
GEREFORMEERDE KERKE
IN SUID-AFRIKA

HANDELINGE

VAN DIE

NEGE-EN-VEERTIGSTE

NASIONALE SINODE

TE POTCHEFSTROOM

OP 4 JANUARIE 2006 EN VOLGENDE DAE

EN DERDE

ADDENDUM

VAN DIE

EMERITAATSVERSORGINGSTRUST



Voorwoord

Hierdie Handelinge is die uitkoms van die Nasionale Sinode van 2006 – van 4 tot 13
Januarie.

Die werk wat op hierdie Sinode gedoen is, is ‘n spieëlbeeld van gesamentlike
besluitneming van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika – waarin kerkverband in sy
egte gestalte tot uitdrukking kom. Oorwoë standpunte is teenoor mekaar gestel en geweeg,
oor baie sake is daar verskil - maar in alles was die masjinerie van één kerkverband in
hoogste versnelling duidelik waarneembaar. ‘n Verskeidenheid van essensiële sake sowel
as gewoon praktiese besluite vir goeie kerkregering het oor die wye spektrum van
Beswaarskrifte, Appèlle, Beskrywingspunte en Deputaterapporte na vore gekom. Talle
van hierdie besluite sal sekerlik die toets van die tyd vir die ordelike voortgang van die
kerklike lewe op grond van Skrifbeginsels deurstaan. Maar geen Gereformeerde Sinode
gee voor om die finale woord te spreek nie – daarom sal sommige van dieselfde sake
weer in volgende Handelinge voorkom – verfyn, vernuut en selfs gewysig. Sinodebesluite
is nou eenmaal nie vir tyd en ewigheid in beton gegiet nie! Anders sou die kerk se benaming
as Gereformeerd immers nie meer die wesenlike betekenis van reformerend behou nie!

Oor die loop van tien dae, met die uitsondering van ‘n Sondag, het 208 afgevaardigdes (2
was sonder sekundi afwesig) 164 Rapporte, 103 Beswaarskrifte, 117 Appèlle en
Beswaarskrifte en 72 Beskrywingspunte (915 bladsye) behandel en daaroor besluite
geneem. Hierby moes tydens die Sinode ook nog 45 bladsye van die Ordekommissie,
282 bladsye Kommissierapporte en 64 bladsye Notules in die besluitnemingsproses
deurgewerk word.

Die Deputate het probeer om die Handelinge so lesersvriendelik moontlik te maak, daarom
is sake wat bymekaar hoort, saamgevoeg, en besluite oor verskillende aspekte van
dieselfde saak is eweneens saamgegroepeer. Wysigings wat die Sinode in Kommissie-
en Deputaterapporte aangebring het, is direk in die oorspronklike Rapporte opgeneem
met ‘n relevante aanwysing van die Deputate.

Dit is vir die Deputate wat hierdie opdrag gekry het ‘n besondere genoeë om hierdie
Handelinge aan te bied – met die bede dat die kerk van die Here ook hierdeur gedien
mag word. Tot die nimmereindigende verheerliking van sy Naam!

Dr CJ Smit (Voorsitter)
Dr Wymie du Plessis (Skriba)
Ds LH van Schaik
Ds CA Jansen
Ds PD van Dyk
Prof CFC Coetzee (Adviseur)
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Rapport Deputate Toepassing KO, Art 66

ARTIKEL 26
Rapport Deputate KO, Art 48

ARTIKEL 27
Laatgekome afgevaardigdes – Openlike Verklaring

ARTIKEL 28
Die vergadering verdaag vir aandete en Godsdiensoefening

ARTIKEL 29
Godsdiensoefening

ARTIKEL 30
Bedanking

ARTIKEL 31
Groeteboodskappe

ARTIKEL 32
Groeteboodskap NG Kerk

ARTIKEL 33
Groeteboodskap Sinode Middellande

ARTIKEL 34
Groeteboodskap Nederduitse Hervormde Kerk

ARTIKEL 35
Groeteboodskap Afrikaanse Protestantse Kerk

ARTIKEL 36
Groeteboodskap Presbyterian Church in Korea

ARTIKEL 37
Bedanking van lewering van groeteboodskappe.

ARTIKEL 38
Die Sinode kom byeen in die Sinodesaal

ARTIKEL 39
Voorstelling van buitelandse gaste

ARTIKEL 40
Dagsluiting, 4 Januarie 2006

ARTIKEL 41
Dagopening, 5 Januarie 2006

ARTIKEL 42
Presensie en Mosies

ARTIKEL 43
Rapport Ordekommissie

ARTIKEL 44
Beswaarskrif Gereformeerde Kerk George oor besluit van Sinode 2003 oor die
verkiesbaarheid van vroue as diakens

ARTIKEL 45
Beswaarskrifte 1 en 2 Gereformeerde Kerk Aranos insake vrou in besondere amp

ARTIKEL 46
Beswaarskrif Gereformeerde Kerk Wonderboompoort insake Sinode besluit 2003 oor
die vrou in kerk
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ARTIKEL 47
Beswaarskrif Gereformeerde Kerk Aranos insake 2001-omdigting

ARTIKEL 48
Beswaarskrif Partikuliere Sinode Bosveld insake 2001-omdigting

ARTIKEL 49
Beswaarskrif dr VE d’Assonville insake 2001-omdigting

ARTIKEL 50
Beswaarskrif Gereformeerde Kerk Pretoria-Rooiwal insake kritiek nie aangehoor

ARTIKEL 51
Beswaarskrif Gereformeerde Kerk Pretoria-Rooiwal insake 2001-omdigting

ARTIKEL 52
Beswaarskrif Gereformeerde Kerk Pretoria-Rooiwal insake die wegdigting van die naam
“Jahwe”

ARTIKEL 53
Beswaarskrif Gereformeerde Kerk Pretoria-Rooiwal insake die omdigting van Ps 110

ARTIKEL 54
Beswaarskrif 1 Partikuliere Sinode Bosveld insake vrou in die amp

ARTIKEL 55
Beswaarskrif 2 Partikuliere Sinode Bosveld insake vrou in die amp

ARTIKEL 56
Beswaarskrif Klassis Soutpansberg insake vrou in die amp

ARTIKEL 57
Beswaarskrif di AH Stavast, AH Klopper en RL Vorster oor besluit van Sinode 2003 oor
die vrou in die amp

ARTIKEL 58
Beswaarskrif Klassis Pretoria Die Moot oor verkiesbaarheid van vrou tot die amp van
diaken

ARTIKEL 59
Versoek uit die vergadering

ARTIKEL 60
Beswaarskrif prof GJC Jordaan en dr MJ du Plessis teen besluite van Sinode 2003 insake
vroue in die diakenamp

ARTIKEL 61
Beswaarskrif Partikuliere Sinode Bosveld insake vrou in die amp van diaken

ARTIKEL 62
Beswaarskrif br MJ Kruger teen besluit Sinode 1973 oor die toelating tot die diens van
die Woord na afsetting

ARTIKEL 63
Beswaarskrif Gereformeerde Kerk Wonderboompoort: Sondag-Sabbat

ARTIKEL 64
Rapport Deputate vir Regsaangeleenthede

ARTIKEL 65
Rapport Deputate Historiese Sake

ARTIKEL 66
Aanvullende Rapport Deputate Historiese Sake

ARTIKEL 67
Rapport Deputate Synodus Contracta

ARTIKEL 68
Beskrywingspunt Partikuliere Sinode Noordwes oor die Christologiese duiding in die 150
Psalms
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ARTIKEL 69
Beskrywingspunt Partikuliere Sinode Noordwes – Hersiening van voetnote in Psalmboek

ARTIKEL 70
Beskrywingspunt Partikuliere Sinode Noordwes – Liturgie tydens die samekoms van die
gemeente

ARTIKEL 71
Beskrywingspunt Partikuliere Sinode Pretoria – Goedkeuring van Notule in geheel

ARTIKEL 72
Beskrywingspunt Partikuliere Sinode Noordwes – Frekwensie, duur en prosedure
Nasionale Sinode

ARTIKEL 73
Rapport Deputate Kerklike Tydskrifte – Die Kerkblad

ARTIKEL 74
Rapport Redaksiekommissie – Uit gee van die Almanak

ARTIKEL 75
Rapport Deputate Publikasie: CJBF, Kerkorde en Evangeliseringsmedia

ARTIKEL 76
Rapport Deputate Internet

ARTIKEL 77
Rapport Deputate Radio en TV-uitsending

ARTIKEL 78
Rapport Deputate Uitgee van die Handelinge

ARTIKEL 79
Rapport Deputate Kerklike Tydskrifte – Die Slingervel

ARTIKEL 80
Rapport Deputate Kerklike Tydskrifte – Die Gereformeerde Vroueblad

ARTIKEL 81
Rapport Deputate Leerstellige Sake – Liturgiese Formuliere (Hersien)

ARTIKEL 82
Rapport Deputate Leerstellige Sake – Ondertekeningsformulier (Hersien)

ARTIKEL 83
Rapport Deputate Leerstellige Sake – Formuliergebede (Hersien)

ARTIKEL 84
Beskrywingspunt Partikuliere Sinode Pretoria oor die Openlike Verklaring
1
ARTIKEL 85
Rapport Deputate Leerstellige Sake – Skrif- en Belydenisgetroue lied

ARTIKEL 86
Rapport Deputate Leerstellige Sake – Vertaling van Belydenisskrifte, Formuliere en
Formuliergebede

ARTIKEL 87
Rapport Deputate Leerstellige Sake – Alternatiewe Nagmaalsformulier

ARTIKEL 88
Beskrywingspunt Partikuliere Sinode Noordwes – Byvoeging by Doopsformulier

ARTIKEL 89
Rapport Deputate Liturgiese Sake

ARTIKEL 90
Rapport Hersiening van die 1936-Psalmberyming en die Skrifberyminge van Totius

ARTIKEL 91
Meerderheidsrapport Deputate Leerstellige Sake – Plek van die vrou in die kerk



5

ARTIKEL 92
Minderheidsrapport Deputate Leerstellige Sake – Plek van die vrou in die kerk

ARTIKEL 93
Rapport Deputate Ekumenisiteit – Binnelands

ARTIKEL 94
Die Sinode konstitueer as Ledevergadering

ARTIKEL 95
Rapport Bestuur van die Administratiewe Buro insake finansiële beplanning deur die
Gereformeerde Kerke

ARTIKEL 96
Rapport Bestuur van die Administratiewe Buro insake die Dankbaarheidsfonds

ARTIKEL 97
Rapport Bestuur van die Administratiewe Buro

ARTIKEL 98
Die Ledevergadering verdaag

ARTIKEL 99
Die vergadering gaan terug in Sinode

ARTIKEL 100
Rapport Deputate vir Advies insake toeseggings uit die rente van die Sustentasiefonds

ARTIKEL 101
Aanvullende Rapport Deputate vir Advies insake toeseggings uit die rente van
Sustentasiefonds

ARTIKEL 102
Rapport Ordekommissie

ARTIKEL 103
Dagsluiting, 5 Januarie 2006

ARTIKEL 104
Dagopening, 6 Januarie 2006

ARTIKEL 105
Presensie

ARTIKEL 106
Gelukwensing

ARTIKEL 107
Vasstelling van die Notule

ARTIKEL 108
Rapport Ordekommissie

ARTIKEL 109
Ledevergadering van die Emeritaatsversorgingskombinasie.

ARTIKEL 110
Voorsittersverslag EVT, PPF en Medies

ARTIKEL 111
Rapport Emeritaatsversorging kragtens KO, Artt 11, 13 en 20

ARTIKEL 112
Rapport Deputate Mediese versorging

ARTIKEL 113
Die Mediese Konsultante van ABSA

ARTIKEL 114
Aanvullende Rapport Emeritaatsversorgingstrust
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ARTIKEL 115
Beskrywingspunt Partikuliere Sinode Pretoria – Fondsbestuur vir die EVT

ARTIKEL 116
Appèl br HG Kruger teen besluit van Suidelike Partikuliere Sinode, November 2005 insake
Christusafbeeldings

ARTIKEL 117
Appèl br HG Kruger teen ‘n besluit van Oostelike Partikuliere Sinode, November 2005
insake Christusafbeeldings

ARTIKEL 118
Rapport Predikante Pensioenfonds – Trustees

ARTIKEL 119
Rapport Deputate Ondersteuningsfonds en finansiële state

ARTIKEL 120
Die Sinode gaan in Ledevergadering

ARTIKEL 121
Beswaarskrif van dr AN Helberg teen besluit van die Trustees Emeritaatsversorging

ARTIKEL 122
Beskrywingspunt van die Suidelike Partikuliere Sinode insake emeritusversorging van
Geref Kerk Mosselbaai se emeritus, ds J Kirsten

ARTIKEL 123
Beskrywingspunt van die Suidelike Partikuliere Sinode insake mediese versorging van
Geref Kerk Mosselbaai se emeritus, ds J Kirsten, 50% mediese ledegeld subsidie

ARTIKEL 124
Die vergadering gaan weer in Sinode

ARTIKEL 125
Derde Rapport Regsdeputate Pre-advies oor ontvanklikheid van stukke aan die Sinode

ARTIKEL 126
Bybelgenootskap

ARTIKEL 127
Rapport Deputate Bybel

ARTIKEL 128
Aanvullende Rapport Deputate Bybel

ARTIKEL 129
Die Sinode gaan in Ledevergadering

ARTIKEL 130
Advantage Multifondsbestuurders

ARTIKEL 131
Die vergadering gaan weer in Sinode

ARTIKEL 132
Bybelvertaling – ligbeeld deur Prof JJ J van Rensburg

ARTIKEL 133
Appèl ds PK Lourens teen besluit Partikuliere Sinode OVS+Natal, 22 en 23 November
2005

ARTIKEL 134
Rapport Deputate Ekumenisiteit – Buitelands

ARTIKEL 135
Bekragtiging van die ekumeniese eenheid tussen die GKSA en die OPC
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ARTIKEL 136
Groeteboodskappe

ARTIKEL 137
Appèl sr T Sattlegger teen besluit Suidelike Partikuliere Sinode, November 2005) oor die
Appèl van die Kerkraad Stellenbosch teen Klassisbesluit van 2005

ARTIKEL 138
Appèl br ASM van Jaarsveld teen besluit Oostelike Partikuliere Sinode geneem op 22
November 2005 insake aansoek KO, art 4

ARTIKEL 139
Dagsluiting, 6 Januarie 2006

ARTIKEL 140
Dagopening, 7 Januarie 2006

ARTIKEL 141
Presensie

ARTIKEL 142
Rapport Ordekommissie

ARTIKEL 143
Eerste Rapport Kommissie Teologiese Skool

ARTIKEL 144
Groeteboodskappe

ARTIKEL 145
Beskrywingspunt Partikuliere Sinode Pretoria oor multi intree- en uittreevlakke in teologiese
opleiding

ARTIKEL 146
Beskrywingspunt Partikuliere Sinode Pretoria oor voortgesette toerusting van predikante

ARTIKEL 147
Beskrywingspunt Partikuliere Sinode Bosveld oor opleiding van predikante

ARTIKEL 148
Eerste Rapport Kommissie Jeug en Onderwys

ARTIKEL 149
Eerste Rapport Kommissie Aanwys van Deputate

ARTIKEL 150
Tweede Rapport Kommissie Jeug en Onderwys

ARTIKEL 151
Tweede Rapport Kommissie Ekumenisiteit

ARTIKEL 152
Bekragtiging van ekumeniese eenheid tussen die GKSA en die GKN(v)

ARTIKEL 153
Dagsluiting, 7 Januarie 2006

ARTIKEL 154
Dagopening, 9 Januarie 2006

ARTIKEL 155
Personalia

ARTIKEL 156
Presensie

ARTIKEL 157
Vasstelling van die Notule

ARTIKEL 158
Rapport Ordekommissie
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ARTIKEL 159
Die Sinode gaan in Ledevergadering

ARTIKEL 160
Aktuaris oor die waarderingsverslag van die Emeritaatsversorgingstrust en die
waarderingsverslag van die Predikante Pensioenfonds

ARTIKEL 161
Die vergadering verdaag in Kommissies

ARTIKEL 162
Rapport Deputate Ekumenisiteit – Owerheid

ARTIKEL 163
Die Kerk se betrokkenheid by die Parlementêre Lessenaar

ARTIKEL 164
Beswaarskrif van GL Erasmus, JC Erasmus en HT de Villiers teen die onontvanklik-
verklaring van ‘n Beswaarskrif rakende die Nuwe Afrikaanse Vertaling (NAV) van die Bybel
by Sinode 2003

ARTIKEL 165
Tweede Rapport Kommissie Bybel en Bybelvertaling

ARTIKEL 166
Beswaarskrif br AJ Malan teen die nie-behandeling van ’n beswaar (Sinode 1991:128)

ARTIKEL 167
Gravamen aan Nasionale Sinode 2006 teen die goedkeuring van die 1983-vertaling van
die Bybel (NAV) vir kerklike gebruik

ARTIKEL 168
Personalia

ARTIKEL 169
Die Sinode verdaag in Kommissies

ARTIKEL 170
Groeteboodskap Kampusrektor Potchefstroomkampus, Noordwes-Universiteit

ARTIKEL 171
Rapport Kuratore Teologiese Skool

ARTIKEL 172
Rapport Deputate Christelike Onderwys

ARTIKEL 173
Aanvullende Rapport Deputate Christelike Onderwys

ARTIKEL 174
Beskrywingspunt Suidelike Partikuliere Sinode oor Kerk en Grondhervorming

ARTIKEL 175
Eerste Rapport Kommissie Media en Publikasies – Die Kerkblad

ARTIKEL 176
Tweede Rapport Kommissie Media en Publikasies –  Die Slingervel

ARTIKEL 177
Derde Rapport Kommissie Media en Publikasies –  Die Gereformeerde Vroueblad

ARTIKEL 178
Dagsluiting, 9 Januarie 2006

ARTIKEL 179
Die Sinode verdaag in Kommissies

ARTIKEL 180
Dagopening, 10 Januarie 2006
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ARTIKEL 181
Personalia

ARTIKEL 182
Rapport Ordekommissie

ARTIKEL 183
Eerste Rapport Kommissie Leerstellig Sake

ARTIKEL 184
Rapport Ekumenisiteit – Buitelands (Londense bediening)

ARTIKEL 185
Eerste Rapport Kommissie Liturgiese Sake

ARTIKEL 186
Eerste Rapport Kommissie Diakonale Sake

ARTIKEL 187
Eerste Rapport Kommissie Bybel en Bybelvertaling

ARTIKEL 188
Eerste Rapport Kommissie Emeritaatsversorging

ARTIKEL 189
Tweede Rapport Kommissie Emeritaatsversorging

ARTIKEL 190
Derde Rapport Kommissie Emeritaatsversorging

ARTIKEL 191
Vierde Rapport Kommissie Emeritaatsversorging

ARTIKEL 192
Vyfde Rapport Kommissie Emeritaatsversorging

ARTIKEL 193
Eerste Rapport Appèlkommissie

ARTIKEL 194
Tweede Rapport Appèlkommissie

ARTIKEL 195
Beswaarskrif dr JH Howell teen die besluit van Nasionale Sinode 2003: Vroue in die kerk

ARTIKEL 196
Die Sinode gaan in Ledevergadering

ARTIKEL 197
Eerste Rapport Kommissie Finansies

ARTIKEL 198
Die Ledevergadering gaan weer in Sinode

ARTIKEL 199
Derde Rapport Kommissie Bybel en Bybelvertaling

ARTIKEL 200
Tweede Rapport Kommissie Leerstellig Sake

ARTIKEL 201
Rapport Kommissie Ekumenisiteit – Binnelands

ARTIKEL 202
Groeteboodskap Rev G van Schie

ARTIKEL 203
Vierde Rapport Appèlkommissie

ARTIKEL 204
Derde Rapport Appèlkommissie
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ARTIKEL 205
Derde Rapport Kommissie Ekumenisiteit

ARTIKEL 206
Tweede Rapport Kommissie Liturgiese Sake

ARTIKEL 207
Tweede Rapport Kommissie Teologiese Skool

ARTIKEL 208
Derde Rapport Kommissie Teologiese Skool

ARTIKEL 209
Dagsluiting, 10 Januarie 2006

ARTIKEL 210
Dagopening, 11 Januarie 2006

ARTIKEL 211
Personalia

ARTIKEL 212
Rapport van die Ordekommissie

ARTIKEL 213
Vierde Rapport Kommissie Teologiese Skool

ARTIKEL 214
Vyfde Rapport Kommissie Teologiese Skool

ARTIKEL 215
Groeteboodskap TSP

ARTIKEL 216
Sesde Rapport Kommissie Teologiese Skool

ARTIKEL 217
Sesde Rapport Kommissie Media en Publikasies

ARTIKEL 218
Oorhandiging van ‘n boek aan prof Tjaart van der Walt

ARTIKEL 219
Ordereëlings vir die behandeling van die Beswaarskrifte

ARTIKEL 220
Eerste Rapport Kommissie Beswaarskrifte 2

ARTIKEL 221
Ordevoorstel

ARTIKEL 222
Die Sinode verdaag vir middagete

ARTIKEL 223
Die vergadering gaan weer in Sinode

ARTIKEL 224
Konsekwensies van Ordevoorstel

ARTIKEL 225
Ordevoorstel

ARTIKEL 226
Vyfde Rapport Appèlkommissie

ARTIKEL 227
Vyfde Rapport Kommissie Media en Publikasies

ARTIKEL 228
Derde Rapport Kommissie Liturgiese Sake

ARTIKEL 229
Vierde Rapport Kommissie Liturgiese Sake
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ARTIKEL 230
Tweede Rapport Kommissie Aanwys van Deputate

