodat die wêreld kan sien dat ons is een in Christus. 

BEDANKINGS EN SLOT: 
Ten slotte broers en susters, ons as NGKA se sinode in ons swakheid, sal u altyd dankbaar bly.  Mag die 
Here u seën ook verder in die toekoms.  Nogmaals baie dankie. 

Ds MJ Kofa 

1.3 GROETEBOODSKAP VGKSA-VRYSTAAT 

Geagte Voorsitter, lede van die Moderatuur en die afgevaardigdes 

Dit is vir my ‘n groot voorreg om namens die VGKSA Vrystaat en Lesotho groete aan u oor te dra, aan 
hierdie sinode wat geskiedenis maak.  Dit maak geskiedenis, want ons is meegedeel dat dit die eerste 
keer is dat dit nie in Bloemfontein plaasvind nie.  Ons wens al die inwoners van Bothaville geluk daarvoor, 
ons weet nie met sekerheid nie, miskien het die uittredende moderator iets hiermee te doen? 
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Die verhouding tussen die VGK en die NGK in die Vrystaat was sedert 1994 dikwels onder geweldige druk, 
maar ten spyte van die uitdagings van hofsake en twis oor kerkeiendomme, veral tussen die twee 
susterkerke, het ons voortgegaan.  Talle pogings om die eiendomskwessie op te los, het skipbreuk gely 
maar danksy die deursettingsvermoë en geduld, the never say dié attitude, van dr Gideon van der Watt, 
het ons in 2011 weer probeer deur te onderhandel vir ‘n skikking buite die hof.  Hierdie poging om ‘n 
paneel van sewe aan te stel met ‘n onafhanklike voorsitter was ‘n oplossing uit die hand van die Here.  
Alhoewel daar nog talle probleme is, is daar hoop. 

Die feit dat die NG Kerk bereid was om R1 miljoen by te dra vir dié proses en om die kompensasie te 
betaal was vir ons ‘n teken dat die NG Kerk medeverantwoordelikheid aanvaar het vir die konflik tussen die 
susterkerke in die Vrystaat en daadwerklik iets daaraan wou doen.  In 2012 het die paneel hard gewerk en 
ons kon aan die einde daarvan die uitslag kry.  Ons is dankbaar dat met hierdie poging die onverkwiklike 
situasie begin ontlont word en dat dit ‘n getuienis geword het van God se genade.  Ons dra graag ons 
dank oor aan die paneel en mnr Ellis, die voorsitter.  Nog nie alles is afgehandel nie, maar ons 
gesamentlike taakspan van die drie kerke neem graag die verantwoordelikheid oor vir die pad vorentoe.  
Ek herhaal, daar is hoop! 

As VGKSA wil ons u graag die Here se seën toebid met die sake op die agenda.  Dit is ons bede dat 
wanneer u oor kerkeenheid praat en oor Belhar besin, u die VGKSA as gespreksgenote sal gebruik.  Die 
aanvaarding van die Belydenis van Belhar deur die Algemene Sinode van die NG Kerk in 2011 het ons 
hoop gegee en daarom het ons Algemene Sinode ‘n Memorandum van Ooreenkoms aanvaar waarvolgens 
ons twee kerke die pad kan saamloop.  Ons wil graag sien dat nie net op nasionale vlak daar saam 
gepraat, gedink en gedoen sal word nie, maar ook hier in die Vrystaat op moderatuursvlak, ringsvlak en 
gemeentevlak. 

Op persoonlike vlak vind ek die pad wat die NGK Ring van Bloemheuwel en die VGKSA Ring van 
Bloemfontein loop, as baie konstruktief.  Ons het vriende geword met van u leraars en ons ruil kansels en 
ons verryk mekaar en ons gemeentes se lewens.  As VGKSA sal ons graag wil sien dat dit oral gebeur. 

Nogmaals dankie dat u my genooi het om u die Here se rykste seën toe te bid.  Ons sien uit na u besluite 
wat ons op ‘n nuwe pad kan neem. 

Ds Mokone Tswabisi John Letsie 

 

 

2 PREDIKING TYDENS NAGMAAL 

 

PREDIKING TYDENS DIE NAGMAALSVIERINGVAN DIE TWEE-EN-
VYFTIGSTE SITTING VAN DIE SINODE VAN DIENEDERDUITSE 
GEREFORMEERDE KERK VRYSTAAT OP SONDAG,16 JUNIE 2013 IN 
DIE NG GEMEENTE BOTHAVILLE 

Prediker:  Dr Pieter van Jaarsveld 

Kol 3 : 1 - 11 

NUUTGEMAAKTE MENSE LYK SOOS GOD 

INLEIDING 

‘n Maand gelede het Bothaville taamlik anders as nou gelyk.  Oor die vier dae wat die landbouskou geduur 
het, het 72 500 mense Nampo besoek; 340 vliegtuie en 59 helikopters het daar geland.  Ons praat van 675 
uitstallers.  In 2009 het ‘n universiteit navorsing gedoen en bevind dat in ‘n kwessie van vier dae, die omset 
met Nampo, R1 biljoen was.  Dit was vier jaar gelede. 

John Deere het ook ‘n stalletjie.  Behalwe landboutoerusting is daar ook John Deere-ontwerpersklere 
verkoop.  Die stalletjie het sewe betaalpunte vanjaar gehad wat oor die vier dae nooit stil was nie.  Meer as 
R1 mljoen se John Deere-klere is verkoop. Dit vertel een ding en dit is dat boere en hulle gesinne graag 
John Deere-klere dra.  Op een op ander manier vertel dit iets van hulle. 

Dit is nie vreemd nie, want ons kinders dra ook handelsname soos Billabong, Quicksilver en Nike.  Op ‘n 
manier druk dit hulle identiteit uit.  Hulle is nie skaam om die handelmerk te dra nie. 
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By die Sinode staan ons vandag by ons identiteit stil.  Die Bybel is vol daarvan dat die gelowiges nuut 
gemaak is om soos Jesus te lyk.  Kolossense neem dit ‘n bietjie verder wanneer Paulus skryf dat ons al 
hoe meer vernuwe word om soos God te lyk.  Vir baie is dit dalk ‘n vreemde gedagte, maar dit is die saak 
waarna ons vanaand gaan kyk: 

Paulus het die brief aan die gemeente in Kolosse geskryf toe hy in die tronk was.  Hy het vermoedelik 
gehoor dat dinge nie reg loop in die gemeente nie en daarom dat hy die brief aan hulle skryf. 

In die stad, Kolosse, was daar mense wat ander gode aanbid het.  Hulle het ‘n invloed op die Christene 
uitgeoefen sodat hulle nie meer so radikaal “anders” as die wêreld rondom hulle, gelyk het nie.  Dáármee 
het hulle die boodskap van Jesus afgewater.  Die rondreisende predikers het ook ‘n “sagter” aanslag 
gehad.  Hulle het vir die lidmate laat verstaan dat hulle maar sekere dinge van die ou lewe in hulle nuwe 
lewe kan behou en dit kan tog nie.  Daar is twee sake wat Paulus met hulle opneem. 

1. Daar het ‘n verandering van status gekom. 

2. Daar is ‘n leefwyse wat by die nuwe status pas. 

1. DAAR HET ‘N VERANDERING VAN STATUS GEKOM 

Ons teks stel ‘n groot waarheid aan die orde: “Julle het met die ou, sondige mens en sy gewoontes 
gebreek.”  (:9b-10) 

Nou hoekom het ons met die ou, sondige mens gebreek?  

Die antwoord kry ons op twee plekke: 

 In hoofstuk 2 vers 6: “Aangesien julle Christus Jesus as Here aangeneem het…” Jy kan nie deel van 
die gemeente van Jesus wees as jy Hom nie as jou Verlosser aangeneem het nie.  Dit is die enigste 
voorwaarde van hoe jy deel van die kerk van Jesus kan word.  Wat Paulus beklemtoon, is dat dit jou 
lewe sigbaar verander. 