ARTIKEL 231
Vyfde Rapport Kommissie Liturgiese Sake

ARTIKEL 232
Sesde Rapport Kommissie Liturgiese Sake

ARTIKEL 233
Tweede Rapport Kommissie Diakonale Sake

ARTIKEL 234
Die Sinode gaan in Ledevergadering

ARTIKEL 235
Tweede Rapport Kommissie Finansies

ARTIKEL 236
Derde Rapport Kommissie Finansies

ARTIKEL 237
Vierde Rapport Kommissie Finansies

ARTIKEL 238
Rapport Ad hoc-kommissie eervolle versorging Emeriti

ARTIKEL 239
Die Ledevergadering gaan weer in Sinode

ARTIKEL 240
Derde Rapport Kommissie Jeug en Onderwys

ARTIKEL 241
Die Sinode gaan in Ledevergadering

ARTIKEL 242
Vyfde Rapport Kommissie Finansies

ARTIKEL 243
Die Ledevergadering gaan in Sinode

ARTIKEL 244
Tweede Rapport Kommissie Kerkregtelik Sake 1

ARTIKEL 245
Vierde Rapport Kommissie Kerkregtelike Sake 1

ARTIKEL 246
Rapport van die Kommissie Pre-Advies

ARTIKEL 247
Dagsluiting, 11 Januarie 2006

ARTIKEL 248
Dagopening, 12 Januarie 2006

ARTIKEL 249
Personalia

ARTIKEL 250
Vasstelling van die Notule

ARTIKEL 251
Rapport van die Ordekommissie

ARTIKEL 252
Derde Rapport Kommissie Kerkregtelike Sake 1

ARTIKEL 253
Besluitneming oor die besluit insake die Beswaarskrif van Partikuliere Sinode oor die
vrou in die amp
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ARTIKEL 254
Eerste Rapport Kommissie Samelewing

ARTIKEL 255
Tweede Rapport Kommissie Samelewing

ARTIKEL 256
Rapport Kommissie Ekumenisiteit – Owerheid

ARTIKEL 257
Minderheidsrapport Kommissie Ekumenisiteit

ARTIKEL 258
Kommissie 2 Advies insake Besluit van die Sinode oor die Beswaarskrif Partikuliere
Sinode Bosveld

ARTIKEL 259
Mosies

ARTIKEL 260
Rapport Kommissie Beswaarskrifte 5

ARTIKEL 261
Rapport Kommissie Beswaarskrif 5

ARTIKEL 262
Rapport Kommissie Beswaarskrifte 5

ARTIKEL 263
Dagsluiting, 12 Januarie 2006

ARTIKEL 264
Dagopening, 13 Januarie 2006

ARTIKEL 265
Personalia

ARTIKEL 266
Rapport Ordekommissie

ARTIKEL 267
Voorstel oor persberig

ARTIKEL 268
Eerste Rapport Kommissie Beswaarskrifte 6

ARTIKEL 269
Tweede Rapport Kommissie Beswaarskrifte 6

ARTIKEL 270
Derde Rapport Kommissie Beswaarskrifte 6

ARTIKEL 271
Vierde Rapport Kommissie Beswaarskrifte 6

ARTIKEL 272
’n Voorstel word ter tafel geneem insake die omdigting van die Psalms

ARTIKEL 273
Ondertekening van die ooreenkoms tussen die GKSA (TSP) en die NWU

ARTIKEL 274
Voorstel: Beswaarskrifte teen besluite van Sinode 2003 insake die 2001-Psalmomdigting

ARTIKEL 275
Eerste Rapport Kommissie Kerkregtelik Sake 1

ARTIKEL 276
Derde Rapport Kommissie Aanwys van Deputate

ARTIKEL 277
Rapport Kommissie Pre-advies insake Persberig
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ARTIKEL 278
Rapport Kommissie Ekumenisiteit – Owerheid / Binnelands

ARTIKEL 279
Die Sinode gaan in Ledevergadering

ARTIKEL 280
Sesde Rapport Kommissie Emeritaatsversorging
‘n Minderheidsrapport Kommissie Emeritaatsversorging

ARTIKEL 281
Die Ledevergadering gaan in Sinode

ARTIKEL 282
Sewende Rapport Kommissie Emeritaatsversorging

ARTIKEL 283
Agtste Rapport Kommissie Emeritaatsversorging

ARTIKEL 284
Negende Rapport Kommissie Emeritaatsversorging

ARTIKEL 285
Die Ledevergadering gaan in Sinode

ARTIKEL 286
Rapport Ordekommissie

ARTIKEL 287
Meerderheidsrapport Kommissie Leerstellig Sake

ARTIKEL 288
Derde Rapport Kommissie Leerstellig Sake

ARTIKEL 289
Vierde Rapport Kommissie Leerstellig Sake

ARTIKEL 290
Rapport Ordekommissie Pre-advies insake Kommissie Kerkregtelik 1

ARTIKEL 291
Vierde Rapport Kommissie Media en Publikasies

ARTIKEL 292
Sewende Rapport Kommissie Media en Publikasies

ARTIKEL 293
Sesde Rapport Kommissie Finansies

ARTIKEL 294
Aanvullende Rapport Kommissie Media en Publikasies

ARTIKEL 295
Meerderheidsrapport Kommissie Leerstellig Sake

ARTIKEL 296
Rapport Kommissie Benoeming van Deputate

ARTIKEL 297
Mosies
Predikante wat emeriteer
Vasstelling van die Notule
Bedankings
Voorsitter

ARTIKEL 298
Afsluiting
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GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA

HANDELINGE

VAN DIE NEGE EN VEERTIGSTE NASIONALE SINODE VAN DIE
GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA GEHOU TE POTCHEFSTROOM

OP 4 JANUARIE 2006 EN DIE VOLGENDE DAE

1. AMPTELIKE OPENING
1.1 Opening Roepende Kerkraad (Art 1)

Die Voorsitter van die Roepende Kerkraad (Potchefstroom-Noord), ds HS Coetzee,
open die vergadering deur uit Ps 67 voor te lees, Sb 1:1 te laat sing en voor te gaan
in gebed.

1.2 Verwelkoming (Art 2)
Ds HS Coetzee rig hierna namens die Roepende Kerkraad ‘n hartlike woord van
verwelkoming aan alle afgevaardigdes.

1.3 Konstituering (Art 3)
Kredensiebriewe is van al die Deputate Korrespondensie van die Partikuliere
Sinodes ontvang. Dit is behoorlik onderteken en in orde bevind.

1.3.1 Die volgende afgevaardigdes is teenwoordig:
Partikuliere Sinode Bosveld
Predikante (Primi) Ouderlinge (Primi)
Ds RA Bain P Aucamp
Ds JA Berg (sek) CJ Coetsee
Dr ALA Buys CJ Kruger
Ds SA Cilliers WJ Snyman
Dr EJ de Beer J Groothof
Ds DJ de Kock OA Schutte
Ds MJJ Erasmus SJM Swanepoel
Ds JE Franck JP Viljoen
Ds JH Grobler H van der Wateren
Ds NN Ligege PGW Roets
Ds LAS Nel LJ de Beer
Ds G Opperman PCZ Viljoen
Ds CB Swanepoel CNW Ligthelm
Ds HPM van Rhyn JA Hoogenboezem
Ds PJ Venter

Partikuliere Sinode Noordwes
Predikante (Primi) Ouderlinge (Primi)
Dr WC Opperman AJ du Plooy
Ds PW Kurpershoek JP Snyman
Dr SJ van der Merwe IJ Bisschoff
Ds PA Coetzee JC van der Walt
Dr CJ Smit PWH Aucamp
Ds JB du Plessis PJ Snyman (sek)
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Ds P Venter MC Erasmus
Dr AH Grové DF du Toit (sek)
Ds JP Bingle AJ Viljoen
Ds W Vogel K Wyma
Ds TC de Klerk NJ Ranft (sek)
Ds JH Jordaan PJ Jones
Ds JC Erasmus GM van Blerk (sek)
Ds RJP du Plessis H van Vuuren
Ds HS Coetzee PI Labuschagne

Oostelike Partikuliere Sinode
Predikante (Primi) Ouderlinge (Primi)
Ds CJH Breed JA de Jongh
Ds EJ Tiemensma MS Prinsloo
Ds LH van Schaik F vd B Postma
Ds JH Cilliers PL Zeeman (sek)
Dr AJ Krüger DL de Beer (sek)
Ds DJ Bakker WJD Fouche
Ds HJ Venter JP van der Walt
Dr SF Kruger JL J van Vuuren
Ds PJ van der Walt MJ Kruger
Ds PH Fick PJ Erasmus
Ds C Kruger H van Tonder
Ds HL Stavast BD Bakker
Ds PD van Dyk BJ Vorster (sek)
Ds J van Schaik TG Droomer
Dr SP van der Walt NJ Hartung

Partikuliere Sinode OVS en Natal
Predikante (Primi) Ouderlinge (Primi)
Ds WJ Botha JM Bester
Ds CJJ Putter GJ Coetzee
Ds PJ van der Walt JH Cronje
Ds TJ van Vuuren HAH de Klerk
Ds SP Venter MJ du Plessis
Ds AF Berg (sek) JM Earle
Ds HF van Wyk MN Hermann
Ds PK Lourens FC Jordaan
Ds HJ Vermeulen CA Müller
Ds TJ Potgieter PJ Potgieter
Dr SJ van der Walt CG Theron
Ds CA Jansen TN van der Walt
Ds AH Stavast TA van Eeden
Ds JJ de Kock DP Venter
Dr N Vorster J Markram (sek)
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Partikuliere Sinode Pretoria
Predikante (Primi) Ouderlinge (Primi)
Ds C Aucamp H Barnard
Dr DG Breed WJ Cilliers
Ds HJP de Beer J Coetzee
Ds IW Ferreira JC de Beer
Ds BCG Fourie AS du Plessis
Dr PH Heystek JCG du Preez
Dr J le Roux DJP Erasmus
Ds NW Ligthelm JJ Hertzog
Ds GJ Meijer WC Heystek
Ds HLJ Momberg A Hibbert
Ds MJ Smidt WFA Kirsten
Ds SD Snyman PWB Kruger
Dr HG Stoker GJ Oosthuizen
Ds HT de Villiers (sek) HS van der Walt
Dr JL Venter PJC van Staden

Partikuliere Sinode Randvaal
Predikante (Primi) Ouderlinge (Primi)
Dr G Breed JJ van Niekerk
Ds AP Tredoux (sek) AP van Zyl (sek)
Ds PJ van Blerk JJ Howell
Ds P Fanoy E van Loggerenberg
Ds FM Dreyer (sek) KS Haarhoff
Ds AH Mulder BA Potgieter
Ds JA Schutte I Buys (afwesig)
Dr ME Schalekamp AJP Opperman
Dr J Pretorius C van den Berg
Dr FP Kruger J Kruger
Dr JM van Tonder P Oosthuizen
Dr JH Howell TM Buys
Ds AP Kruger PL Ligthelm
Ds LJ van der Walt G Kotzee
Ds JJJ Erasmus J Naude

Suidelike Partikuliere Sinode
Predikante (Primi) Ouderlinge (Primi)
Ds JGL van der Walt WH Smit
Ds CCA Vrey P Aucamp
Ds H Reinecke WD van der Walt
Ds KA Janse van Rensburg GJ Swanepoel
Ds JP van der Walt BJ van der Walt
Ds BR Kingma MA du Toit
Ds MP Fourie W Grové
Dr De W Saaiman IJ Lessing
Ds DHP Wijnbeek N Grobler
Ds D Pansegrouw FJ du Plessis
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Ds RG Aucamp MN Ras
Ds JH Venter PA Marais
Ds J Malan JJ Hitge
Ds HC van Rooy FJ Kruger
Dr VE d’Assonville (sek) JG Vorster

1.3.2 Adviseurs: proff CFC Coetzee, BJ de Klerk, FW de Wet, A le R du Plooy, JJ Janse
van Rensburg, GJC Jordaan, PP Kruger, TD Mashau, HF van Rooy, FP Viljoen en
JM Vorster.

1.4 Verkiesing van Moderamen (Art 4)
Die voorgestelde Ordekommissie word as Telkommissie aangewys.
Die Sinode verkies die volgende Moderamen:
Voorsitter: Dr DG Breed
Ondervoorsitter: Ds PJ van der Walt (Bethlehem)
Skriba: Dr CJ Smit
Adjunk-skriba: Ds LH van Schaik
Die Moderamen neem hulle sitplekke in.
Al die afgevaardigdes, besoekers, buitelandse besoekers, emeriti en professore
van die Teologiese Skool word verwelkom (Art 5).

1.5 Openlike Verklaring (Art 6)
Die Voorsitter, dr DG Breed, lees die Openlike Verklaring voor, waarna alle
afgevaardigdes staande hulle instemming betoon.

1.6 Godsdiensoefening en Groete (Artt 29, 30-37)
Die Sinode kom byeen in die Gereformeerde Kerk Potchefstroom-Noord.
Dr PJ Buys gaan voor in die bediening van die Woord uit Sagaria 8.
Die Voorsitter, dr DG Breed, bedank dr Buys vir die treffende boodskap.
Die Voorsitter heet al die gaste welkom, asook in besonder die buitelandse gaste
en emeriti en besoekende broeders en susters.
Dr Kobus Gerber lewer die groeteboodskap namens die NG Kerk.
Ds MA Modise lewer die groeteboodskap namens die Sinode Middellande.
Prof Johan Buitendacht lewer die groeteboodskap namens die NH Kerk.
Prof Roelof Mare lewer die groeteboodskap namens die APK.
Rev Sing Bok Kim lewer die groeteboodskap namens die Presbyterian Church in
Korea.
Die ondervoorsitter, ds PJ van der Walt, bedank al die gaste asook in besonder die
broeders wat groeteboodskappe gelewer het.

2. AFGEVAARDIGDES ANDER KERKGEMEENSKAPPE / SINODES, GROETE,
ENS

2.1 Groeteboodskappe
2.1.1 GROETEBOODSKAP TEOLOGIESE SKOOL POTCHEFSTROOM

Ons kan vanjaar terugkyk op ‘n eeu van genade. In 1905 is die Teologiese Skool
van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vanaf Burgersdorp na Potchefstroom
verskuif. Uit hierdie klein begin het die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike
Hoër Onderwys later gegroei en hierdie dinamiese universiteit is nou die ruggraat
van die Noordwes Universiteit met sy bykans 38 000 studente. Min kon die
besluitnemers in Burgersdorp verwag dat hulle klein begin so groot vrug sal lewer.
Aan geloof het dit hulle egter nie ontbreek nie. Na ‘n ondermynende oorlog het hulle
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steeds die roepingsbesef gehad om groot offers te bring terwille van die saak van
God se koninkryk. Daarin is hulle vir ons vandag steeds ‘n voorbeeld.
Aan die Teologiese Skool (TSP), ook in sy vroeë dae op Burgersdorp, is tot op
datum 556 predikante opgelei asook ongeveer 50 aan die destydse
opleidingsentrum op Dube en later die Teologiese Skool van Hammanskraal. Deur
hierdie opgeleide bedienaars is die evangelie in baie tale in en buite Suid-Afrika
verkondig. Gereformeerde gemeentes is gestig en opgebou; Kinders is gekatkiseer
en ongelowiges is tot die Here bekeer. Buitelandse predikante is ook hier opgelei
en as gevolg van hierdie werk is stukrag verleen aan die Teologiese Skool van die
Presbyterian Churches of Korea (Kosin) in Seoul wat tans honderde studente vir
Gereformeerde bediening in die Ooste oplei. Niks hiervan sou kon gebeur as die
Here nie die beskeie pogings van mense in die verlede geseën het en die Gees
ons vaders en moeders nie getrou gelei het nie. Aan die Drie-enige God die eer en
die lof! Nooit kan ons Hom ophou dank nie!
Die TSP is ‘n Skool van die Gereformeerde Kerke. Saam het al die gemeentes
ooreengekom om hierdie kleinood op te rig en te onderhou. Dit het met groot
opofferings gepaard gegaan. Vandag is dit nog so. Ons dank dus ook aan die
gelowiges wat so getrou finansiële opofferings ten bate van die TSP gemaak het.
Aan die kerke wat hier in ‘n sinode saamkom dra ons ons groete oor. Ons bede is
dat die sinode met wysheid en insig toegerus sal word om besluite te neem waarin
die Here geëer sal word en waardeur die geloof van God se kinders gebou sal
word. Mag u besluite lig en hoop gee aan die breë samelewing en Christene oral
inspireer tot diensvaardigheid en positiewe leierskap.
Die TSP is ‘n Skool vir die Koninkryk. Die doel van die Skool is om die Bybelse
teologie oraloor te bevorder, want ons roeping is wêreldwyd. Onder die genadige
hand van die Here het daar baie deure oor die afgelope dekade oopgegaan.
Studente uit ander kerkverbande en ander lande wil deel in hierdie teologie. Tans
studeer 530 studente aan die Fakulteit Teologie van die Noordwes Universiteit in
hierdie Bybelse teologie en vele van hulle beklee onderrigposisies aan inrigtings
van teologiese opleiding. Die Fakulteit Teologie en die Noordwes Universiteit maak
hierdie wye aksieradius moontlik. Die studiemateriaal wat ons ontwikkel vir die
voornemende predikante van die GKSA kom so tereg in menige huis en kerk regoor
die wêreld. Ook daarvoor wil ons die Here loof en dank! Aan sy trou is daar geen
einde nie. Hy bring lewe uit dood en Hy skep iets uit niks. Daarvan kan die TSP
terdeë getuig. Met hierdie wete wil ons die toekoms aanpak.

Rektor: Prof JM Vorster

2.1.2 GROETEBOODSKAP VAN DIE NEDERDUITSCH HERVORMDE KERK VAN
AFRIKA
Die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika groet u as Gereformeerde Kerke in
Suid-Afrika in die naam van die Here Jesus Christus, die Begin en Voleinder van
die geloof. Hom in Wie ons almal werklik één is.
Ons lewe in opwindende tye. Die kerk in Suid-Afrika staan voor uitdagings wat
sekerlik baie verg en nog gaan verg. Ons kan ook nie anders as om in
opgewondenheid die uitdagings om ons raak te sien en ook die gepaardgaande
eise van ons dag aan te durf nie.
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Maar daarvoor het die verskillende kerke in ons land mekaar nodig. Die tyd het
lankal reeds aangebreek dat ons in onderlinge samewerking ons roeping in Afrika
moet nakom. Deur onderlinge vennootskappe kan ons juis ook erkenning gee aan
die een liggaam van Christus – ‘n liggaam met sy verskillende ledemate en organe.
Ons glo dat kerke wêreldwyd en van alle tye, inderdaad één kerk is en dat hierdie
eenheid in ekumeniese bande jaloers nagevolg behoort te word. Iets van die
ekumene kry daarom gestalte elke keer wanneer ‘n kerk homself in ‘n ander kerk
herken en so homself as lid van hierdie een kerk van Jesus Christus eien. Daarom
moet kerke mekaar inderdaad by geleenthede soos hierdie, van onderlinge
welwillendheid en voorbidding verseker.
Elke gemeente (of plaaslike kerk) is verantwoordelik vir die kerk se werk op
grondvlak. Kerk is immers daar waar die gemeenskap van gelowiges vanweë die
Heilige Gees realiseer. Die wese van die kerk word juis konkreet in die geskiedenis
uitgedruk. Daarom moet elke gemeente (of plaaslike kerk) vanuit sy nis en binne sy
eie situasie, optree en werk. Ons kan nie die ware heil (=heelheid) in Christus sigbaar
maak as ons op grondvlak verdeel is nie. Daadwerklike eenheid word verkry
wanneer die kerk die eenheid in Christus verkondig en dit eksplisiet in sy dienswerk
uitleef. Om dit kortliks te stel, eenheid is nie net nie, dit moet ook gebeur. Daarom
is eenheid ‘n saam op weg wees na die een hoop waaraan naarstiglik uitdrukking
gegee moet word.
Ons wil op ‘n na-moderne wyse vra na ‘n eenheid in die verskeidenheid en ‘n
verskeidenheid in die eenheid. Ons is van oordeel dat dit inderdaad moontlik is dat
elke kerk sy individualiteit kan behou en terselfdertyd ook onder ‘n groter sambreel
van ‘n Reformatoriese kerk, organisatories omvat kan word. Die Nederlandse model
van die Protestantse Kerk in Nederland (PKN) het tog grootliks daarin geslaag om
so ‘n “huis met baie kamers” te skep waarin verskillende kerke en gemeentes,
sonder prysgawe van die eie identiteit, hulle kan tuis voel. Dalk gebeur dit ook in
Suid-Afrika dat ‘n PKSA – ‘n Protestantse Kerk van SA – nog tot stand gaan kom
wat sowel die eenheid as die verskeidenheid van die een kerk van ons Here in
haar arbeid tot sy reg kan laat kom.
Kerkwees kan ook nooit sonder berou en bekering realiseer nie, en ook nie sonder
stryd en eventuele triomf nie. Dit maak kerk ‘n begenadigde gemeenskap wat op
weg is. En dit alles maak ons nederig voor en afhanklik van die groot God. Dit laat
ons ten slotte bid, Kyrie eleison, maar terselfdertyd ook, Maranata!
Ons gee graag erkenning aan die belangrike rol wat die Gereformeerde Kerke in
ons land speel en die groot bydrae wat u op vele terreine maak. Ons is saam met u
dankbaar teenoor die Heer van die kerk wat u in so vele opsigte ryk maak.
Mag die Here u daarom seën in u oorlegpleging en u besluite. Mag dit alleen tot sy
eer wees.
‘n Goeie vergadering word u van harte toegewens!

Prof Johan Buitendag
Voorsitter: 67e Algemene Kerkvergadering

2.1.3 GROETEBOODSKAP VAN DIE AFRIKAANSE PROTESTANTSE KERK
Kragtens Sinodebesluit het ons Sentrale Kerkekommissie die opdrag om iemand
aan te wys om groete aan hierdie Sinode oor te dra. Dit is my voorreg om dit nou te
doen.
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Dis met verbystering dat mens in die Bybel lees hoe die volk van die Here in een of
twee geslagte afvallig kan word. Dit was een van die karaktertrekke deur die
Rigtertyd heen. Ons sien dit ook in die koningstyd. Mens het gewonder hoe ‘n vroom
koning se opvolger ‘n goddelose kon wees. Maar ons sien dieselfde vandag in
beginsel gebeur.
Baie van u sal nog onthou hoeveel ontsteltenis daar in ‘n Sinode in hierdie selfde
saal was rondom die sinodale aandrang by gemeentes en kerkrade in Nederland
dat dominee en meneer in die pastorie ontvang moes word. U sal onthou van die
verbystering oor die vreemde versoeningsleer in een van ons stamlande.
Sedertdien moes ons lees van oorsese teoloë wat die Bybel as Woord van God
verwerp, wat die Here Jesus nie meer as Verlosser bely nie, wat selfs so ver gaan
om vereistes vir God te stel waaraan Hy moet voldoen as Hy bestaan – anders glo
ons nie in Hom nie.
En jy het jou kop in ongeloof geskud. Kan dit wees?
Skielik, binne twee dekades, is dit hier, openlik, in Suid Afrika. ‘n Sogenaamde
wêreldparlement van godsdienste word hier gehuisves en alleen die grootste
gemene deler wat geloof betref, word op die vergadering toegelaat.
Predikante en teoloë skroom nie meer om hulleself blatant slimmer as die Bybel te
hou nie. Uitdagend spoel die nuwe deformasie oor die teologie in ons land: As dit
God behaag om Hom in hierdie land sus te openbaar, en in ‘n ander land strydig
met die eerste, wie is ons om Hom die reg te ontsê?
Hulle sê: Jesus het nie letterlik uit die dood opgestaan nie. Die Here sê: As Christus
nie opgestaan het nie (vgl 1 Kor 15:17-22):
• dan beteken jou geloof niks;
• dan word jou sonde nie vergewe nie;
• dan is jy nie slim soos jy dink nie, maar is jy die ellendigste van alle mense – Jy

sal die koninkryk van God nie sien nie.
Watter verskil sou dit maak of die Here jou sonde vergewe of nie, as daar in elk
geval nie ‘n ewige lewe is nie?
Laat ons maar onthou: As iemand ‘n ander evangelie bring as wat God die
Bybelskrywers laat opteken het, laat hom ‘n vervloeking wees (Gal 1:8,9).
Miskien het Luther meer beetgehad as wat ons besef, toe hy gesê het ons moet
minder boeke skryf en die Bybel meer lees.
Die nuwe deformatore verwag jou werklikwaar dat ons hulle moet glo. Ons moet
die getuienis van betroubare manne en vroue wat die Here Jesus na sy opstanding
self gesien het tot leuenaars maak, maar hierdie professore en dominees wat nie
daar was nie, moet ons glo! Ek moet die Gees van God versmaad, maar die gees
van my eie god, my rede, aanhang.
Geen wonder nie dat net ‘n halfpersent inwoners van Frankryk vandag lidmate van
Protestantse kerke is. As ‘n kerk vandag sy Belydenis bou op ‘n onsekere openbaring
deur ‘n God wat dalk nie eers bestaan nie, moet hy nie verwonderd wees as die
gelowiges in so ‘n land ook tot ‘n halfpersent daal nie.
Mag die Here ons in die aangesig van hierdie bedroewende saak, opnuut mense
van die binnekamer maak, predikers wat die waarheid van die Woord vroeg en
laat uitbasuin. Ons sal volhardend moet pleit dat die Here ons en ons kinders in die
geloof moet bewaar; dat Hy sy kerk in sy almagtige hande hou. Goddank dat Hy
ons verseker dat die poorte van die hel self, sy kerk nie sal oorweldig nie. Daar sal
altyd diegene wees wat die knie nie voor Baäl buig nie.
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Verre sy dit van my om dit aan u voor te hou dat alles in die Afrikaanse Protestantse
kerke so wonderlik is. Ook ons dominees is so dikwels gebarste erdekruike. Maar
wat ons vir onsself bid, bid ons ook vir u. En ons dank die Here vir wat van die
Gereformeerde Kerke in Suid Afrika uitgaan: Dat u, in geheel gesien, eerlik by die
Woord van God en by die besondere Gereformeerde Belydenisskrifte probeer hou.
Mag die Here u daartoe die wysheid gee; mag Hy sy Gees in u vaardig laat bly
sodat u by die Woord bly, en by die belydenisskrifte omdat hulle met die Woord
ooreenstem, die leer van die Bybel weergee. Hierin moet ons medestanders wees.
Ons moet Gereformeerd bly, dit wil sê konsekwent Bybels.
Mag die Here u alles gee wat nodig is om dit tydens hierdie sinode en by alle
sinodes wat nog mag kom, te bewaar. Mag u die geloofsonverskrokkenheid hê om
net soos die ou suurdeeg ten opsigte van die sedeloosheid uitgesuiwer moet word
(1 Kor 5:7), dit ook te doen ten opsigte van elke leerstellige dwaling.

Prof Roelof Maré

2.1.4 GROETEBOODSKAP VAN DIE NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK
Baie oë is in die dae op u gerig. Natuurlik oor die aktuele / kontroversiële sake op
u Agenda waaroor daar ook wyd berig word. Daar is ook ‘n ander rede: goeie
navorsing waarvan u ook bewus is, het die afgelope jare gewys hoe die familie van
gereformeerde kerke in Suid-Afrika, wat ‘n groot aantal denominasies insluit, se
aandeel in die kerklike arena taan. Ons kyk na u in u besinning en hantering hiervan
– soos elkeen van die ander kerke kan ook u nie hiervan weghardloop nie. Ons sal
regtig van u wil leer.
U volgende Sinodesitting gaan waarskynlik in 2009 wees – die jaar waarin die
gereformeerde wêreld die geboorte van Calvyn 500 jaar gelede gaan gedenk. Dit
is ‘n historiese geleentheid wat u saam met ons almal en met integriteit kan vier
indien ons mekaar nou al help om op pad soontoe met goeie hermeneutiek Calvyn
en sy teologiese intensies op tafel te kry. Ek dink ‘n nuwe dinamika kan in die
gereformeerde familie ontstaan indien dit gebeur. In die proses kan ons onder
andere waag om die volgende sake op tafel te kry:
• Ons moet weer vra na ons identiteit. Wie is ons? Wat beteken gereformeerd

wees? In ons kontinent en land is die volgende spanningsvraag onontwykbaar
op tafel: gereformeerd en van Afrika, of van Afrika en gereformeerd. Ek dink
ons moet werk met ‘n en-en!

• Gereformeerdheid is ook mos wyer as Calvinisme. ‘n Mens kan dit mos nooit
afbaken tot een enkelvoudige stelling nie. Triomfantilisme en oordrewe
selfversekerdheid pas ook nie in die gees wat Calvyn ons wou nalaat nie. Ek
dink vanuit die Konvent vir Reformatoriese Kerke moet ons ‘n groter gesprek op
dreef kry waarin die sake saam met al die belangrike agendapunte begin figureer.
Dr Neels du Plooy oa gee baie van sy tyd en energie hieraan en u sal by hierdie
vergadering ook meer hiervan hoor.

• Vir Calvyn was die eenheid van die kerk ‘n saak van groot erns. Hy sou eerder
deur 10 seë wou swem as om dit te laat skade kry. Miskien is die tyd in ons eie
geskiedenis in Suid-Afrika nou reg om op die een of ander manier ‘n Samen-
op-Weg-proses soos die Nederlanders op dreef te kry waarbinne bepaalde
geskakeerdhede en tradisies verreken en verskans word. Calvyn se geskiedenis
is mos oorlopens toe vol van verhale van sy pogings om die kerke / leiers van
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die Reformasie bymekaar te hou. In ‘n toenemende mate word iets hiervan beleef
in die Tussenkerklike Raad waaroor u ook verslag sal kry. Die NG Kerk is ook
opgewonde oor u toenemende betrokkenheid by en toenadering tot ekumeniese
liggame in Suid-Afrika en elders in die wêreld. Dit is lekker om saam met u daar
te wees.

• Een van die goue drade wat deur al Calvyn se skryfwerk en optredes loop, is die
kerk se betrokkenheid by die samelewing. Ons kan dit nie soos hy dit bv in
Genève doen nie omdat die totale konteks anders is. Ons wil ook graag doen en
betrokke raak, maar ons waag nie eers om met integriteit baie ernstig te vra en
te besin oor wat regtig om ons aan die gebeur is nie. Teologies sal ons moet
waag om te dink oor en betrokke te raak by sake waarby ons te vinnig met ‘n
arsenaal bestaande antwoorde verbygaan: herdefiniëring van “familie” in die lig
van oor die 1,8 miljoen vigswesies; ongeveer 800 sterftes per dag aan MIV /
Vigs; 50% van die mense van hierdie land is nie funksioneel geletterd nie (kan
bv nie self die vorm vir aansluiting van water en ligte hanteer nie); groot dele van
gemeenskappe wat nog niks weet van 21ste eeu nie; ‘n gemeenskaplike
waardesisteem (‘n moral charter dalk) ontbreek; die verlamming en
mensevermorseling deur bepaalde ekonomiese kragte en die effek van
bepaalde globaliseringstendense: die gemiddelde koei in Europa word met
meer geld subsidieer as wat 40% van die wêreldbevolking het,
megamaatskappye bring voorspoed en verander gemeenskappe se totale
strukture om hulle dan net weer te los; die kwessie van ras is oral en lewendig op
tafel; die toenemende armoede onder die mense wat lidmate van ons gemeente
is…

• Goeie teologiese opleiding is vir kerke van die Reformatoriese
ononderhandelbaar. Meeste kies om dit aan ‘n universiteit te doen, soos u. Ek
sou op my knieë wou pleit om dit so te hou. Miskien is ons opleiding tans met
ons geïntegreerde kursusse te eenkant: dominees moet mi ook blootgestel word
aan die worsteling van die filosofie en die wetenskap. Tussen kateder en kansel,
teologiese opleiding en kerk, moet daar altyd ‘n positiewe en kreatiewe spanning
wees – dan groei ons! Dan skuif goed – apartheid is mos ‘n goeie voorbeeld
hoe kerke besluite geneem het agv die besinning en profetiese stemme van ons
teoloë. Kerke van die Reformasie moet ook op geen manier terugdeins vir ‘n
krities-wetenskaplike bestudering van die teologie nie. Ons skuld die mense en
die wêreld daarbuite ‘n interaktiewe gesprek. Hierin moet ons mekaar help dink.

• Gereformeerde kerke is kerke wat hulle geloof bely. Hulle is belydeniskerke.
Sou dit voorbarig wees om te vra hoe doen ons dit in Afrika-taal? In die familie
van NG Kerke het die Belydenis van Belhar al uit eie bodem en eie krisis-konteks
(soos ons ander Belydenisskrifte) ontstaan. Hoe sou ons die erfenis van Calvyn
vir ons tyd en ons plek kon verwoord?

Die Nederduitse Gereformeerde Kerk is innig dankbaar oor die positiewe
verhouding tussen ons en u, maar dan ook in besonder tussen die drie tradisionele
Afrikaanse Kerke soos dit gestalte kry en beleef word onder andere in die
Tussenkerklike Raad (TKR) en sy onderskeie werkgroepe. Dit is hier waar ons
saam dink en handevat oor die groot sake wat ons kerke raak: die onderwys,
knelpunte tov samelewing, ens. Ek dink u en ons, hierdie drie kerke, was op hierdie
vlak nog nooit in besinning en verhoudinge so na aanmekaar nie. Baie dankie!
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U het groot en moeilike sake om oor te worstel en te besluit. U het ‘n wonderlike
tradisie om met die Woord van die Here te worstel. Die Moderatuur van die NG
Kerk bid dat ons Here u op ‘n besondere manier sal seën!

Dr JJ Gerber
Algemene Sekretaris van die NG Kerk

2.1.5 GROETEBOODSKAP VAN SINODE MIDDELLANDE
Ons lewe vandag in ‘n era (tyd) van verandering. Vanaf ons geboorte tot ‘n groot
ouderdom is daar veranderinge wat plaasvind in ‘n mens se lewe. Niemand bly
dieselfde nie. En niemand wil ook dieselfde bly nie. Geen ouer wil ‘n baba vir ewig
as baba groot maak nie. Ons wil groei sien, ons wil veranderings sien. Die groei
moet ten alle opsigte wees, liggaamlik, geestelik en in wysheid.
Die lewe van die mense is vol veranderinge, ook polities, ekonomies, sosiaal,
ensovoorts. Die punt is, hoe reageer ons oor die algemeen ten opsigte van die
veranderinge.
Die Kerk van Christus groei ook en bly nie dieselfde, en so word die Gereformeerde
Kerke as deel van die Liggaam van Christus ook geraak deur die veranderinge.
Daar het reeds drie skole saam gesmelt (HTS, Heidelberg en TSP), daar het ook
swart professore bygekom by die nuwe TSP, en nou is ons op pad na die
herstrukturering van die kerke volgens KO, art 48. Ons weet en ons erken dat daar
probleme en verskille in die pad staan. Maar as Sinode dink ons dat die nie gesien
moet word as voorwaardes waarom ons nie bymekaar kan kom nie. Wanneer ‘n
man en ‘n vrou reël om in die huwelik te tree, weet ons almal dat daar tog verskille
is tussen die twee. Maar tog trou hulle en leer maar om saam te lewe met hierdie
verskille. Daar is wel veranderinge wat plaasvind in die individue se karakter, maar
tog bly elk van die twee met hulle eie persoonlikhede. Ons weet dat die veranderinge
nie sal beteken dat ons skielik ander mense ook gaan wees nie, nee, maar dat ons
kan saam leef en een wees in geloof.
Ons dien en aanbid een Here, hieroor hoef ons nie te verskil nie. Ons moet hande
vat en die pad van geloof saam loop. Ons moet mekaar se laste dra, en mekaar
aanmoedig om nie tou op te gooi nie. Laat ons saam praat en saam bid oor dinge.
Namens Sinode Middellande bid ons u ‘n geseënde Sinode toe en dat die Almagtige
God u wysheid sal gee in elke besluit wat geneem moet word.

Ds MA Modise

2.1.6 GROETEBOODSKAP VAN DIE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND
(Vrijgemaakt)
De vorige keer dat ik hier stond, tijdens uw Sinode 2003, moest ik uitleggen dat
onze Generale Synode van Zuidhorn (2002) nog niet had besloten tot een
zusterkerkrelatie met uw kerken.
Ondertussen besloot onze Generale Synode van Amersfoort (2005), met algemene
stemmen, om uw kerken zo’n zusterkerkrelatie aan te bieden. In uw termen uitgedrukt
betekent dat: een relatie van ‘ekumeniese eenheid’, de binnenste cirkel van
oecumenische relaties die u kent.



24

De weg naar een zusterkerkrelatie
Gezien de voorgeschiedenis van de relatie tussen uw en onze kerken mag dit een
historisch besluit genoemd worden.
Sinds 1944 (de ‘Vrijmaking’ binnen de Gereformeerde Kerken in Nederland) was
er geen zusterkerkrelatie tussen uw kerken en de vrijgemaakte Gereformeerde
Kerken in Nederland.
Nadat u in 1976 de band met de ‘synodaal‘ Gereformeerde Kerken in Nederland
verbroken had, erkende in 1981 de Generale Synode van Arnhem van onze kerken
uw kerken als ware kerk van de Here Christus.
Het duurde tot 2002 voordat er, op de Generale Synode van Zuidhorn 2002, een
voorstel lag tot het aangaan van een zusterkerkrelatie. We realiseren ons nog steeds
de pijn die het bij u veroorzaakte dat die synode op dat moment nog niet kon
overgaan tot het aanvaarden van dat voorstel.
Ondertussen heeft de Generale Synode van Amersfoort 2005 dus wel de
vrijmoedigheid gehad om te besluiten tot het aanbieden van een zusterkerkrelatie.
Wij van onze kant zijn er blij mee dat onze kerken dit besluit konden nemen. We
zien nu hoopvol uit naar de reactie van uw kerken.
Als het aanbod van onze kerken door uw kerken wordt aanvaardt, en er dus
metterdaad een zusterkerkrelatie zal zijn (een relatie van ‘ekumeniese eenheid’),
betekent dat het einde van lang zoeken naar elkaar.
Tegelijk betekent dat het begin van het inhoud geven aan die relatie.
We bidden dat dat voor onze beide kerkgemeenschappen opbouwend zal zijn.

Wederzijds dienstbetoon
We noemen een aantal punten waarop uw en onze kerken elkaar wederzijds van
dienst zouden kunnen zijn:
1. Elkaar ‘inzetten’ leveren met betrekking tot vragen die u in Zuid-Afrika en wij in

Nederland gemeenschappelijk hebben. We denken bij voorbeeld aan
discussies over ‘sabbat en zondag’, waarin onze laatste synode op grond van
een uitvoerig rapport een uitspraak gedaan heeft. Het geldt ook voor ‘vrouw en
ambt’, een onderwerp dat op deze synode ongetwijfeld veel discussie zal
opleveren. (Ik kom hier straks op terug.)

2. Een ander punt: we zouden elkaar van dienst kunnen zijn in onze contacten met
jonge kerken in Afrika, en elkaar kunnen dienen met de ervaring van elk van
ons. Wat onze kerken betreft denken we aan ‘De Verre Naasten’, het instituut
voor Zending, Hulpverlening en Training, met als onderdeel daarvan de IRTT
(Intercultural Reformed Theological Training).

3. Vervolgens: uitwisseling op theologisch vlak, en het kennisnemen van en
reageren op elkaars publicaties. Ook al zijn Afrikaans en Nederlands
verschillende talen, er is gelukkig geen taalgrens die het lezen van en reageren
op elkaars publicaties verhindert. Laten we daar profijt van trekken!

4. Tenslotte: zowel in Zuid-Afrika als in Nederland leven verschillende
gereformeerde kerkverbanden naast elkaar, die elkaar wel zoeken, maar elkaar
nog niet, of nog niet volledig gevonden hebben.

Wat betreft Nederland denken we, naast de vrijgemaakte Gereformeerde Kerken,
aan de Christelijke Gereformeerde Kerken, en ook aan de Nederlands
Gereformeerde Kerken (afgevaardigden van die drie kerkverbanden zijn hier op
uw synode aanwezig).
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De Christelijke Gereformeerde Kerken en onze kerken streven naar een vorm van
eenwording. De Nederlands Gereformeerde Kerken en onze kerken onderzoeken
of er werkelijk een gemeenschappelijke basis is voor een gesprek: de heilige Schrift
en de binding aan de gereformeerde belijdenis.
Als u ons aanbod voor een zusterkerkrelatie aanvaardt, hopen we dat u zich ook
iets gelegen laat liggen aan die situatie van kerkelijke verdeeldheid in Nederland.
Misschien kunt u, als ‘buitenstaander’, op een bepaalde manier helpen om ons in
Nederland dichter bij elkaar te brengen.
Wat Zuid-Afrika betreft denken we, naast uw kerken, aan die Vrije Gereformeerde
Kerke in Suid-Afrika (VGKSA). Dit kerkverband is al vanaf haar ontstaan een
zusterkerk van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Tijdens de gesprekken
tussen u en ons, op deputatenniveau, is nadrukkelijk gesteld dat een zusterkerkrelatie
tussen uw en onze kerken niet mag betekenen dat de VGKSA worden
buitengesloten. Onze synode heeft dat punt nadrukkelijk meegenomen in haar
besluitvorming.