1. Daar is ook ‘n tweede antwoord: 

 In hoofstuk 3 vers 1: “Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is …” Omdat dit waar 
is en ons dit glo, kom roep Paulus die gelowiges twee keer op om hulle gedagtes op Christus te rig, 
want hulle lewe het verander. I emand wat uit die dood opgestaan het, se lewe lyk anders. 

Jy kan nie êrens in jou verlede ‘n keuse vir Jesus gemaak het om Hom te volg, maar jy laat nie toe dat Hy 
jou lewe vernuwe nie.  Mense wat dit doen, ervaar dat hulle geloof kragteloos is; dat hulle geen 
oorwinningsvreugde smaak nie; dat daar geen geestelike groei is nie en geen persoonlike verhouding met 
God nie.  

Die nuwe lewe lyk tog totaal anders as die ou lewe wat jy simbolies by die kruis agtergelaat het.  Jy kan 
nie daar opstaan en ‘n nuwe rigting inslaan en lyk soos jy gelyk het nie.  Jou verhoudingslewe kan mos nie 
lyk soos dit voorheen gelyk het nie.  Dinge soos onsedelikheid en onreinheid pas nie meer by mense wat 
die nuwe lewe ontvang het nie.  Dinge soos gierigheid of vloektaal of haat of woede of nyd of vuil taal pas 
nie meer by nuwe mense nie.  

Hoekom nie? 

Omdat ons die nuwe lewe van die nuwe mens leef wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy 
Skepper.  Dit staan tog duidelik hier vir elkeen om te verstaan: ons word vernuwe om soos God te lyk. 

Ons praat so baie dat ons soos Jesus moet lyk.  Kolossense vat dit so ‘n bietjie verder: nie net soos Jesus 
nie, maar soos God.  In Kol 1:15 lees ons: “Die Seun is die beeld van God wat self nie gesien kan word nie 
…”. Daar is ‘n interessante ontwikkeling in die brief.  In ons teksgedeelte neem hy dit nou verder wanneer 
hy vir die gelowiges skryf: “…wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper.” 

Hoe lyk ‘n mens soos Jesus (sodat jy soos God kan lyk)?  

Ons teksvers help ons:  “… wat al hoe meer vernuwe word …” Dit vertel iets van ‘n groeiproses.  Alles 
gebeur nie in een dag nie, maar dit mag ons nooit terughou of as verskoning dien om gedurig terug te val 
op die ou lewe nie. 

Ons word verder gelei in die argument wanneer ons daar lees: “… en tot die volle kennis van God (kom).” 

2. DAAR IS ‘N LEEFWYSE WAT BY DIE NUWE STATUS PAS 

Die gedeelte kom duidelik vir ons sê dat niemand van ‘n verandering in hulle lewe kan getuig as daardie 
verandering nie sigbaar word nie.  Dit kan net in ‘n verandering van leefwyse gesien word.   
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Eintlik maak ons teksgedeelte dit vir ons maklik om Paulus se argument te volg.  Die tweede gedeelte 
daarvan word deur twee werkwoorde gedra: “maak dood” en “laat staan.” 

 “Maak dood” 

2. Maak dood die dinge wat nog deel van julle lewe is: onsedelikheid, onreinheid, wellus, slegte 
begeertes en gierigheid.  Dit staan baie duidelik hier dat ons die dinge wat ons identiteit as die Here 
se kinders benadeel, moet doodmaak. 

Daar is ook die tweede werkwoord: 

 “Laat staan” 

3. Laat staan woede, haat, nyd, gevloek, vuil taal en leuens.  Die werkwoord, “laat staan”, kan ook met 
“trek uit” vertaal word.  In die konteks is dit dalk ‘n beter vertaling van die werkwoord want dit vertel 
presies waaroor dit gaan.  Die ou lewe word uitgetrek en dit impliseer tog dat ‘n nuwe lewe aangetrek 
word.  Daar is dinge wat maak dat ons nie soos die Here se kinders lyk nie, en dit is dinge wat ons 
moet uittrek.  Ons kan dit uittrek, want in die Here Jesus het God vir ons ‘n nuwe lewe soos nuwe 
klere gegee wat ons moet aantrek.  Dit is die nuwe klere wat ons identiteit verraai. 