Vrouw en ambt
Uw Sinode zal zich bezig gaan houden met de vraag of de ambten van predikant
en ouderling mogen worden opengesteld voor zusters van de gemeente.
Uw vorige Sinode stelde het diakenambt al open voor vrouwen. Op dat besluit
hebben wij, op verzoek van uw deputaten Ekumenisiteit, gereageerd.
Dat u nagedacht hebt over de manier waarop vrouwen kunnen worden ingeschakeld
in diakonaal dienstbetoon, meer of anders dan tot dan toe, riep bij ons geen vragen
op, integendeel. Het verschijnsel ‘diakones’ heeft oude papieren in de christelijke
kerk.
Maar het is een hele overgang ván ‘ingeschakeld zijn in diaconaal dienstwerk’ náár
‘verkozen en bevestigd worden als ambtsdrager-diaken’. Wij moesten constateren
dat uw besluit die overgang niet heeft verantwoord, en dat de gronden onder uw
besluit om vrouwen toe te laten tot het ambt van diaken onvoldoende zijn, en dat
besluit niet kunnen dragen.
Nu ligt er een meerderheids- en een minderheidsrapport op tafel over de vraag of
vrouwen ouderlingen en predikant mogen zijn. Wij wachten uw besluitvorming met
spanning en met bezorgdheid af.
Vanwaar die bezorgdheid? Omdat we zowel in het meerderheids- als in het
minderheidsrapport hetzelfde zien gebeuren als in het besluit van uw vorige Sinode
ten aanzien van de vrouw als diaken: er wordt uitgegaan van de ambten zoals wij
die in onze kerkelijke traditie kennen. En vervolgens is de vraag: mogen vrouwen
dienen in díe ambten, ja of nee?
Met zo’n vraagstelling laat je je in een dilemma dringen, dat onvruchtbaar is. Een
ander antwoord dan ‘ja’ óf ‘nee’ is niet mogelijk. Zo snijd je voor jezelf de mogelijkheid
af om de manier waarop vrouwen én mannen in de gemeente worden ingeschakeld
anders vorm te geven dan binnen het kader van de bestaande ambten.
In feite is dat een traditionalistische benadering; je stelt dan de manier waarop wij
in onze traditie vorm gegeven hebben aan de (drie) ambten buiten discussie. Dat
is dan een zelfstandig gegeven, náást wat de bijbel zegt over de taken en de gaven
van mannen en vrouwen. Terwijl een gereformeerde benadering zou zijn dat ook de
manier waarop wij vorm gegeven hebben aan wat wij ‘het ambt’ noemen, open
staat voor ‘reformatie’.
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De discussie tussen het meerderheids- en het minderheidsrapport speelt zich af
binnen dat dilemma van ‘mag de vrouw nu wél of níet dienen in de ambten zoals wij
die kennen?’. Wat het ene rapport maximaliseert (gegevens die erop wijzen dat de
vrouw gaven krijgt die in de gemeente op een geïnstitutionaliseerde manier gebruikt
mogen worden), dat minimaliseert het andere rapport. Wat het ene rapport
minimaliseert (gegevens die wijzen op een onderscheiden plaats van mannen en
vrouwen ten opzichte van elkaar), dat maximaliseert het andere.
Wij hopen dat uw Sinode in staat zal zijn om zich aan dit dilemma te ontworstelen,
en geen besluit zal nemen dat onrecht doet aan duidelijke aanwijzingen van Gods
Woord.
Ondertussen zijn ook wij ervan overtuigd dat de plaats van de vrouw in de kerk
bespreking en verbetering behoeft. Als gereformeerde kerken moeten we op dat
punt gereformeerd worden!
We hopen dat uw en onze kerken elkaar kunnen helpen en stimuleren om het bijbelse
onderwijs daaromtrent op een verantwoorde manier vorm te geven.
Broeders,
namens de Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt) wens ik u een goede
Sinode toe. Met de apostel Paulus bidden wij dat u Gods wil ten volle mag leren
kennen door de wijsheid en het inzicht die zijn Geest u schenkt (Kolossenzen 1:9).

Ds H ten Brinke

2.1.7 GROETEBOODSKAP VAN DIE KOREAN PRESBYTERIAN CHURCH
Thank you for inviting a representative of our denomination.
At this time, our president tried to attend the assembly but he cannot be here because
of personal emergency. So I have attended the assembly as one of the members of
a committee arrangement. I send you greetings instead of the president of the Korean
Presbyterian Church. I hope that the Holy Spirit’s guidance and God’s blessing will
be in this assembly.
For a long time Our denomination has had a good relationship with your
denomination, the reformed churches in South Africa. Lately we couldn’t invite your
president to our assembly for many circumstances. We are really sorry about that.
We will invite your representative of your denomination. We hope your representative
will come to our assembly this September so that we can maintain our good
relationship.
We thank your denomination. Especially, the university of Potchefstroom had many
influences on our denomination. Some pastors of our denomination have studied in
your denomination’s school of theology and they are working on specific things
after they came back to Korea. In particular, thank you for turning them into good
scholars. Some of the pastors are workig in the university of Kosin and Theological
seminary as a professors. Dr. Sung Soo Kim is one of them who was recently
inagurated as president of university of Kosin. And we thank other pastors who are
taking good spiritual care of the congregation in their place.
Let me tell you about our denominatio’s news. Our denomination has caused huge
influence to Korean Christian history. Our elder in the faith tried to keep biblical
belief and died a martyr. And also we have got the legasi of faith from them as our
tradition. These days. we have many branches: theological seminary, university and
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hospital, press agency. So we have some problems to manage all of them however,
we almost solved the problems and we hope it will be completed soon.
From now onwards, We pray for our mutual co-operation for His Kingdom forever in
Christs.

Rev Sing Bok Kim

2.1.8 GROETEBOODSKAP VAN DIE ORTHODOX PRESBYTERIAN CHURCH IN THE
UNITED STATES AND CANADA
Esteemed Synod of the Reformed Churches of South Africa, I bring greetings to
you, brothers, as a representative of the Orthodox Presbyterian Church in the United
States and Canada. We are thankful for the relationship in which our two churches
stand and hence our Committee on Ecumenicity has sent me to be in your midst
and to become better acquainted with you. To help in that process of us becoming
better acquainted with one another, let me take this opportunity to introduce our
denomination to you. In doing so I am using portions of a summary prepared by the
President of our Committee, the Rev. Mr. Thomas Tyson (cf. Aug./Sept. issue of the
New Horizons).
The 72nd General Assembly of the Orthodox Presbyterian Church met to conduct
the business of our church from June 1-8, 2005 on the campus of the Reformed
Bible College, Grand Rapids, Michigan, under the leadership of its moderator, the
Rev. Mr. James L. Bosgraf. (The 73rd General Assembly will be from June 21-28,
2006 at Trinity College, Palos Heights, Illinois). There were 132 ministers and ruling
elders, commissioned by sixteen different presbyteries, at the 2005 GA.
The OPC Statistician reported the following numbers for the year 2004:
• 252 churches, 60 mission works, for a combined total of 312 congregations
• over 440 ministers, total members of ministers 28,146
• Since 1993, the OPC has added over 8,820 members-a net gain of 46%
• Total giving increased by 52% since 1993, whereas membership grew by only

45.9%
• (For the year 2005 we hope to have a total membership of about 30,000).
The Committee on Home Missions and Church Extension reported that steps have
been taken to reach the metropolitan areas and the urban centers of key cities in
the USA and that contacts have stepped forward in each of these cities. The
Committee supports over forty mission works and eleven regional home
missionaries. The Church Loan Fund helps congregations in obtaining their own
buildings.
The Committee on Christian Education produces New Horizons and Ordained
Servant, maintains the OPC website (www.opc.org), the Intern program, the
Ministerial Training Institute of the OPC and Great Commission Publications (the
cooperative effort with the PCA) to publish Sunday School and other educational
materials. The Committee unveiled at the 2005 GA the newly printed Confession of
Faith and Catechisms of the OPC, together with GA-approved proof texts, made
available in one volume.
The Committee on Foreign Missions reported its decision, with deep regret, to
being the process of intermitting, or suspending, its work in Japan. However, since
the conclusion of the GA, the Presbytery of New Jersey has approved a new call to
a former missionary to return to Japan with the combined financial support of the ad
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hoc committee (formed by a group of ministers and ruling elders) and the Committee
on Foreign Missions. Other missionaries serve in Eritrea, Ethiopia, Kenya, Korea,
China, Quebec, Suriname, and Uganda.
By reporting on the 2005 General Assembly, I hope that thereby I have given to you
a concise profile of our denomination. There is much more that could be said about
the life and vitality of the various congregations and presbyteries, and as well of
other committees, but that will await any questions that you may be inclined to ask
in my time here with you.
The blessings of God be upon your Synod.

Rev dr George W Knight III

2.1.9 GROETEBOODSKAP VAN DIE UNITED REFORMED CHURCHES IN NORTH
AMERICA
This is the second time that I attend the meeting of the GKSA Synod in
Potchefstroom; I want to assure you that I count that a wonderful privilege. I want to
greet you with the words which the Apostle Paul uses in greeting “the Churches in
Galatia”.
“Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ, who gave
himself for our sins to rescue us from the present evil age, according to the will of
our God and Father, to whom be glory for ever and ever, Amen”. (Gal 1:3-5)
Our Committee for Ecumenical Contact with Churches Abroad had decided that, in
the event we would receive an invitation to send an observer to the 2006 meeting of
the GKSA Synod, we should and would respond positively and that with joy! It is
therefore my responsibility to extend to you the hearty greetings of your brothers
and sisters in the Lord who gather from Sunday to Sunday as members of the
URCNA.

The URCNA
Since I explained in some detail the history of our federation when last I addressed
you from this microphone, I will be very brief on that matter now. Suffice it to say that
we have grown to about 90 congregations roughly 1/3 in Can and 2/3 in the US.
I want to say also that our federation continues to be deeply concerned about the
havoc that is wreaked upon the church, the destructive power of the so-called “New
Hermeneutic”. Our Churches seek diligently to be an guard against it – though we
recognize that it enters the church subtly. Seldom will anyone say – within our
churches: I am a proponent of the New Hermeneutic. Always those (yes especially
those) infected with it will affirm in the loudest voice that they are bound to Scripture;
that the Scriptures are the Word of God – to which we must be subject. But all too
often they either fail or they refuse to recognize that it is the spirit of the age that
drives their reading and understanding of the Scripture. It is the spirit of the age that
leads them to frame the questions asked of Scripture in such a way that the answer
they get is the answer they knew beforehand they wanted.
Let me, in this context, refer also to the fraternal letter which the Synod of the URCNA,
Synod Calgary 2004, sent to you. I quote the first three paragraphs:
“It is our joy and privilege to greet you in the name of Jesus Christ, the Lord and
King of the church. He, our Saviour and Lord, feeds and nourishes His church by
His Word and Spirit, ever leading and directing her into the truth – that she may be
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the pillar and foundation of the truth. The Word of the Lord is also “the sword of the
Spirit” which the church is called to handle – to uphold, to defend, and to administer
– in faithfulness and in truth.
Such, we confess, is the mandate of each and every congregation; such is also the
task of a federation of churches and of the member churches of the ICRC vis a vis
each other. It is, therefore, also the responsibility of churches and of federations of
churches to hold each other to their sacred task and calling, and to admonish each
other and call each other to repentance when they depart from the teaching of the
Word.
That brings us to the reason for this fraternal letter to you, the 2006 Synod of the
GKSA. It is our conviction that your most recent Synod, that of January 2003, made
a decision which is in conflict with the clear teaching of the Lord of the church. We
refer to your decision regarding “Women in Office”, your opening of the office of
deacon to women. It grieves us that you chose to take this divisive action. In the light
of our newly adopted Guidelines for Ecumenical Contact and Ecumenical Fellowship
with Churches Abroad, your present course on this matter may have adverse
implications for our future relationship.”

The sermon of dr Buys
That leads me to say a word about the sermon of Rev Flip Buys on Wednesday
evening – a sermon I much appreciated; a sermon also that set me to thinking. You
see, it struck me not only that it says in the prophecy of Zachariah that those ten men
from “every language of the nations … have heard that God is with you”, with that
Jewish man, with the Church! - but that, if that is indeed (to be) so, the question must
also be answered: How? How can the world hear that God is with us – Immanuel?
Surely that can be so only if the church speaks the Word – only the Word, all of the
Word, nothing but the Word of the Lord.
When you then think through the reality of that confession, then you know that people
are drawn to the Church – can only be drawn to the Church - by the grace of God.
For, a Church that speaks only what the Word says, no more and no less, is an
offense to sinful man. And see, sinful man wants to update the Scripture, to assure
its relevance to the sensitivities of modern man - often not recognizing that by so
doing he loses the Word of God, so losing God. You understand, none of those ten
men, in the grip of the grace of God, will go with such a Church – for they will not
hear that God is with such a Church!
I am reminded of an article that appeared in the Hamilton Spectator on the 80th

anniversary of the United Church in Canada. This Church was founded in 1925
when the Methodist, the Congregational and 2/3 of the Presbyterian Church of
Canada joined to become a forerunner of modern day attempts to form an all
embracing Protestant Church in the land. In 1925 it had 600 000 members.
Projections are that by the year 2050 there will not be 50 000 members left to blow
out the candles on its 125th birthday. David Haskell, the journalism professor who
wrote the article, tries to give all sorts of sociological insights to help us understand
why that might be so. But the fact is, Mr Haskell makes no mention of Zechariah 8.
And it is doubtful he knows of the grace of God that would lead people to – not
away from - the Church where God is because his Word is there! He doesn’t
understand, as indeed the United Church of Canada does not understand that God
actually says what he means and that He means what He says!
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Concerns
Brothers, it is with a sense of trepidation that I now speak to you of my reading of
your “Meerderheidsrapport Deputate Leerstellige Sake – Plek van die vrou in die
Kerk”. It was given to me when I attended the ICRC meeting in October in Pretoria.
As I read it, I became more and more disturbed. Oh to be sure, all manner of truths
(plural) – waarhede - are mentioned. How could it be otherwise? But the Truth,
where is “the truth of Word” in this matter?
I sat down to write a critique. After nearly ten pages I quit. I had only - certainly
incompletely - covered some of the samevattende aanbevelings and points 4.1.1
to 4.1.8. I had read the rest of the report, mind you, but despaired of writing more
since it would only be a response to more of the same in a tendentiously written
report that again and again mentions just enough of the facts regarding a passage
to lead an unwary reader to think that he had heard the Truth of the Word expounded
while in fact he was consistently and systematically being led astray!
I am persuaded that the writers of the report simply are not hearing what it is the
Lord is saying. An example, one among many that could be mentioned. The report
relates that already in the OT women functioned “in die regeerampte van rigter en
koning”; referring then to Athalia as an example of women “in die regeerampt”.
Surely, that is foisting deception on the reader. Anyone reading this passage, must
remember that Athalia, the daughter of Ahab and Jezebel, when she saw that her
son, Ahaziah, was dead arose and killed all “the royal heirs”. Surely we must
understand that the “Kingship” of Athalia was a judgement upon the sin of Judah
and not a recommendation of women “in die regeerampt”. Not to see that is to be
blinded – if not by the new Hermeneutic, then certainly by a new Hermeneutic!
It is therefore my hope and prayer that you will wholeheartedly reject both this report
and its recommendations. Not to do so would indeed jeopardise your relationship
with the URCNA and for that matter with the ICRC – which would be sad. Not to do
so, however, would also surely open the gates to all manner of “new ways” – ways
which of old, and throughout her history, the Church wholeheartedly rejected. That
would be much sadder! For, you see, such “new ways” may indeed make the GKSA
more acceptable to the world but it will not move the world to want to join the GKSA
in humble confession of the Word of the Lord unto life! Why, after all, would the world
join a church that offers nothing more and nothing other than the world itself already
has – unto death. So the GKSA would jeopardise her very life and wellbeing.
In closing I would like to read to you Jude : 24, 25:
“To him who is able to keep you from falling and to present you before his glorious
presence without fault and with great joy – to the only God our Savior be glory,
majesty, power and authority, through Jesus Christ our Lord, before all ages, now
and forevermore! Amen”.
It is my prayer that the blessing of the Lord may indeed be yours in rich abundance.

Rev Raymond Sikkema
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2.2 Voorstelling van buitelandse gaste (Art 39)
Geleentheid word gegee aan afgevaardigdes en verteenwoordigers van kerke met
wie daar engere korrespondensie en ekumeniese bande is om hulleself aan die
Sinode voor te stel:
Rev Raymond Sikkema (United Reformed Churches in North America)
Rev dr George W Knight III (Orthodox Presbyterian Church)
Ds H ten Brinke (Gereformeerde Kerke Nederland (V))
Dr EA de Boer (Gereformeerde Kerke Nederland (V))
Ds Pieter Nel (Vrye Gereformeerde Kerke in SA)
Dr Hannes Breytenbach (Vrye Gereformeerde Kerke in SA)
Prof dr JW Maris (Christelijke Gereformeerde Kerken)
Ds Han Horsman (Nederlands Gereformeerde Kerken)
Rev G van Schie (Christian Reformed Churches of Australia)
Rev John Rogers (Reformed Churches of New Zealand)
Rev KK Shimbi (Eglise Reformee Confessante Au Congo)
Dr Alistair Wilson (Free Church of Scotland in South Africa)

2.3 Groeteboodskappe oorgedra deur (Artt 136, 144)
2.3.1 Kerke in korrespondensie
2.3.1.1 Ds CB Swanepoel stel rev R Sikkema (URCNA) voor. Rev R Sikkema lewer ‘n

groeteboodskap aan die Sinode. Ds RG Aucamp bedank rev R Sikkema.
2.3.1.2 Dr CJ Smit stel prof H Maris (CGKN) voor. Prof H Maris lewer ‘n groeteboodskap

aan die Sinode. Ds BR Kingma spreek ‘n woord van dank.
2.3.1.3 Ds JE Franck stel ds H Horsman (NedlGK) aan die Sinode voor. Ds H Horsman

lewer die groeteboodskap namens die Nederlandse Gereformeerde Kerke. Dr
ALA Buys spreek ‘n woord van dank.

2.3.1.4 Ds HS Coetzee stel rev KK Shimbi (ERCC) aan die Sinode voor. Rev KK Shimbi
lewer die groeteboodskap namens die ERCC. Ds PJ van der Walt spreek ‘n
woord van dank.

2.3.1.5 Ds P Venter stel rev J Rogers (RCNZ) aan die Sinode voor. Rev J Rogers lewer
die groeteboodskap namens die RCNZ. Dr JL Venter spreek ‘n woord van dank.

2.3.1.6 Dr PH Heystek stel dr A Wilson (FCS) aan die Sinode voor. Dr A Wilson lewer die
groeteboodskap namens die FCS. Ds BCG Fourie spreek ‘n woord van dank.

2.3.1.7 Dr J le Roux stel rev G van Schie voor. Rev Van Schie lewer die groeteboodskap
van die Christian Reformed Churches of Australia. Ds C Aucamp rig ’n dankwoord.

2.3.2 Waarnemers
2.3.2.1 Ds HLJ Momberg stel ds P Nel (VGKSA) aan die Sinode voor. Ds P Nel lewer die

groeteboodskap namens die VGKSA. Dr ME Schalekamp spreek ‘n woord van
dank.

2.4 Mosies en gelukwensinge (Artt 42, 106, 141, 155, 168, 181, 211, 249, 259, 265
2.4.1 Mosies van gelukwensing

Gelukwense aan dr RS Let]osa met sy beroeping as professor aan die TSP, na die
emeritering van prof CJH Venter.
Gelukwense aan prof FW de Wet met sy benoeming as professor aan die TSP.
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Gelukwense aan die broeders wat sedert die vorige Sinode gedoktoreer het: drr
EJ de Beer, ME Schalekamp, De W Saaiman, SJ van der Walt, JH Howell, PH
Heystek, ALA Buys, J Pretorius, WF Leuschner, CN van der Merwe.

2.4.2 Mosies van meelewing
Die Sinode betuig diepe meegevoel met die families van broeders en susters wie
ons reeds vooruitgegaan het na ons Vaderhuis. Ons bid die vrede van ons Here
toe aan die families van die volgende:
Skoonvader van oudl Pieter Aucamp, ds LS Kruger, dr M van Tonder (swaer van ds
CJ Nagel (Potgietersrus)), dr J Postma (eggenoot van mev BM Postma en vader
van ds F Postma), die ouers van dr Francois Kruger, skoonmoeder van oudl Appie
du Plooy, ds JP Coetzee (eggenoot van mev MJ Coetzee en swear van dr PW en
ds JP Bingle), ds HG (Hein) Kruger (eggenoot van mev CH Kruger en seun, HG
Kruger), die seun van (ds Andries Myburg), ds W Venter (Boksburg) (eggenoot van
mev H Venter), br LJ vd M Swart, (vorige direkteur van die Admin Buro), ds DJ van
der Walt (eggenoot van mev MJ van der Walt) dr David H Engelhard (die algemene
sekretaris van die CRCNA) prof Theo van der Merwe, die seun van ds RM van der
Merwe (Carletonville), die kleindogter van ds JS du Plooy (emeritus), die seun van
oudl DF du Toit, die moeder van ds SA Cilliers, die ouers van ds PJ van der Walt
(Witrivier), die skoonseun van dr NP Heystek, die eggenote van ds LJ van der Walt,
die ouers van ds PD van Dyk, die moeder van dr SJ van der Merwe, ds GM Vogel,
ds SC Vorster, die emeriti en weduwees oorlede vanaf 2003 tot 2006.

2.4.3 Mosies van bemoediging
Aan ds Johannes Bingle en sy gesin dat hy met soveel krag die Sinode kan bywoon
na intensiewe behandeling.
Aan oudl G Coetzee (Bethlehem) wat gister (10 Januarie 2006) tydens die Sinode
‘n hartaanval gehad het.
Bemoediging met prof Ben de Klerk en familie. Sy susterskind, woonagtig te
Stampriet in Namibië, is terminaal siek.
Meelewing met die siekte-emeritaat (KO, art 13) van dr IL Bekker.
Aan ds Sarel Venter van Reitz met die siekte van sy dogtertjie (8 jr).
Aan oudl JM Earle, wie se skoonseun, Nico Malan, in Bloemfontein Hospitaal
opgeneem is nadat hy skielik in sy onderlyf verlam is.
Mosie van bemoediging aan ds Kobus van Tonder (emeritus) en gesin.

2.4.4 Mosies vir verootmoediging
As Sinode van die GKSA is ons gedurende ons vergadering telkens gekonfronteer
met ons eie menslike tekortkominge en sondigheid. Ons het egter ook die hele tyd
die groot genade en liefde van God beleef en wil graag daarvan getuig. God het
ons laat kennis neem van die nood in kerk en wêreld. Daar is verdeeldheid en
spanning wat pynlik en vernederend is. Daar is geestelike en morele verval wat
getuig van onkunde van en ongehoorsaamheid aan die Woord van God. Ons beleef
al reeds die tug van die Here in hierdie dinge en in siekte–epidemies, verval en
agteruitgang. Ons glo dat die Here, wat sy liefde in Christus reeds aan ons bewys
het, ons wil bring tot gesamentlike gebed en verootmoediging. Daarom roep ons
almal/alle kerke op tot ‘n tyd van gebed en vas om God te dank vir sy genade en
opnuut ons eie sonde voor Hom te bely en te bid van die redding van die wêreld en
koms van die Koninkryk van God.
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2.4.5 Gelukwense met verjaarsdae/huweliksherdenkings
5 Januarie: Oudle W Grovè en F Kruger word gelukgewens met hulle verjaarsdag.
6 Januarie: Ds PH Fick, oudl N Ligthelm en ds AH Mulder word gelukgewens met
hulle verjaarsdae.
7 Januarie: Ds PW Kurpershoek word gelukgewens met sy verjaarsdag.
9 Januarie: Oudl MN Hermann word gelukgewens met sy verjaarsdag.
9 Januarie: Oudl TM Buys en dr J Pretorius word gelukgewens met die herdenking
van hulle huwelike.
10 Januarie: Ds JA Schutte word gelukgewens met sy verjaarsdag.
11 Januarie: Gelukwense aan ds LH Stavast met sy tagtigste verjaarsdag en ds AP
Tredoux met sy verjaarsdag.
12 Januarie: Oudl WJD Fouché word gelukgewens met sy huweliksherdenking.
13 Januarie: di JP Bingle en GJ Meijer word gelukgwens met hulle verjaarsdae.

2.4.6 Ander gelukwense
‘n Woord van hartlike gelukwensing aan een van ons geestelike vaders binne die
GKSA. Prof Bert Floor het pas op 82-jarige ouderdom sy 35ste boek vir publikasie
in Nederland ingehandig. Die titel van sy nuutste boek is: “Waar engelen woonen
en werken”.
Gelukwense aan ds TC de Klerk met die geboorte van ‘n kleinseun.
Gelukwense aan dr Wymie du Plessis met haar doktorsgraad.

3. DAGSLUITINGS
3.1 Dagsluiting, Woensdag 4 Januarie 2006 (Art 40)

Oudl TM Buys sluit af deur te lees uit Neh 2:11 ev; te laat sing van Sb 33 en voor te
gaan in gebed.

3.2 Dagsluiting, Donderdag 5 Januarie 2006 (Art 103)
Oudl H van der Wateren lees uit Judas 17, laat sing van Ps 97:1 en gaan voor in
gebed.

3.3 Dagsluiting, Vrydag 6 Januarie 2006 (Art 139)
Oudl JP Snyman lees uit Spreuke 30, laat sing van Ps 31:17 en gaan voor in gebed.

3.4 Dagsluiting, Saterdag 7 Januarie 2006 (Art 153)
Oudl H van Tonder lees uit Lev 10, laat sing van Ps 40: 4 en gaan voor in gebed.

3.5 Dagsluiting, Maandag 9 Januarie 2006 (Art 178)
Oudl MJ du Plessis lees uit Jesaja 40:25 ev, gaan voor in gebed en laat sing van Ps
93:1 en 4.

3.6 Dagsluiting, Dinsdag 10 Januarie 2006 (Art 209)
Oudl W Cilliers sluit af deur te lees uit 1 Korintiërs 15:1-10, 58, voor te gaan in gebed
en Ps 90:1 en 9 te laat sing.

3.7 Dagsluiting, Woensdag 11 Januarie 2006 (Art 247)
Oudl IJ Lessing lees van Openbaring 2, laat sing van Skrifberyming 2-4, en gaan voor
in gebed.
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3.8 Dagsluiting, Donderdag 12 Januarie 2006 (Art 263)
Oudl E van Loggerenberg sluit af deur te lees uit Job 38 en 42, te laat sing van Sb 1-
1:3 en 7, en voor te gaan in gebed.

4. DAGOPENINGE
4.1 Dagopening, Donderdag 5 Januarie 2006 (Art 41)

Dr SJ van der Walt open die vergadering deur voor te lees uit Joh 19, enkele gedagtes
daaruit voor te hou, te laat sing van Ps 116:1, 7, 9 en ‘n gebed te doen.

4.2 Dagopening, Vrydag 6 Januarie 2006 (Art 104)
Ds LJ van der Walt open deur te lees uit Kol 3:12 ev, voor te gaan in gebed en te laat
sing van Ps 48:5.

4.3 Dagopening, Saterdag 7 Januarie 2006 (Art 140)
Ds HT de Villiers open deur te lees uit Eseg 24:16 ev, te laat sing van Ps 51:4 en 8 en
‘n gebed te doen.

4.4 Dagopening, Maandag 9 Januarie 2006 (Art 154)
Dr G Breed open deur te lees uit Luk 19, voor te gaan in gebed en te laat sing uit Ps
128:1 en 2.

4.5 Dagopening, Dinsdag 10 Januarie 2006 (Art 180)
Dr JL Venter open deur te lees uit Jesaja 55 en te laat sing van Ps 33:1 en voor te
gaan in gebed.

4.6 Dagopening, Woensdag 11 Januarie 2006 (Art 210)
Dr SJ van der Merwe open deur as gebed te laat sing Ps 43:3, te lees uit Johannes
17:11 ev, waarna gesing word van Sb 9-4:1, 4, 5 en 6.

4.7 Dagopening, Donderdag 12 Januarie 2006 (Art 248)
Ds EJ Tiemensma open deur te lees van Luk 7:24-28, te laat sing van Sb 15-1:1-4 en
voor te gaan in gebed.

4.8 Dagopening, Vrydag 13 Januarie 2006 (Art 264)
Ds RJP du Plessis open die vergadering deur te lees uit Filippense 1:en verder, te
laat sing van Sb 9-3:1 en 2, en voor te gaan in gebed.

5. DAAGLIKSE PRESENSIE
5.1 Woensdag 4 Januarie 2006 (Art 27)

Di J van Schaik en D Pansegrouw sluit aan by die vergadering en betuig hulle
instemming met die Openlike Verklaring deur op te staan.

5.2 Donderdag 5 Januarie 2006 (Art 42)
Ds RA Bain en oudl WD Pieters (Bosveld) sekundus in plaas van oudl SP Malan word
in die vergadering verwelkom. Hulle betoon hulle instemming met die Openlike
Verklaring.

5.3 Vrydag 6 Januarie 2006 (Art 105)
Oudle J Kruger (Randvaal Part Sinode) en BJ Vorster (Oostelike Part Sinode) betuig
hulle instemming met die Openlike Verklaring.

5.4 Maandag 9 Januarie 2006 (Art 156)
Oudl T Jooste (Noordwes) betuig sy instemming met die Openlike Verklaring en neem
sy plek in.
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6. BESOEKERS
Mnr N Jackson, verslaggewer van Beeld, word in die vergadering verwelkom.’n
Besondere woord van verwelkoming word gerig aan dr JJ Gerber van die NG Kerk.
Ds GNV Botha (emeritus) word verwelkom (Art 42).

7. GOEDKEURING VAN DIE NOTULE
7.1 Die Notule word voorgehou van artt 1 tot 56 (Art 107).
7.2 Die Notule word goedgekeur van artt 57 tot 128 (Art 157).
7.3 Die Notule word goedgekeur van artt 129 tot 171 (Art 250).
7.4 Die Notule word goedgekeur van artt 172 tot 286 (Art 297).
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8. RAPPORT VAN DIE ROEPENDE KERKRAAD (Art 7)

A. Ds HS Coetzee stel die Rapport.
B. Besluit: Die Rapport word staande die Sinode afgehandel.

C. RAPPORT
Die Roepende Kerkraad rapporteer soos volg oor die oproep en ontvangs van die
Nasionale Sinode 2006.

1. Oproep
Die oproep van die Sinode is vroegtydig in Die Kerkblad (Junie 2005) gepubliseer,
terwyl oproepe later aan al die Deputate vir Korrespondensie van die Partikuliere
Sinodes gestuur is.
Besluit: Kennis geneem.

2. Kredensiebriewe
Hieroor sal tydens die vergadering gerapporteer word.
Besluit: Kennis geneem.

3. Huisvesting
Die Universiteitskoshuis, Kom-en-Gaan, is tot die beskikking van die Roepende
Kerkraad gestel. Die afgevaardigdes kan volgens keuse saam met ‘n kamermaat
geplaas word. Die eetsaal van Kom-en-Gaan word deur die afgevaardigdes gebruik
en daar is voorsiening gemaak vir nie-koshuisinwoners om teen vasgestelde tariewe
ook in die koshuis te eet. Vir die buitelandse besoekers is ook verblyf gereël en die
sportfasiliteite van die Universiteit is tot die beskikking van die afgevaardigdes gestel.
Die Sinodegangers kan van die Universiteitskoshuise gebruik maak van Dinsdag 4
Januarie tot Vrydag 13 Januarie 2006.
Besluit: Kennis geneem.

4. Verversings
Die susters van die Potchefstroomse gemeentes sal aan die afgevaardigdes koffie,
tee en vrugtesap tydens die pouses verskaf.
Besluit: Kennis geneem.

5. Godsdiensoefening
In ooreenstemming met die besluit van die Nasionale Sinode 1967 is gereël dat die
Sinode op die openingsaand (4 Januarie 2006) om 19:00 in die kerkgebou van
Potchefstroom-Noord saamkom. Die godsdiensoefening staan onder die toesig van
Potchefstroom-Noord.
Besluit: Kennis geneem.

6. Sittingstye
Die Roepende Kerkraad beveel, in ooreenstemming met die sittingstye van die vorige
Sinode, die volgende tye aan:
Weeksdae: 08:00 – 10:30   (Teepouse)

10:45 – 12:45
14:30 – 16:00   (Teepouse)
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16:15 – 17:45
19:00 – 21:00

Saterdag: 08:00 – 10:30
10:45 – 12:45

Besluit: Goedgekeur.

7. Verwelkoming
Alle afgevaardigdes en besoekers is hartlik welkom op Potchefstroom en die Roepende
Kerkraad sal graag u verblyf so aangenaam as moontlik maak.
Ons bid dat die Here sy seën sal gee sodat hierdie vergadering die instandhouding en
groei van die Gereformeerde Kerke sal dien.

D. AANVULLENDE RAPPORT
Kredensiebriewe is van al die Deputate Korrespondensie van die Partikuliere Sinodes
ontvang. Dit is behoorlik onderteken en in orde gevind.
Besluit: Die Rapport word met dank aanvaar.
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9. RAPPORT VAN DIE DEPUTATE KORRESPONDENSIE VAN DIE AGENDA
(Art 8)

A. Br HSJ Vorster stel die Rapport.
B. Besluit: Die Rapport word staande die Sinode afgehandel.

C. RAPPORT
1. Opdrag

Acta 1991:60, 5.4 en Acta 1997:37, 3.3.12.2.
1.1 Uitnodiging aan kerke, instansies, Sinodes om groete oor te bring
1.2 Uitnodiging te rig om afgevaardigdes te stuur
1.3 Uitnodiging te rig om waarnemers te stuur
1.4 Stukke vir die Agenda te ontvang, te orden, persklaar te maak, te laat druk en aan

die afgevaardigdes te stuur
1.5 Die vergadering byeen te roep om die programmering van die Agenda te doen
1.6 SAPA en CNW van die Sinodesitting in kennis te stel
1.7 Benoeming van Deputate
1.7.1 Verwittig benoeme Deputate van die Sinode van hul benoeming
1.7.2 Benoem Deputate waar die Sinode in gebreke gebly het om dit te doen
1.8 Tref reëlings dat groete namens die Gereformeerde Kerke van die Nasionale Sinode

oorgebring word
1.9 Gaan die Handelinge van die Nasionale Sinode 1997 deur en gee die sake wat by

die Algemene Sinode tuishoort, vir kennisname en behandeling deur. Die Deputate
moet ook die kredensiebrief, soos gereël in Sinode 1991, in orde kry

1.10 Benoeming van ’n korrespondent vir Radio- en TV-nuusversameling
1.11 Registrasie van huweliksbevestigers uit ander Nasionale Sinodes deur die

Administratiewe Buro op Potchefstroom
1.12 Die Deputate ontvang korrespondensie, hanteer dit sover dit binne hul opdrag val,

of verwys dit na ander Deputate wat wel die betrokke saak hanteer.
Besluit: Kennis geneem.

2. Sake waarvan die Sinode moet kennis neem
2.1 Uitnodiging na die Sinode
2.1.1 Om groete by die amptelike opening oor te bring: Waarnemers van die NG Kerk,

NH Kerk en AP Kerk is genooi na die amptelike opening op 4 Januarie 2006 om
19:00 in die Gereformeerde Kerk Potchefstroom-Noord by welke geleentheid ook
die groete van die Kerke oorgebring sal word. Die waarnemers is ook genooi om
die Sinode by te woon.

2.1.2 Om die amptelike opening by te woon: Die afgevaardigdes van Sinodes
Middellande en Soutpansberg asook die rektore van die Teologiese Skool
Potchefstroom en die Noordwes Universiteit (Potchefstroom kampus) is uitgenooi
na die amptelike opening, maar geleentheid sal ingeruim word gedurende die
Sinode om die groete van die vergaderings en instansies oor te bring.

2.1.3 Om afgevaardigdes te stuur
Aan die volgende Deputate van Sinodes of kerke is uitnodigings gerig:
- Sinodes Middellande en Soutpansberg (2 afgevaardigdes)
- Christelijke Gereformeerde Kerke in Nederland
- Christian Reformed Church in North America
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- Free Church of Scotland
- Reformed Church in Botswana
- Nederlands Gereformeerde Kerken
- Christian Reformed Churches of Australia
- Reformed Churches of New Zealand
- The Kosin Presbyterian Church in Korea
- The Reformed Church in Japan
- Eglise Reformee Zaïre

2.1.4 Om waarnemers te stuur:
- Afrikaanse Protestante Kerk
- Die Vrije Gereformeerde Kerk in SA (een)
- Free Church of SA (een afgevaardigde)
- Gereformeerde Kerke in Nederland (V)
- Lanka Reformed Church
- Nederduitsch Gereformeerde Kerk
- Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika
- Orthodox Presbyterian Church, VSA

Besluit: Kennis geneem.
2.2 Stukke vir die Agenda
2.2.1 Die volgende is in kennis gestel van die besonderhede aangaande die oproep na

Sinode:
- die Deputate deur die Sinode benoem wat spesifieke opdragte gehad het
- die Kuratorium van die Teologiese Skool
- die Partikuliere Sinodes.
Die volgende inligting is gegee:

2.2.1.1 Keerdatum vir Rapporte
- vir Agenda - 30 Junie 2005.
- vir die Aanvullende Agenda - 5 November 2005.

2.2.1.2 Keerdatum vir stukke van die Partikuliere Sinodes – 7 dae na afloop van
Partikuliere Sinode vergaderings.

2.2.1.3 Inligting oor wat in die Aanvullende Agenda opgeneem mag word (Acta 1967:39,
6 en 7).

2.2.1.4 Riglyne vir die opstel van die Rapporte (Acta 1991:57, 4.4 en 59, 5.3.4).
2.2.2 Kennisgewing in Die Kerkblad: Bogenoemde inligting is in Die Kerkblad van Junie

2005 gepubliseer.
2.2.3 Die Agenda vir die afgevaardigdes van die Partikuliere Sinodes is direk aan elke

Partikuliere Sinode gestuur sodat dit aan die afgevaardigdes beskikbaar gestel
kan word. ’n Agenda is ook aan elke kerkraad gestuur.

Besluit: Kennis geneem.
2.3 Benoeming van Deputate deur die Partikuliere Sinodes: Die Partikuliere Sinodes

is versoek om:
2.3.1 Die Deputate vir Programmering te benoem – een uit elke Partikuliere Sinode

asook ’n sekundus. Die vergadering vir dié Deputate is bepaal vir Vrydag 2
Desember 2005 om 09:00.

2.3.2 Benoeming vir Regsdeputate vir Advies insake Appèlle en Beswaarskrifte: In terme
van die Beskrywingspunt van Partikuliere Sinode Noord-Transvaal (Acta 1991:539/
540, 22.19) is die Partikuliere Sinodes ook versoek om een Deputaat te benoem.
Hierdie Deputate vergader 5 Desember 2005 om 09:00.

Besluit: Kennis geneem.
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2.4 SAPA en CNW: ’n Persverklaring is opgestel en uitgereik en aan SAPA en CNW
gestuur.

Besluit: Kennis geneem.
2.5 Persverklaring: Die Agenda word op versoek beskikbaar gestel met die voorbehoud

van kopiereg totdat die saak tydens die Sinode gestel word.
Besluit: Kennis geneem.

2.6 Benoeming van Deputate: Die Deputate het die volgende gedoen:
2.6.1 Al die voorsitters van Deputate soos deur die Sinode aangewys, kennis gegee van

die benoemings. Opdragte soos by die benoemings aangegee, is aan die
voorsitters deurgegee.

2.6.2 Deputate benoem waar die Sinode in gebreke gebly het om dit te doen: Geen
gevalle het voorgekom nie.

Besluit: Kennis geneem.
2.7 Gaan die Handelinge van die Nasionale Sinode 2003 deur en gee die sake wat by

die Algemene Sinode tuishoort, vir kennisname en behandeling deur: Geen sake
het voorgekom nie.

2.8 Benoeming van ’n korrespondent vir Radio- en TV-nuusversameling: Die
Administratiewe Buro hanteer die saak op ’n deurlopende basis deur nuusberigte
aan CNW, Radio Pretoria en NBC te stuur.

2.9 Registrasie van huweliksbevestigers uit ander Nasionale Sinodes deur die
Administratiewe Buro op Potchefstroom: Die opdrag word op ’n deurlopende basis
uitgevoer.

2.10 Die Deputate ontvang korrespondensie, hanteer dit sover dit binne hul opdrag val,
of verwys dit na ander Deputate wat wel die betrokke saak hanteer. Die opdrag
word op ’n deurlopende basis uitgevoer.

Besluit: Kennis geneem.

3. Sake waaroor die Sinode moet besluit
Kredensiebriewe – Algemene Sinode: Die Deputate beveel aan dat die Sinode
oorweging daaraan skenk om afgevaardigdes aan te wys sou daar voor 2007 ’n
Algemene Sinode plaasvind.

Besluit: Verwys na Moderamen. (Die saak word ondervang deur die Rapport
Deputate oor KO, art 48 by Kerkregtelik.)

4. Finansies
Die Agenda en Aanvullende Agenda is deur die Administratiewe Buro saamgestel,
gedruk en gebind. Die koste daarvan is teen die begroting vir die Sinodekoste
gedebiteer. Om koste bespaar is dit weer in A4-formaat gedupliseer.
Besluit: Kennis geneem.

5. Hantering van Kommissierapporte en Notule
Om die Handelinge maklik saam te stel word versoek dat dieselfde verwysings gebruik
word soos wat dit in die Agenda en Aanvullende Agenda aangegee word, bv. Agenda
= A, en Aanvullende Agenda = AA. Gestel die Rapport van die Deputate vir
Emeritaatsversorging is in die Agenda 12.1, dan sal dit in die AA ook 12.1 wees. Die
Kommissie rapporteer en verwys na A12.1 en AA12.1. In die Notule word dan by elke
artikel die saak ook so aangegee, nl.:
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Artikel 26
A 12.1 Rapport Deputate vir Emeritaatsversorging
AA 12.1 Aanvullende Rapport…………………….
Besluit: ……………………..…………….

Dit sal veroorsaak dat regstellings maklik op die woordverwerker aangebring en die
besluite daaroor ingevoeg word. ’n Kronologiese lys van artikels word gegee en ’n
indeks saamgestel.
Besluit: Kennis geneem.