Die groot vraag waarop ons moet antwoord, is: Wat maak ons met die nuwe klere wat die Here vir ons 
gegee het? 

Die antwoord is eenvoudig: jy dra dit.  Ons het dit ontvang.  Nou moet ons dit net dra. 

As dit dan so eenvoudig is, waarom was dit vir Paulus nodig om dit vir die gemeente te skryf?  

Dit lyk asof hulle dit verkeerd verstaan het.  

 Miskien het hulle ook gedink soos baie mense in ons dag dink dat jy hierdie nuwe klere net Sondae 
dra as jy kerk toe gaan.  In die week dra jy ander klere.  Mense maak ‘n skeiding tussen hulle 
Sondaglewe en lewe in die week.  Op ‘n Sondag lyk almal soos die Een wie se Naam hulle dra – 
Christene – en hulle trek daarom ook spesiaal aan op ‘n Sondag, maar in die week bly hulle hulle ou 
klere dra.  

 Nog ‘n probleem.  Solank ons kas nog vol hang van ons ou klere, kan ons nie God se nuwe klere 
ophang nie.  Daar is nie plek daarvoor nie.  Daar is net een opsie: as jy die nuwe klere wil ophang, sal 
jy die ou klere wat nog in die kas is, moet weggooi. 

 As jy die nuwe klere wil dra, dra jy dit elke dag.  Daar is genoeg klere vir elke dag.  Onthou ook dat dit 
God se klere is.  Dit slyt nie.  Dit raak nie vuil nie.  Dit raak nooit uit die mode nie.  Dit lyk nooit 
opgeleef of afgerem nie.  Dit is elke dag kraakvars.  Dit kan tog nie anders nie, want dit is klere wat 
God in jou kas kom ophang om aan te trek.  Dit is die klere wat jou soos Hom laat lyk. 

Elkeen moet kan sien dat ons die nuwe klere dra.  Net soos ons kinders nie skaam is om Nike of Billabong 
en die boere om John Deere te dra nie, is ons mos ook nie skaam om die etiket van ons nuwe klere te wys 
nie.  Ons weet waar dit vandaan kom en ons weet Wie dit vir ons gegee het! 

Dit is met hierdie nuwe klere waarmee God se kinders ‘n verskil in die wêreld maak. 

Ons het as NG Kerk die laaste jare en weer die afgelope klompie maande besef hoe vreemd ons is 
wanneer ons soos die Here wil lyk, want dan lyk ons “anders” as die res van die mense rondom ons; 
wanneer ons anders praat as die taal wat die wêreld hoor; wanneer daar ander riglyne is wat ons lei as die 
waaraan die wêreld gewoond is … 

Ek kry die indruk dat ons partykeer sukkel om hierdie identiteit te leef.  Dit is asof ons na ander stemme 
luister en ons laat verlei om strydig te praat met die identiteit wat ons aangeneem het toe ons Jesus leer 
ken het. 

Die verlede is verby.  Ons het met daardie deel van ons lewe gebreek.  Vir altyd.  Dit lê agter.  Ook hoe jy 
gelyk het.  Dis verby.  Hoe mense jou geken en gesien het, is verby.  Alles het nuut geword, want Jesus 
het jou verander.  Hy het jou ‘n nuwe lewe gegee.  Hy het jou aangetrek met die mooiste klere. 

“Aangesien julle dan vir Christus Jesus as Here aangeneem het …” “Aangesien julle saam met Christus uit 
die dood opgewek is …”  Dit is die pad.  Daar het alles nuut geword.  

Daarvandaan leef jy die lewe van die nuwe mens en ons het net die een Voorbeeld om na te leef: dié van 
Jesus Christus!  Die Bybel sê vir ons dat Jesus die toonbeeld van die Vader is en as ons in die Here Jesus 
is, het ons die beelddraers van God geword. 
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Dit is te hoog vir my!  Ek kan die diepte daarvan nie verstaan nie, maar hier staan dit: “Julle het met die ou 
sondige mens en sy gewoontes gebreek en leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer 
vernuwe word na die beeld van sy Skepper en tot die volle kennis van God.” 