D. AANVULLENDE RAPPORT
1. Sake waarvan die Sinode moet kennis neem
1.1 Groeteboodskappe ontvang vir die amptelike opening
1.1.1 Die volgende persone het groeteboodskappe gestuur wat in die Handelinge

opgeneem sal word:
- Groeteboodskap van die Rektor van die Teologiese Skool Potchefstroom
- Groeteboodskap van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika
- Groeteboodskap van die Afrikaanse Protestantse Kerk

Besluit: Kennis geneem.
1.2 Uitnodiging om ‘n waarnemer/afgevaardigde te stuur
1.2.1 Geen antwoord is van die volgende ontvang nie:

Waarnemers
Free Church in SA
Presbyterian Reformed Church
Lanka Reformed Church
Reformed Church in the US
Afgevaardigdes

Nederlands Gereformeerde Kerken
The Reformed Church in Japan
The Presbyterian Church in Korea
Gereformeerde Kerk Botswana

Antwoord van die Christian Reformed Church (CRC) op GKSA se
uitnodiging

Die Christian Reformed Church in North America bedank die GKSA vir die
uitnodiging en dui aan dat dit om verskeie redes nie moontlik is om die
uitnodiging op te volg nie. Groete is wel van die CRC ontvang saam met die
bede dat die Heilige Gees hierdie Sinode sal lei in sy besprekings sodat
Christus in en deur hierdie samekoms geëer sal word. Groot waarde word
deur die CRC geheg aan hul verbintenis met die GKSA.

Besluit: Kennis geneem.
1.3 Benoemings van Partikuliere Sinode
1.3.1 Regsdeputate vir Advies insake Appèlle en Beswaarskrifte

Die volgende benoemings is ontvang en aan die voorsitter, ds PA Coetzee
deurgegee:
Bosveld Ds SA Cilliers
Noordwes Ds PW Kurpershoek
Oostelike Dr AJ Krüger
OVS en Natal Ds JJ de Kock
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Pretoria Ds HJP de Beer
Randvaal Dr JH Howell
Suidelike Ds J Malan

Die ander lid benoem deur Sinode 2003 is ds RM van der Merwe.
Besluit: Kennis geneem.

1.3.2 Deputate vir Programmering
Die volgende benoemings is ontvang en aan die voorsitter, ds LH van Schaik
deurgegee:
Bosveld Ds SA Cilliers
Noordwes Ds W Vogel
Oostelike Ds J van Schaik
OVS en Natal Ds TJ van Vuuren
Pretoria Oudl WJ Cilliers
Randvaal Dr D Lartz
Suidelike Ds D Pansegrouw

Die ander lede benoem deur Sinode 2003 is di CA Jansen en PD van Dyk.
Besluit: Kennis geneem.

1.4 Skryfbehoeftes vir Sinode
Sanlam voorsien skryfbehoeftemateriaal.

Besluit: Met dank kennis geneem van die skenking van Sanlam.
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9.1.1 RAPPORT DEPUTATE NASIONALE SINODE (Art 9)

A. Ds CA Jansen stel die Rapport.
B. Besluit: Die Rapport word staande die Sinode afgehandel.

C. RAPPORT
1. Sake waarvan die vergadering kennis neem
1.1 Opdrag: Nasionale Sinode 2003 (Acta 2003:763, art 244).
1.2 Uitvoering van opdrag
1.2.1 Vraelyste aan predikante waarin 4 verskillende scenario’s voorgehou. 38% het op

die vraelyste gereageer.
1.2.2 Skrywes aan Partikuliere Sinodes in 2004 gestuur waarin die 4 scenario’s

deurgegee is. Na terugvoer is weer in November 2005 twee scenario’s aan die
Partikuliere Sinodes voorgelê.

1.2.2.1 Scenario 1
Werkswyse
� Opening, konstituering en verkiesing van moderamen.
� Stel die rapporte van die Roepende Kerkraad, Deputate Agenda, Deputate

Programmering en Deputate Regsaangeleenthede insake ontvanklikheid van
Appèlle en Beswaarskrifte.

� Die Deputate Agenda stel formeel die Agenda en Aanvullende Agenda (in
geheel).

� Die vergadering verwys die Agenda en Aanvullende Agenda na die aangewese
Kommissies (Rapport Programmering).

� Die vergadering verdaag in Kommissies wat die toegewysde Rapporte,
Beskrywingspunte, Beswaarskrifte en Appèlle behandel en stel dan hulle
Kommissierapport op.

� Die Kommissies gebruik twee of drie dae om toegewysde sake te behandel
en Rapporte voor te berei. Die Ordekommissie kry dan opdrag om die
praktiese tydsreëlings in oorleg met die Moderamen en Kommissievoorsitters
te tref.

� Die Rapporte, Beskrywingspunte, Appèlle en Beswaarskrifte word gelyktydig
saam met die Kommissierapporte gestel (mbv dataprojektor op groot skerm).

� Die vergadering bespreek die gestelde sake en Rapporte saam en neem
dan besluite.

1.2.2.2 Scenario 2
Werkswyse
� Die Deputate Programmering stel soos gewoonlik Kommissies saam vir

Appèlle, Beswaarskrifte, Beskrywingspunte, Finansies, Benoeming Deputate,
maar nie vir alle ander sake nie.

� Die Agenda word dan stelselmatig deurgewerk, afgehandel en besluite word
geneem. Alleen sake wat die Sinode nie ter sitting kan afhandel nie word vir
herformulering na ‘n ad hoc-kommissie verwys. (Die Ordekommissie sal ad
hoc-kommissies gereed hê vir onmiddellike verwysing.)

� (Nota: Scenario 2 is eintlik ‘n terugkeer na die werkswyse voor 1976.)
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1.2.2.3 Scenario 3
Werkswyse

(Nota: Dieselfde werkswyse as scenario 1 met een enkele wysiging, nl dat die
Deputate Agenda nie die Agenda/Aanvullende Agenda stel nie, maar elke
Rapporteur sy Rapport, Beswaarskrif, ens stel. Dat uit scenario 2 die volgende
geneem word: dat sake wat afgehandel kan word, afgehandel word.)
� Opening, konstituering en verkiesing van Moderamen.
� Stel die Rapporte van die Roepende Kerkraad, Deputate Agenda, Deputate

Programmering en Deputate Regsaangeleenthede insake ontvanklikheid van
Appèlle en Beswaarskrifte.

� Alle sake in die Agenda en Aanvullende Agenda word gestel en Rapporteurs
kry kort geleentheid om net toeligting te gee.

� Die vergadering verwys die sake van die Agenda en Aanvullende Agenda na
die aangewese Kommissies (Rapport Programmering).

� Sake wat afgehandel kan word, word staande die vergadering afgehandel.
� Die vergadering verdaag in Kommissies wat die toegewysde Rapporte,

Beskrywingspunte, Beswaarskrifte en Appèlle behandel en stel dan hulle
Kommissierapport op. Alle insette word by die Kommissies gelewer.

� Die Kommissies gebruik hulle tyd optimaal om toegewysde sake te behandel
en Rapporte voor te berei. Die Ordekommissie kry opdrag om die praktiese
tydsreëlings in oorleg met die Moderamen en Kommissievoorsitters te tref.

� Die Rapporte, Beskrywingspunte, Appèlle en Beswaarskrifte word gelyktydig
saam met die Kommissierapporte gestel (mbv dataprojektor op groot skerm).

� Die vergadering bespreek die gestelde sake en Rapporte saam en neem
dan besluite.

1.3 Ander sake vanaf Partikuliere Sinodes
1.3.1 Die versoek is gerig dat die Nasionale Sinode in die toekoms Appèlle na ‘n Deputate

Regsake/Appèlle verwys wat afhandelingsbevoegdheid verkry. Hierdie Deputate
bestaan uit ten minste 3 afgevaardigdes per Partikuliere Sinode wat verkieslik
kundiges op die gebied van die kerkreg is. Die Kommissie hanteer alle Appèlle en
oefen regspraak uit en rapporteer aan die volgende Sinode van hulle
werksaamhede.

Besluit: Kennis geneem.

2. Sake waaroor die vergadering besluit
Die volgende word aanbeveel:

2.1 Werkswyse: dat Scenario 3 gebruik word as werkswyse vir die Sinode 2006.
2.2 Dat elke afgevaardigde hierdie werkswyse krities beoordeel en aan die einde

terugvoering gee aan die Ordekommissie, sodat in ‘n finale Rapport aan die einde
van die Sinode gebreke uitgewys kan word, en sodoende ‘n opdrag geformuleer
kan word aan die te benoeme Deputate Nasionale Sinode.

2.3 Dat die Sinode aan die te benoeme Deputate Nasionale Sinode opdrag gee om ‘n
werkbare metode, wat ook aan die vereistes van die Kerkorde en die Skrifbeginsels
van reg en geregtigheid voldoen, voor te lê, waarin Appèlle buite die normale
vergadertyd van Sinodes behandel en afgehandel kan word.

Besluit: Goedgekeur.
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10. RAPPORT VAN DIE DEPUTATE VIR PROGRAMMERING (Art 10)

A. Ds CA Jansen stel die Rapport.

B. Besluit: Die Rapport word staande die Sinode afgehandel.

C. RAPPORT
1. Opdrag

Die opdrag is vervat in die Handelinge van die Nasionale Sinode
1.1 Acta 1979:301, art 76, 3.1.5
1.2 Acta 1991:491 – 494
1.3 Acta 1994:726 – 728
1.4 Acta 2000:31

Besluit: Kennis geneem.

2. Werkswyse
2.1 Deputate
2.1.1 Die Deputate aangewys deur die Nasionale Sinode 2003 (Acta 2003:763): Ds LH

van Schaik (voorsitter), ds CA Jansen (skriba), ds PD van Dyk, br HSJ Vorster, dr
W du Plessis, asook die volgende verteenwoordigers van die Partikuliere Sinodes:
Ds DJ de Kock (Bosveld), oudl W Cilliers (Pretoria), ds W Vogel (Noordwes), ds J
van Schaik (Oostelike), ds TJ van Vuuren (OVS&Natal), dr D Lartz (Randvaal), ds
D Pansegrouw (Suidelike) en dr JA Kruger (Adjunkdirekteur Administratiewe Buro)
het op 01 Desember 2005 vergader om die voorlopige programmering van die
Agenda van die Nasionale Sinode 2006 te doen.

2.1.2 Al die Deputate genoem in 2.1 het weer op 03 Januarie 2006 vergader en hierdie
Rapport saamgestel.

Besluit: Kennis geneem.

3. Sake waarvan die Sinode kennis neem
3.1 Die Sinode het 135 sake om af te handel. Dit sluit oa in: 67 Rapporte, 5 Appèlle, 26

Beswaarskrifte en 18 Beskrywingspunte.
3.2 Elke dag het ongeveer 9 uur en 30 minute beskikbaar om te vergader.
3.3 Die koshuis, “Kom en Gaan”, moet op Vrydag, 13 Januarie om 08:00 ontruim word.
3.4 Die Sinode kos R175,00 per afgevaardigde per dag (reiskoste en administrasie

uitgesluit).
Besluit: Kennis geneem.

4. Stel van die Agenda
4.1 In die lig van die Rapport van die Deputate Agenda Nasionale Sinode, word die

Agenda en Aanvullende Agenda saak vir saak gestel (sien Rapport Deputate
Nasionale Sinode – werkswyse Scenario 3).

4.2 Alle sake in die Agenda en Aanvullende Agenda word as voorberei beskou.
Besluit: Kennis geneem.
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5. Spreekstem
5.1 Spreekstem behoort volgens kredensiebrief aan afgevaardigdes, sowel as

afgevaardigdes van kerke uit die buiteland, en volgens KO, art 18 by professore as
adviseurs.

5.2 Persone wat nie afgevaardig is nie, maar wel by Rapporte, Beskrywingspunte en
Beswaarskrifte betrokke is, kan wel mbt toeligting spreekbeurte kry.

5.3 Nie-afgevaardigdes kan hulle standpunte en bydraes skriftelik by Kommissies lewer.
Motivering: Die Nasionale Sinode is ‘n vergadering van Partikuliere Sinodes (KO,
art 50) waarheen afgevaardigdes met las en volmag gestuur word.

Besluit: Kennis geneem.

6. Aanwys van Kommissies
Die volgende kriteria is gevolg:
- persoonlike voorkeur van persone
- gawes
- aanbevelings deur Partikuliere Sinodes se verteenwoordigers.
- dat die Partikuliere Sinodes sover moontlik verteenwoordig is.
Besluit: Kennis geneem.

7. Mediaskakeling
7.1 Ds C Aucamp het vooraf met verskillende media in die perswese kontak gemaak,

met die bedoeling om ‘n mediakonferensie te belê.
7.2 Ds HF van Wyk het die GKSA se webwerf gereed en lidmate wat hulle e-pos adresse

ingestuur het op die stelsel geplaas om besluite te kommunikeer.
Besluit: Kennis geneem.

SAKE WAAROOR DIE VERGADERING BESLUIT
Die Deputate beveel aan:

8. Spreekstem
Aanbevelings

8.1 dat slegs afgevaardigdes en adviseurs spreekstem het
8.2 dat persone wat nie afgevaardig is nie, wel toegelaat word om by Rapporte waarby

hy/sy betrokke is, by die toeligting, spreekbeurt te kry.
Besluit: Goedgekeur.

9. Die Sinode “in camera”
Wanneer die Sinode “in camera” gaan, word aanbeveel dat, naas afgevaardigdes,
die volgende toegelaat word om in die vergadering te bly:
- adviseurs
- emerituspredikante en –professore
- diensdoende predikante en ouderlinge wat nie afgevaardig is nie
- Direkteur en Adjunkdirekteur Administratiewe Buro
- Diensdoende tikster
- Kosters
Besluit: Goedgekeur.
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10. Adviseurs
Dit word aanbeveel dat:

10.1 die professore TSP ooreenkomstig KO, art 18 hulle sal voeg by die Kommissies
waarby hulle ingedeel is

10.2 dat Kommissies enige professor vir advies mag nader.
Besluit: Goedgekeur.

11. Ordereëlings rondom en vir die godsdiensoefening in die Gereformeerde
Kerk Potchefstroom-Noord
Die volgende word aanbeveel:

11.1 Die Voorsitter rig die dankwoord aan Dr Flip Buys vir die Godsdiens wat hy gelei
het.

11.2 Die verteenwoordigers van die NHKA, NGK en APK lewer direk na die Godsdiens
hulle groeteboodskappe.

11.3 Die ondervoorsitter bedank almal wat groeteboodskappe oorgebring het.
11.4 Die afgevaardigdes keer na die godsdiens na die Sinodesaal terug om met die

Agenda voort te gaan.
Besluit: Goedgekeur.

12. Ander reëlings
Dit word aanbeveel dat

12.1 alle ander groeteboodskappe oorgedra sal word wanneer die toepaslike Rapporte
(bv Ekumenisiteit) ter tafel geneem word.

12.2 die Rektor van die Noordwes Universiteit se Potchefstroomkampus, prof A
Combrink, ‘n groeteboodskap sal lewer op 09 Januarie 2006 om 19:00.

12.3 Die verjaarsdag van die Potchefstroomkampus van die NWU en die Teologiese
Skool word deur die kampusrektor op 10 Januarie 2006 om 18:00 gehou. Die
Sinode sal om 19:15 weer ‘n aanvang neem.

12.4 Konstituering van die Kuratore vind 11 Januarie 2006 om 18:00 plaas.
Besluit: Goedgekeur.

13. Werkswyse tov Rapportering
Aanbevelings

13.1 Sake wat in die vergadering afgehandel kan word, word nie na ‘n kommissie verwys
nie.

13.2 Elke Kommissie kry die agendastukke in die Agenda/Aanvullende Agenda op ‘n
geheuestiffie.

13.3 Die Kommissie behandel die stukke wat na hulle verwys is en hulle aanbevelings /
besluite word reeds by die betrokke stukke ingevoeg.

13.4 Die Kommissierapporteur stel die Kommissie se Rapport.
13.5 Op die grootskerm verskyn die Rapport soos in die Agenda/Aanvullende Agenda.
13.6 Die aanbevelings van die Kommissierapporte sal reeds by die Agenda/Aanvullende

Agenda se Rapporte ingevoeg wees.
13.7 Enige veranderinge/regstellings sal tydens terugrapportering aangebring word, om

op grootskerm sigbaar te wees.
13.8 Dit wat as finale bewoording op grootskerm verskyn, sal in die Handelinge van die

Sinode opgeneem word.
Besluit: Goedgekeur.
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14. Uitgee van die Handelinge
Aanbevelings

14.1 Die skriba van die Sinode as sameroeper, die adjunkskriba, die voorsitter, skriba
en adjunkskriba’s van die Ordekommissie word as Deputate aangewys om die
Handelinge saam te stel.

14.2 Prof CFC Coetzee word as adviseur vir hierdie Deputate aangewys.
Besluit: Goedgekeur.

15. Stem en stemtelling
Aanbevelings

15.1 Dat in sake van hoofdelike stemming gebruik gemaak word.
15.2 Die Ordekommissie tree op as stemtellers
15.3 Die geel A-5 kartonne in die lêers word gebruik vir hoofdelike stemming

Besluit: Goedgekeur.

16. Mediaskakeling
Aanbeveling:

16.1 Dat uit die Ordekommissie Di C Aucamp en HF van Wyk saam met die verkose
ondervoorsitter aangewys word om daagliks besluite wat geneem is op die
webtuiste te publiseer en aan gegewe e-pos adresse uit te stuur.

16.2 Dat  rapporteurs van Deputategroepe versoek word om aspekte van hulle rapporte
wat hulle ag vir die media van belang kan wees, aan die Ordekommissie deur te
gee.

Besluit: Goedgekeur.

17. Aanwys van Deputate
Aanbevelings

17.1 Vir die Kommissie se werksaamhede en Rapport word die volgende Sinodebesluit
saamgevat:

17.1.1 die aanbevelings van name soos deur kerke voorgestel en wat beskikbaar is by
die Direkteur van die Administratiewe Buro in aanmerking geneem word.

17.1.2 Geen emeriti of emeritusprofessore moet in die Deputategroepe benoem word
nie. Dienende professore moet sover moontlik nie op Deputategroepe aangewys
word nie (Acta 1979:179, 8.4).

17.1.3 Die bepalings vir die samestelling van die Bestuur van die Administratiewe Buro,
Trustees van die verskillende Trustfondse en ander Deputategroepe is vervat in
Acta 2003.

17.1.4 Die Kommissie bepaal hulle eie werkswyse en lewer op Woensdag 11 Januarie
2006 hulle Eerste Rapport ter inligting van die Sinode.

17.1.5 Alle afgevaardigdes lewer hulle insette, verkieslik skriftelik, aan die Kommissie.
17.1.6 Die Finale Rapport dien die laaste dag van die Sinode, wat onbespreek deur die

Sinode ter tafel geneem word.
Besluit: Goedgekeur.

18. Kommissies van die Sinode
Aanbevelings

18.1 Die Kommissies hou hulle streng by die vergaderlokale ter wille van enige persoon
wat hulle by die Kommissies wil aanmeld.
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18.2 Die voorsitters en skribas van die Kommissies vergader net na dagsluiting op 04
Januarie 2006 voor in die Sinodesaal om die formaat van Rapporte vas te stel en
ander inligting te ontvang.

18.3 Die Kommissies vergader Woensdagaand, 04 Januarie 2006
- om te konstitueer
- hulle opdragte te verken
- hulle vergaderlokale te kry
- die formaat van hulle Rapporte vas te stel
- te kontroleer dat elke afgevaardigde by sy aangewese Kommissie aanwesig

is.
18.4 Die Kommissies gee genoegsaam tyd vir rapporteurs, toeligters en ander

afgevaardigdes wat insette wil lewer, om hulle sake te stel.
18.5 In die Kommissies vervang die sekundus afgevaardigde die primus as

laasgenoemde nie teenwoordig is nie.
18.6 Kommissies moet elke geleentheid om te vergader benut, aangesien soveel

moontlik tyd vir deeglike bespreking en besluitneming beskikbaar moet wees.
18.7 Alle sake (Rapporte, Beskrywingspunte, Beswaarskrifte) wat oor ‘n bepaalde saak

handel, word aan een Kommissie toegewys. Dit staan Kommissies vry om in
subkommissies te verdeel.

18.8 Kommissierapporte wat gereed is, moet aan die Voorsitter van die Ordekommissie
deurgegee word wat sal reël vir die prosessering van die Rapport.

18.9 Die volgende word as Kommissies aanbeveel:
Besluit: Goedgekeur.

19.1 ORDEKOMMISSIE
19.1.1 Opdrag: A20.1, A20.2, AA20.3, AA20.4, AA20.5, tel van stemme,

kontrolering van notule, dagprogram
19.1.2 Vergaderplek: Koshuis Kom en Gaan
19.1.3 Voorsitter: Ds CA Jansen (O+N)
19.1.4 Skriba: Ds D Pansegrouw (S)
19.1.5 Adj Skriba: Ds PD van Dyk (O), Ds PJ van Blerk (RV)
19.1.6 Lede: Ds HF van Wyk (O-N), Ds C Aucamp (P), Ds CCA Vrey (S), oudle

WFA Kirsten (P), LJ de Beer (B), H van Vuuren (NW), WJD
Fouche (O), JL J van Vuuren (O), TA van Eeden (O-N)

19.2 APPÈLKOMMISSIE
19.2.1 Opdrag: A6.1.1, AA6.1.1, AA6.1.2, AA6.1.3, AA6.1.4, AA6.1.5. AA6.1.6
19.2.2 Vergaderplek: Admin Buro P10
19.2.3 Voorsitter: Ds PA Coetzee (NW)
19.2.4 Skriba: Ds HJP de Beer (P)
19.2.5 Adj Skriba: Ds G Opperman (B)
19.2.6 Lede: Dr JM van Tonder (RV), oudle GJ Oosthuizen (P), JP Viljoen (B),

PI Labuschagne (NW), DP Venter (O-N)
19.2.7 Adviseur: Prof JM Vorster

BESWAARSKRIFTE (vrou) – Voorsitter: Ds DJ de Kock
Opdrag:   koördineer en sinkroniseer Kommissies se werksaamhede

vir eenvorminge rapportering.



50

19.3 KOMMISSIE BESWAARSKRIFTE 1 (vrou)
19.3.1 Opdrag: A15.4, AA15.16, AA15.17
19.3.2 Vergaderplek: Klaskamer 110 TSP
19.3.3 Voorsitter: Ds HPM van Rhyn (B)
19.3.4 Skriba: Ds CB Swanepoel (B)
19.3.5 Adj Skriba: Dr N Vorster (O-N)
19.3.6 Lede: Dr SP van der Walt (O), oudle JC van der Walt (NW), sek (O), MJ

du Plessis (O-N), JG Vorster (S), J Naude (RV)
19.3.7 Adviseur: Prof BJ de Klerk

19.4 KOMMISSIE BESWAARSKRIFTE 2 (vrou)
19.4.1 Opdrag: A15.6, A15.7, A15.8
19.4.2 Vergaderplek: Klaskamer 111 TSP
19.4.3 Voorsitter: Dr J le Roux (P)
19.4.4 Skriba: Dr PH Heystek (P)
19.4.5 Adj Skriba: Ds TC de Klerk (NW)
19.4.6 Lede: Ds DJ Bakker (O), oudle AS du Plessis (P), PCZ Viljoen (B), AJ

van Wyk (NW), JA de Jongh (O), GJ Coetzee (O-N)
19.4.7 Adviseur: Prof BJ de Klerk

19.5 KOMMISSIE BESWAARSKRIFTE 3 (vrou)
19.5.1 Opdrag: A15.9, A15.10, A15.11
19.5.2 Vergaderplek: Klaskamer 112 TSP
19.5.3 Voorsitter: Dr G Breed (RV)
19.5.4 Skriba: Ds PK Lourens (O-N)
19.5.5 Adj Skriba: Ds HJ Vermeulen (O-N)
19.5.6 Lede: Ds AP Tredoux(RV), oudle WH Smit (S), PL Ligthelm (RV), H

Barnard (P), IJ Bisschoff (NW), H van der Wateren (B)
19.5.7 Adviseur: Prof BJ de Klerk

19.6 KOMMISSIE BESWAARSKRIFTE 4 (vrou)
19.6.1 Opdrag: A15.3, A15.5, AA15.18
19.6.2 Vergaderplek: Studente teekamer TSP
19.6.3 Voorsitter: Ds KA Jansen van Rensburg (S)
19.6.4 Skriba: Ds TJ van Vuuren (O-N)
19.6.5 Adj Skriba: Ds AP Kruger (RV)
19.6.6 Lede: Ds J Malan (S), oudle AJ du Plooy (NW), PL Zeeman (O), PJ

Potgieter (O-N), BJ van der Walt (S), J Kruger (RV), JA Coetzee
(NW)

19.6.7 Adviseur: Prof BJ de Klerk

BESWAARSKRIFTE (2001-omdigting) – Voorsitter: Dr SJ van der Walt
Opdrag:  koördineer en sinkroniseer Kommissies se werksaamhede

vir eenvorminge rapportering.

19.7 KOMMISSIE BESWAARSKRIFTE 5 (omdigting)
19.7.1 Opdrag: A16.3, A16.4, A16.5
19.7.2 Vergaderplek: Admin Buro P 15
19.7.3 Voorsitter: Dr JL Venter (P)
19.7.4 Skriba: Ds JP van der Walt (S)
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19.7.5 Adj Skriba: Ds JJJ Erasmus (RV)
19.7.6 Lede: Ds SP Venter (O-N), oudle JL van der Walt (NW), MJ Kruger (O),

JM Earle (O-N), N Grobler (S), KS Haarhoff (RV)
19.7.7 Adviseur: Prof HF van Rooy

19.8 KOMMISSIE BESWAARSKRIFTE 6 (omdigting)
19.8.1 Opdrag: A16.6, A16.7, A16.8, A16.9
19.8.2 Vergaderplek: Admin Buro P 16
19.8.3 Voorsitter: Dr AJ Kruger (O)
19.8.4 Skriba: Ds PW Kurpershoek (NW)
19.8.5 Adj Skriba: Ds TJ Potgieter (O-N)
19.8.6 Lede: Ds DHP Wijnbeek (S), oudle C van den Berg (RV), JG du Plessis

(RV), MA du Toit (S), JCG du Preez (P), SP Malan (B)
19.8.7 Adviseur: Prof HF van Rooy

19.9 KOMMISSIE BYBELMEDIA/VERTALING
19.9.1 Opdrag: A7.1, AA7.1, A7.2, A7.3, A7.4
19.9.2 Vergaderplek: Admin Buro P 17a
19.9.3 Voorsitter: Dr WC Opperman (NW)
19.9.4 Skriba: Ds BCG Fourie (P)
19.9.5 Lede: Dr AH Grove (NW), oudle BA Potgieter (RV), WC Heystek (P), P

Aucamp (B)
19.9.6 Adviseur: Prof JJ J van Rensburg

19.10 DIAKONALE SAKE (& Ad Hoc)
19.10.1 Opdrag: A8.1, AA8.1, AA8.1.1
19.10.2 Vergaderplek: Admin Buro P 14b
19.10.3 Voorsitter: Ds LJ van der Walt (RV)
19.10.4 Skriba: Ds WJ Botha (O-N)
19.10.5 Adj Skriba: Ds HL Stavast (O)
19.10.6 Lede: Dr ALA Buys (B), Ds JH Venter (S), oudle PWH Aucamp (NW), H

van Tonder (O), JM Bester (O-N), AP van Zyl (RV)

19.11 KOMMISSIE EKUMENISITEIT
19.11.1 Opdrag: A9.1, A9.2, AA9.2, AA9.3
19.11.2 Vergaderplek: Admin Buro P 11
19.11.3 Voorsitter: Ds RG Aucamp (S)
19.11.4 Skriba: Ds GJ Meijer (P)
19.11.5 Adj Skriba: Dr J Pretorius (RV)
19.11.6 Lede: Ds LAS Nel (B), oudle CJ Coetzee (B), DE Niemand (O), CG

Theron (O-N)
19.11.7 Adviseur: Prof PP Kruger

19.12 KOMMISSIE EMERITAATSVERSORGING
19.12.1 Opdrag: A10.1, AA10.1, A10.2, AA10.2, A10.3, A10.4, AA10.4 A10.5,

A10.6, AA10.7, AA10.8, AA10.9, AA10.10
19.12.2 Vergaderplek: Admin Buro P 9
19.12.3 Voorsitter: Ds CJH Breed (O)
19.12.4 Skriba: Dr FP Kruger (RV)
19.12.5 Adj Skriba: Ds JE Franck (B)



52

19.12.6 Lede: Ds HLJ Momberg (P), Ds JH Jordaan (NW), Ds JGL van der
Walt (S), oudle JJ Hertzog (P), PGW Roets (B), K Wyma (NW), J
van der Walt (O), HAH de Klerk (O-N), T Ras (S), G Kotzee (RV)

19.12.7 Adviseur: Br BG Kukkuk

19.13 KOMMISSIE FINANSIES
19.13.1 Opdrag: A11.1, AA11.1, A11.2, AA11.2, AA11.3
19.13.2 Vergaderplek: Admin Buro P 7
19.13.3 Voorsitter: Dr SJ van der Merwe (NW)
19.13.4 Skriba: Ds W Vogel (NW)
19.13.5 Adj Skriba: Ds MP Fourie (S), oudl IJ Lessing (S)
19.13.6 Lede: Ds AH Stavast (O-N), Ds SA Cilliers (B), Ds HT de Villiers (P),

Ds J van Schaik (O), oudle Oudl WD van der Walt (S), JJ Howell
(RV), PWB Kruger (P), JA Hoogenboezem (B), JP Snyman (NW),
MN Hermann (O-N), BD Bakker (O),

19.13.7 Adviseurs: Br P Buys, Br L Kruger
(Nota: dat lid van Bestuur van Administratiewe Buro nie Voorsitter is nie, voorkom regter
in eie sake)

19.14 KOMMISSIE: JEUG EN ONDERWYS
19.14.1 Opdrag: A12.1, AA12.1, A12.2, A12.3, AA12.3
19.14.2 Vergaderplek: Admin Buro P 18
19.14.3 Voorsitter: Dr SF Kruger (O)
19.14.4 Skriba: Ds FM Dreyer (RV)
19.14.5 Adj Skriba: Ds N Boy (B)
19.14.6 Lede: Ds MJJ Erasmus (B), oudle TN van der Walt (0-N), JC de Beer

(P), SJM Swanepoel (B)
19.14.7 Adviseur: Prof FW de Wet

19.15 KOMMISSIE KERKSAKE: HISTORIES EN KERKREGTELIK
19.15.1 Opdrag: A13.1, AA13.1, A14.1, A14.2, AA14.2, A14.3, A14.4, A14.5,

A19.1, AA19.1
19.15.2 Vergaderplek: Admin Buro Woonstel
19.15.3 Voorsitter: Ds JB du Plessis (NW)
19.15.4 Skriba: Dr JH Howell (RV)
19.15.5 Adj Skriba: Ds JJ de Kock (O-N)
19.15.6 Lede: Ds JP Bingle (NW), oudle FJ du Plessis (S), I Buys (RV), HS van

der Walt (P), P Oosthuizen (RV)
19.15.7 Adviseur: Prof A le R du Plooy

19.16 KOMMISSIE LEERSTELLIG SAKE
19.16.1 Opdrag: A15.1, A15.2, AA15.13, AA15.14, AA15.18, AA15.19, AA15.20,

AA15.21, AA15.22, AA15.23
19.16.2 Vergaderplek: Admin Buro, Woonstel Sitkamer
19.16.3 Voorsitter: Dr HG Stoker (P)
19.16.4 Skriba: Ds P Venter (NW)
19.16.5 Adj Skriba: Ds JA Schutte (RV)
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19.16.6 Lede: Ds HJ Venter (O), Ds JH Grobler (B), Dr De W Saaiman (S),
oudle A Hibbert (P), WJ Snyman (B), PJ Jones (NW), MS Prinsloo
(O), CA Muller (O-N), P Aucamp (S), TM Buys (RV)

19.16.7 Adviseur: Prof CFC Coetzee

19.17 KOMMISSIE LITURGIES SAKE
19.17.1 Opdrag: A16.1, AA16.1, A16.2, AA16.10, AA16.11, AA16.12
19.17.2 Vergaderplek: Admin Buro P 17b
19.17.3 Voorsitter: Ds C Kruger (O)
19.17.4 Skriba: Dr ME Schalekamp (RV)
19.17.5 Adj Skriba: Ds H Reinecke (S)
19.17.6 Lede: Oudle TG Droomer (O), PA Venter (O-N), PA Marais (S), AJP

Opperman (RV), PJ van Staden (P)
19.17.7 Adviseur: Prof FP Viljoen

19.18 KOMMISSIE MEDIA & PUBLIKASIES
19.18.1 Opdrag: A17.1, A17.2, A17.3, AA17.3, A17.4, AA17.4, A17.5, A17.6,

AA17.7, AA17.8
19.18.2 Vergaderplek: Admin Buro Woonstel
19.18.3 Voorsitter: Ds JH Cilliers (O)
19.18.4 Skriba: Ds IW Ferreira (P)
19.18.5 Adj Skriba: Ds RA Bain (B)
19.18.6 Lede: Dr VE d’Assonville (S), oudle OA Schutte (B), NJ Hartung (O), FJ

Kruger (S), PJ Snyman (NW)
19.18.7 Adviseur: Prof GCJ Jordaan

19.19 KOMMISSIE SAMELEWING (& AD HOC)
19.19.1 Opdrag: A15.12, AA21.1
19.19.2 Vergaderplek: Admin Buro P 14
19.19.3 Voorsitter: Ds PH Fick (O)
19.19.4 Skriba: Ds NW Ligthelm (P)
19.19.5 Adj Skriba: Ds HS Coetzee (NW)
19.19.6 Lede: Ds PJ Venter (B), oudle J Coetzee (P), CJ Kruger (B), JJ Hitge

(S)
19.19.7 Adviseur: Prof TD Mashau

19.20 KOMMISSIE TEOLOGIESE SKOOL
19.20.1 Opdrag: A18.1, AA18.1, A18.2, A18.3, AA18.3, AA18.4, AA18.5, AA18.6,

AA18.7
19.20.2 Vergaderplek: Senaatsaal TSP
19.20.3 Voorsitter: Ds SD Snyman (P)
19.20.4 Skriba: Ds PJ van der Walt (O)
19.20.5 Adj Skriba: Ds HC van Rooy (S)
19.20.6 Lede: Ds AH Mulder (RV), Ds RJP du Plessis (NW), Ds JA du Preez

(O-N), Ds NN Ligege (B), oudle DJP Erasmus (P), J Groothof
(B), AJ Viljoen (NW), PJ Erasmus (O), FC Jordaan (O-N), GJ
Swanepoel (S), E van Loggerenberg (RV)
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19.21 KOMMISSIE BENOEMING DEPUTATE
19.21.1 Opdrag: Wys Deputategroepe aan soos deur die Sinode besluit
19.21.2 Vergaderplek: Admin Buro P 8
19.21.3 Voorsitter: Ds EJ Tiemensma (O)
19.21.4 Skriba: Ds P Fanoy (RV)
19.21.5 Adj Skriba: Ds BR Kingma (S)
19.21.6 Lede: Ds JC Erasmus (NW), Ds CJJ Putter (O-N), Ds MJ Smidt (P), Dr

EJ de Beer (B), oudle WJ Cilliers (P), CMW Ligthelm (B), MC
Erasmus (NW), F vd B Postma (O), JH Cronje (O-N), W Grové
(S), JJ van Niekerk (RV)

Besluit: Die Rapport word in sy geheel goedgekeur sonder enige wysigings van
lede by die voorgestelde Kommissies.
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11.  Appèlle en Beswaarskrifte

11.1 RAPPORT VAN DIE REGSDEPUTATE OOR APPÈLLE EN
BESWAARSKRIFTE (Artt 11, 12, 125)

A. Ds PW Kurpershoek stel die Rapporte.

B. Eerste Rapport

1. Opdrag
Die mandaat van die Regskommissie is om die Sinode te adviseer insake die
ONTVANKLIKHEID van alle Appèlle en Beswaarskrifte. Verder behoort die
Regskommissie hulle ten volle in te werk op die inhoud van die onderskeie Appèlle
en Beswaarskrifte sonder dat tot enige besluit geraak word (Acta, 1991:540, E2).
Besluit: Kennis geneem.

2. Die Sinode neem kennis
2.1 Oorsig oor Appèlle met gepaardgaande dokumentasie wat beoordeel is
2.1.1 Appèl br ASM van Jaarsveld teen besluit van Oostelike Partikuliere Sinode,

November 2005.
2.1.2 Appèl br HG Kruger (1) teen besluit van Partikuliere Sinode Noordwes, November

2003.
2.1.3 Appèl br HG Kruger (2) teen besluit van Partikuliere Sinode Noordwes, November

2003.
2.1.4 Appèl br HG Kruger teen besluit van Oostelike Partikuliere Sinode, November 2005.

Besluit: Kennis geneem.

2.2 Oorsig oor Beswaarskrifte met gepaardgaande dokumentasie wat beoordeel is
2.2.1 Beswaarskrif br AJ Malan teen Sinodebesluite (1991) aangaande die nie-

behandeling van ‘n beswaar.
2.2.2 Beswaarskrif GL Erasmus, JC Erasmus en HT de Villiers teen Sinodebesluite

(2003) aangaande die onontvanklik-verklaring van ‘n Beswaarskrif rakende die
nuwe Afrikaanse vertaling (NAV) van die Bybel.

2.2.3 Beswaarskrif GL Erasmus ea teen Sinodebesluite (1970, 1985, 1991) aangaande
die goedkeuring van die 1983-vertaling van die Bybel vir kerklike gebruik.

2.2.4 Beswaarskrif dr AN Helberg teen besluit van Deputate Emeritaatsversorging (2003)
aangaande Emeritaatsversorging.

2.2.5 Beswaarskrif br MJ Kruger teen Sinodebesluite (1973) aangaande die toelating
tot die diens van die Woord na afsetting.

2.2.6 Beswaarskrif Gereformeerde Kerk Wonderboompoort teen Sinodebesluite (2003)
aangaande vroue in die kerk.

2.2.7 Beswaarskrif Gereformeerde Kerk George teen Sinodebesluite (2003) aangaande
die verkiesbaarheid van vroue as diakens.

2.2.8 Beswaarskrif di AH Stavast, AH Klopper en RL Vorster teen Sinodebesluite (2003)
aangaande die vrou in die amp.
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2.2.9 Beswaarskrif Partikuliere Sinode Bosveld (1) teen Sinodebesluite (2003)
aangaande die vrou in die amp.

2.2.10 Beswaarskrif Klassis Soutpansberg teen Sinodebesluite (2003) aangaande die
toelating van die vrou in die diakenamp.

2.2.11 Beswaarskrif Partikuliere Sinode Bosveld (2) teen Sinodebesluite (2003)
aangaande die vrou in die amp.

2.2.12 Beswaarskrif Gereformeerde Kerk Aranos (1) teen Sinodebesluite (2003)
aangaande die vrou in die besondere ampte.

2.2.13 Beswaarskrif Gereformeerde Kerk Aranos (2) teen Sinodebesluite (2003)
aangaande die vrou in die besondere ampte – inhoudelik.

2.2.14 Beswaarskrif Klassis Pretoria Moot teen Sinodebesluite (2003) aangaande die
verkiesbaarheid van vroue tot die amp van diaken.

2.2.15 Beswaarskrif Gereformeerde Kerk Wonderboompoort teen Sinodebesluite
(2003) oor verhouding Sondag en Sabbat.

2.2.16 Beswaarskrif Gereformeerde Kerk Aranos teen Sinodebesluite (2003) aangaande
die gebruik van die 2001-omdigting in die erediens.

2.2.17 Beswaarskrif Partikuliere Sinode Bosveld teen Sinodebesluite (2003)
aangaande die 2001-omdigting.

2.2.18 Beswaarskrif dr VE d’Assonville teen Sinodebesluite (2003) aangaande die 2001-
omdigting.

2.2.19 Beswaarskrif Gereformeerde Kerk Pretoria-Rooiwal oor die feit dat die kritiek
van die Gereformeerde Kerke Daniëlskuil en Delportshoop en dr AH Bogaards
teen die 2001-omdigting nie behoorlik aangehoor is nie.

2.2.20 Beswaarskrif Gereformeerde Kerk Pretoria-Rooiwal teen Sinodebesluite (2003)
aangaande die 2001-omdigting.

2.2.21 Beswaarskrif Gereformeerde Kerk Pretoria-Rooiwal teen Sinodebesluite (2003)
aangaande die wegdig van die Naam Jahwe of HERE in die 2001-omdigting.

2.2.22 Beswaarskrif Gereformeerde Kerk Pretoria-Rooiwal teen Sinodebesluite (2003)
aangaande die aanbeveling van die 2001-omdigting van Psalm 110.

2.2.23 Beswaarskrif prof GJC Jordaan en dr MJ du Plessis teen Sinodebesluite (2003)
aangaande vroue in die diakenamp.

2.2.24 Beswaarskrif dr JH Howell teen Sinodebesluite (2003) aangaande vroue in die
kerk.

2.2.25 Beswaarskrif br P van der Kooi aangaande dialektiese teologie.
Besluit: Kennis geneem.

2.3 Moontlike betrokkenheid van Regsdeputate by besluite waarteen geappelleer /
beswaar aangeteken word

2.3.1 Persoonlike betrokkenheid van lede van die Kommissie is verreken. Alle
aanbevelings van die Regskommissie is eenparig.

Besluit: Kennis geneem.

3. Die Sinode oorweeg
3.1 Beoordeling van ontvanklikheid van Appèlle
3.1.1 Die prosedure soos bepaal deur Sinode 1939 (Acta, 1939:144-145, 1-5) – soos

gewysig deur Sinodes 1964, 1973, 1985, 1991, 1997 – asook die vereistes van
KO, art 46 is gevolg in die beoordeling van die ontvanklikheid van die onderskeie
Appèlle.



57

3.1.2 Die volgende aspekte is spesifiek in ag geneem:
3.1.2.1 Kennisgewing van Appèl binne ses weke tydperk.
3.1.2.2 Weergawe van offisiële redaksie van besluit waarteen geappelleer word.
3.1.2.3 Gronde vir besware in eie woorde.
3.1.2.4 Skriftelike beskikbaarstelling (waar moontlik, verkieslik 14 dae voor meerdere

vergadering).
3.1.2.5 Kerkorde, art 46.

Besluit: Kennis geneem.
3.1.3 Aanbeveling: Die Sinode keur die vereistes soos gestel in 3.1.2 goed.

Besluit: Goedgekeur.

3.2 Beoordeling van ontvanklikheid van Beswaarskrifte
3.2.1 Die Kommissie het gehandel oor die vraag rondom die reikwydte van die besluite

van Sinodes 1967, 1991 en 1994 (Acta, 1967:349-350, 1991:526-528 en 1994:51-
55) insake die reg van direkte toegang tot enige meerdere vergadering.

3.2.2 Sedert 1994 (Acta, 1994:52-55) worstel die Regskommissie met onduidelikheid
oor die interpretasie en samehang van die onderskeie besluite genoem in 3.2.1.

3.2.3 Die Kommissie het in die beoordeling van Beswaarskrifte die vereistes soos
goedgekeur deur Sinode 2003 (Acta, 2003:43, 3.2) as vertrekpunt geneem.

3.2.4 Die volgende aspekte is spesifiek gebruik in die beoordeling:
3.2.4.1 Beswaar is teen bestaande Sinodebesluit.
3.2.4.2 Sinodebesluit is korrek weergegee.
3.2.4.3 Gronde vir besware in eie woorde.
3.2.4.4 Kerkorde, art 46.

Besluit: Kennis geneem.
Aanbeveling

3.2.5 Die Sinode wys Studiedeputate aan om die problematiek genoem in 3.1.1-3.1.2
te ondersoek en die volgende Sinode van advies te bedien.

3.2.6 Die Sinode keur die vereistes soos gestel in 3.2.4 goed.
Besluit: Goedgekeur.

4. Die Sinode besluit
4.1 Appèl br ASM van Jaarsveld teen besluit van Oostelike Partikuliere Sinode,

November 2005
4.1.1 Tyd van kennisgewing
4.1.1.1 Besluit van Oostelike Partikuliere Sinode Klassis is op 22 November 2005.
4.1.1.2 Kennisgewing van Appèl is op 24 November 2005.
4.1.2 Redaksie van besluit
4.1.2.1 Geen direkte aanduiding is gegee van offisiële redaksie van besluit nie.
4.1.2.2 Tog is afskrif van Notule van Oostelike Partikuliere Sinode met tersaaklike Bylaes

voorgelê.
4.1.2.3 Uit die afskrifte met tersaaklike Bylaes kan bepaal word dat die besluit waarteen

geappelleer word Artikel 36 van die Notule van Oostelike Partikuliere Sinode
2005 is.

4.1.3 Gronde vir beswaar in eie woorde
4.1.3.1 Twee gronde word aangebied.
4.1.4 Inhandiging van Appèl
4.1.4.1 Die Appèl is betyds – op 24 November 2005 – beskikbaar gestel.
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4.1.5 Kerkorde, artikel 46
4.1.5.1 Alhoewel die saak reeds op Sinode 2003 gedien het, gaan hierdie Appèl teen ‘n

nuwe besluit geneem op 22 November 2005.
Besluit: Kennis geneem.

4.1.6 Aanbeveling
4.1.6.1 Die Appèl is ontvanklik.
4.1.6.2 Die Sinode wys ‘n Appèlkommissie aan om die Appèl te hanteer.

Besluit: Goedgekeur.

4.2 Appèl br HG Kruger (1) teen besluit van Partikuliere Sinode Noordwes,
November 2003

4.2.1 Op 2 Februarie 2004 het br HG Kruger skriftelik kennis gegee dat hy beoog om te
appelleer.

4.2.2 Op 29 November 2005 het br HG Kruger per e-pos kennis gegee dat hy nie meer
appelleer nie.

4.2.3 Aanbeveling: Die Sinode neem kennis dat geen Appèl ontvang is nie.
Besluit: Kennis geneem.

4.3 Appèl br HG Kruger (2) teen besluit van Partikuliere Sinode Noordwes,
November 2003

4.3.1 Op 2 Februarie 2004 het br HG Kruger skriftelik kennis gegee dat hy beoog om te
appelleer.

4.3.2 Op 29 November 2005 het br HG Kruger per e-pos kennis gegee dat hy nie meer
appelleer nie.

4.3.3 Aanbeveling: Die Sinode neem kennis dat geen Appèl ontvang is nie.
Besluit: Kennis geneem.

4.4 Appèl br HG Kruger teen besluit van Oostelike Partikuliere Sinode, November
2005

4.4.1 Met die vergadering van die Regskommissie was die Appèlstukke nog nie
beskikbaar nie.

4.4.2 Aanbeveling: Die Kommissie kry geleentheid om in ‘n Tweede Rapport oor die
ontvanklikheid te rapporteer.

Besluit: Goedgekeur.

4.5 Beswaarskrif br AJ Malan teen Sinodebesluite (1991) aangaande die nie-
behandeling van ‘n beswaar

4.5.1 Teen bestaande Sinodebesluit
4.5.1.1 Gerig teen Sinodebesluit van 1991 (13.6C – Acta, 1991:128-129).
4.5.2 Weergawe van Sinodebesluit
4.5.2.1 Besluit en motivering word woordeliks weergegee.
4.5.3 Gronde vir beswaar in eie woorde
4.5.3.1 Twee gronde word gegee.
4.5.4 Kerkorde, artikel 46
4.5.4.1 Met die opstel van die Rapport was die Regskommissie nog besig om die

ontvanklikheid op grond van KO, artikel 46 te beoordeel.
4.5.5 Aanbeveling: Die Kommissie kry geleentheid om in ‘n Tweede Rapport oor die

ontvanklikheid te rapporteer.
Besluit: Goedgekeur.
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4.6 Beswaarskrif GL Erasmus, JC Erasmus en HT de Villiers teen Sinodebesluite
(2003) aangaande die onontvanklik-verklaring van ‘n Beswaarskrif rakende
die nuwe Afrikaanse vertaling (NAV) van die Bybel

4.6.1 Teen bestaande Sinodebesluit
4.6.1.1 Gerig teen Sinodebesluit van 2003 (12.1, 4.2.2 – Acta, 2003:45-46).
4.6.2 Weergawe van Sinodebesluit
4.6.2.1 Besluit en motivering word woordeliks weergegee.
4.6.2.2 Die tipografiese versorging mag tot verwarring lei. Die tweede gedeelte van die

aangehaalde besluit (1.1) wat ingelei word met die woord Besluit verwys na
besluit van 2000 en nié na die besluit waarteen geappelleer word nie.

4.6.3 Gronde vir beswaar in eie woorde
4.6.3.1 Vyf gronde word gegee.
4.6.4 Kerkorde, artikel 46
4.6.4.1 Hierdie Beswaarskrif handel in wese oor die nie-ontvanklikheid van ‘n vorige

Beswaarskrif en is ‘n nuwe saak.
4.6.5 Aanbeveling: Die Beswaarskrif word ontvanklik verklaar.

Besluit: Goedgekeur.

4.7 Beswaarskrif GL Erasmus ea teen Sinodebesluite (1970, 1985, 1991)
aangaande die goedkeuring van die 1983-vertaling van die Bybel vir kerklike
gebruik

4.7.1 Teen bestaande Sinodebesluit
4.7.1.1 Gerig teen Sinodebesluite van 1970 (119.2, 5 – Acta, 1970:301-302), 1985

(131A, 4.2 – Acta, 1985:576), 1991 (13.3, 2.1.2.5.1.3 – Acta, 1991:113 en 13.5,
14 – Acta, 1991:128).

4.7.1.2 Die derde saak waarteen beswaar aangeteken word (1.3 van die Beswaarskrif)
is nie ‘n besluit van Sinode 1985 nie, maar wel deel van die kommentaar van
die Kommissie vir Bybelvertaling en –verspreiding. Die besluit van die Sinode
volg eers na 2 (Acta, 1985:593). Gevolg is 1.3 van die Beswaarskrif nie ontvanklik
nie.

4.7.2 Weergawe van Sinodebesluit
4.7.2.1 Besluite word woordeliks weergegee.
4.7.3 Gronde vir beswaar in eie woorde
4.7.3.1 Drie formele beswaargronde en tien prinsipiële beswaargronde word gegee.
4.7.4 Kerkorde, artikel 46
4.7.4.1 Met die opstel van die Rapport was die Regskommissie nog besig om die

ontvanklikheid op grond van KO, artikel 46 te beoordeel.
4.7.5 Aanbeveling: Die Kommissie kry geleentheid om in ‘n Tweede Rapport oor die

ontvanklikheid te rapporteer.
Besluit: Goedgekeur.

4.8 Beswaarskrif dr AN Helberg teen Besluit van Deputate Emeritaatsversorging
(2003) aangaande Emeritaatsversorging

4.8.1 Teen bestaande Sinodebesluit
4.8.1.1 Gerig teen besluit van Deputate Emeritaatsversorging – 20 November 2003 –

wat saamhang met ‘n besluit van Sinode 1997 (Acta, 1997:272, 2.3.2).
4.8.1.2 In die Beswaarskrif word aangedui dat daar reeds by die Deputate Emeritaats-

versorging beswaar aangeteken is oor hul besluit, maar dat ook die beswaar
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nie gehandhaaf is nie. Gevolglik is dit korrek om die kerklike weg te volg deur
by die opdraggewer (Nasionale Sinode) beswaar aan te teken.

4.8.2 Weergawe van Sinodebesluit
4.8.2.1 Besluit van Trustees word woordeliks weergegee.
4.8.3 Gronde vir beswaar in eie woorde
4.8.3.1 Twee gronde word gegee.
4.8.4 Kerkorde, artikel 46
4.8.4.1 Die Beswaarskrif handel in wese oor ‘n nuwe saak.
4.8.5 Aanbeveling: Die Beswaarskrif word ontvanklik verklaar.

Besluit: Goedgekeur.

4.9 Beswaarskrif br MJ Kruger teen Sinodebesluite (1973) aangaande die
toelating tot die diens van die Woord na afsetting

4.9.1 Teen bestaande Sinodebesluit
4.9.1.1 Gerig teen Sinodebesluit van 1973 (121, 3.2.2.3 – Acta, 1973:318).
4.9.2 Weergawe van Sinodebesluit
4.9.2.1 Besluit word woordeliks weergegee.
4.9.3 Gronde vir beswaar in eie woorde
4.9.3.1 Een grond word gegee.
4.9.4 Kerkorde, artikel 46
4.9.4.1 Die Beswaarskrif handel in wese oor ‘n nuwe saak.
4.9.5 Aanbeveling: Die Beswaarskrif word ontvanklik verklaar.

Besluit: Goedgekeur.

4.10 Beswaarskrif Gereformeerde Kerk Wonderboompoort teen Sinodebesluite
(2003) aangaande vroue in die kerk

4.10.1 Teen bestaande Sinodebesluit
4.10.1.1 Gerig teen Sinodebesluit van 2003 (21.11, E1-2 – Acta, 2003:591-593).
4.10.2 Weergawe van Sinodebesluit
4.10.2.1 Besluit word woordeliks weergegee.
4.10.3 Gronde vir beswaar in eie woorde
4.10.3.1 Twee gronde met motivering word gegee.
4.10.4 Kerkorde, artikel 46
4.10.4.1 Die Beswaarskrif handel in wese oor ‘n nuwe saak.
4.10.5 Aanbeveling: Die Beswaarskrif word ontvanklik verklaar.

Besluit: Goedgekeur.

4.11 Beswaarskrif Gereformeerde Kerk George teen Sinodebesluite (2003)
aangaande die verkiesbaarheid van vroue as diakens

4.11.1 Teen bestaande Sinodebesluit
4.11.1.1 Gerig teen Sinodebesluit van 2003 (21.11, E4 – Acta, 2003:591).
4.11.2 Weergawe van Sinodebesluit
4.11.2.1 Besluit word woordeliks weergegee, maar foutiewelik. Die eerste deel van E4

hoort naamlik nie in die besluit nie (vergelyk Errata van Acta 2003 wat uitgegee
is).

4.11.3 Gronde vir beswaar in eie woorde
4.11.3.1 Twee gronde met motivering word gegee.
4.11.4 Kerkorde, artikel 46
4.11.4.1 Die Beswaarskrif handel in wese oor ‘n nuwe saak.
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4.11.5 Aanbeveling: Die Beswaarskrif word ontvanklik verklaar.
Besluit: Goedgekeur.

4.12 Beswaarskrif di AH Stavast, AH Klopper en RL Vorster teen Sinodebesluite
(2003) aangaande die vrou in die amp

4.12.1 Teen bestaande Sinodebesluit
4.12.1.1 Gerig teen Sinodebesluit van 2003 (21.11, E4 – Acta, 2003:591).
4.12.2 Weergawe van Sinodebesluit
4.12.2.1 Besluit word woordeliks weergegee.
4.12.3 Gronde vir beswaar in eie woorde
4.12.3.1 Vier gronde met motivering word gegee.
4.12.4 Kerkorde, artikel 46
4.12.4.1 Die Beswaarskrif handel in wese oor ‘n nuwe saak.
4.12.5 Aanbeveling: Die Beswaarskrif word ontvanklik verklaar.

Besluit: Goedgekeur.

4.13 Beswaarskrif Partikuliere Sinode Bosveld (1) teen Sinodebesluite (2003)
aangaande die vrou in die amp

4.13.1 Teen bestaande Sinodebesluit
4.13.1.1 Gerig teen Sinodebesluit van 2003 (21.11, E4 – Acta, 2003:591).
4.13.2 Weergawe van Sinodebesluit
4.13.2.1 Besluit word woordeliks weergegee, maar foutiewelik. Die eerste deel van E4

hoort naamlik nie in die besluit nie (vergelyk Acta-errata wat uitgegee is).
4.13.3 Gronde vir beswaar in eie woorde
4.13.3.1 Twee gronde met motivering word gegee.
4.13.4 Kerkorde, artikel 46
4.13.4.1 Die Beswaarskrif handel in wese oor ‘n nuwe saak.
4.13.5 Aanbeveling: Die Beswaarskrif word ontvanklik verklaar.

Besluit: Goedgekeur.

4.14 Beswaarskrif Klassis Soutpansberg teen Sinodebesluite (2003) aangaande
die toelating van die vrou in die diakenamp

4.14.1 Teen bestaande Sinodebesluit
4.14.1.1 Gerig teen Sinodebesluit van 2003 (21.11, E – Acta, 2003:591-593).
4.14.2 Weergawe van Sinodebesluit
4.14.2.1 Besluit word woordeliks weergegee.
4.14.3 Gronde vir beswaar in eie woorde
4.14.3.1 Agt gronde met motivering word gegee.
4.14.4 Kerkorde, artikel 46
4.14.4.1 Die Beswaarskrif handel in wese oor ‘n nuwe saak.
4.14.5 Aanbeveling: Die Beswaarskrif word ontvanklik verklaar.

Besluit: Goedgekeur.

4.15 Beswaarskrif Partikuliere Sinode Bosveld (2) teen Sinodebesluite (2003)
aangaande die vrou in die amp

4.15.1 Teen bestaande Sinodebesluit
4.15.1.1 Gerig teen Sinodebesluit van 2003 (21.11, E – Acta, 2003:591-593).
4.15.2 Weergawe van Sinodebesluit
4.15.2.1 Besluit word woordeliks, maar foutiewelik. Die eerste deel van E4 hoort naamlik

nie in die besluit nie (vergelyk Acta-errata wat uitgegee is).
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4.15.3 Gronde vir beswaar in eie woorde
4.15.3.1 Nege gronde met motivering word gegee.
4.15.4 Kerkorde, artikel 46
4.15.4.1 Die Beswaarskrif handel in wese oor ‘n nuwe saak.
4.15.5 Aanbeveling: Die Beswaarskrif word ontvanklik verklaar.

Besluit: Goedgekeur.

4.16 Beswaarskrif Gereformeerde Kerk Aranos (1) teen Sinodebesluite (2003)
aangaande die vrou in die besondere ampte

4.16.1 Teen bestaande Sinodebesluit
4.16.1.1 Gerig teen ‘n Sinodebesluit van 2003 oor toelating van vrou in die diens van

diaken.
4.16.2 Weergawe van Sinodebesluit
4.16.2.1 Besluit word nie weergegee nie.
4.16.3 Gronde vir beswaar in eie woorde
4.16.3.1 Een grond van beswaar kan onderskei word.
4.16.4 Kerkorde, artikel 46
4.16.4.1 Die Beswaarskrif handel in wese oor ‘n nuwe saak.
4.16.5 Aanbeveling: In die lig van die feit dat die Beswaarskrif nie aan die vereistes

voldoen nie (vergelyk 4.16.1-2) word die Beswaarskrif onontvanklik verklaar.
Besluit: Die aanbeveling word nie aanvaar nie. In die lig van die feit dat dit
duidelik is teen watter besluit die Beswaarskrif gerig is word die Beswaarskrif
ontvanklik verklaar.

4.17 Beswaarskrif Gereformeerde Kerk Aranos (2) teen Sinodebesluite (2003)
aangaande die vrou in die besondere ampte – inhoudelik

4.17.1 Teen bestaande Sinodebesluit
4.17.1.1 Gerig teen Sinodebesluit van 2003 (21.11, E – Acta, 2003:591-593).
4.17.2 Weergawe van Sinodebesluit
4.17.2.1 Besluit word woordeliks weergegee.
4.17.3 Gronde vir beswaar in eie woorde
4.17.3.1 Agt gronde met motivering word gegee.
4.17.4 Kerkorde, artikel 46
4.17.4.1 Die Beswaarskrif handel in wese oor ‘n nuwe saak.
4.17.5 Aanbeveling: Die Beswaarskrif word ontvanklik verklaar.

Besluit: Goedgekeur.

4.18 Beswaarskrif Klassis Pretoria Moot teen Sinodebesluite (2003) aangaande
die verkiesbaarheid van vroue tot die amp van diaken

4.18.1 Teen bestaande Sinodebesluit
4.18.1.1 Gerig teen Sinodebesluit van 2003 (21.11, E – Acta, 2003:591-593).
4.18.2 Weergawe van Sinodebesluit
4.18.2.1 Besluit word vanuit Kommissierapport en Notule aangehaal en is in E4 foutief

deur nie die Errata van die Handelinge wat beskikbaar gestel is, te verdiskonteer
nie

4.18.3 Gronde vir beswaar in eie woorde
4.18.3.1 Vier gronde met motivering word gegee.
4.18.4 Kerkorde, artikel 46
4.18.4.1 Die Beswaarskrif handel in wese oor ‘n nuwe saak.
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4.18.5 Aanbeveling: Die Beswaarskrif word ontvanklik verklaar.
Besluit: Goedgekeur.

4.19 Beswaarskrif Gereformeerde Kerk Wonderboompoort teen Sinodebesluite
(2003) oor verhouding Sondag en Sabbat

4.19.1 Teen bestaande Sinodebesluit
4.19.1.1 Gerig teen Sinodebesluit van 2003 (21.1, 18.8 – Acta, 2003:474-492).
4.19.2 Weergawe van Sinodebesluit
4.19.2.1 Besluit word woordeliks aangehaal.
4.19.3 Gronde vir beswaar in eie woorde
4.19.3.1 Drie gronde met motivering word gegee.
4.19.4 Kerkorde, artikel 46
4.19.4.1 Die Beswaarskrif handel in wese oor ‘n nuwe saak.
4.19.5 Aanbeveling: Die Beswaarskrif word ontvanklik verklaar.

Besluit: Goedgekeur.

4.20 Beswaarskrif Gereformeerde Kerk Aranos teen Sinodebesluite (2003)
aangaande die gebruik van die 2001-omdigting in die erediens

4.20.1 Teen bestaande Sinodebesluit
4.20.1.1 Gerig teen Sinodebesluit van 2003 (22, F, 3.2.2 – Acta, 2003:642).
4.20.2 Weergawe van Sinodebesluit
4.20.2.1 Besluit word woordeliks aangehaal.
4.20.3 Gronde vir beswaar in eie woorde
4.20.3.1 Sewe gronde met motivering word gegee.
4.20.4 Kerkorde, artikel 46
4.20.4.1 Die Beswaarskrif handel in wese oor ‘n nuwe saak.
4.20.5 Aanbeveling: Die Beswaarskrif word ontvanklik verklaar.

Besluit: Goedgekeur.

4.21 Beswaarskrif Partikuliere Sinode Bosveld teen Sinodebesluite (2003)
aangaande die 2001-omdigting

4.21.1 Teen bestaande Sinodebesluit
4.21.1.1 Gerig teen Sinodebesluit van 2003 (22, F, 3.2.2 – Acta, 2003:642).
4.21.2 Weergawe van Sinodebesluit
4.21.2.1 Besluit word woordeliks aangehaal.
4.21.3 Gronde vir beswaar in eie woorde
4.21.3.1 Drie gronde met motivering word gegee.
4.21.4 Kerkorde, artikel 46
4.21.4.1 Die Beswaarskrif handel in wese oor ‘n nuwe saak.
4.21.5 Aanbeveling: Die Beswaarskrif word ontvanklik verklaar.

Besluit: Goedgekeur.

4.22 Beswaarskrif dr VE d’Assonville teen Sinodebesluite (2003) aangaande die
2001-omdigting

4.22.1 Teen bestaande Sinodebesluit
4.22.1.1 Gerig teen Sinodebesluit van 2003 (22, F, 3.2.2, 3.2.3 – Acta, 2003:642), asook

gedeeltes uit die motivering (Acta, 2003:642-643).
4.22.2 Weergawe van Sinodebesluit
4.22.2.1 Besluite en motivering word woordeliks aangehaal.
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4.22.3 Gronde vir beswaar in eie woorde
4.22.3.1 Twee gronde met motivering word gegee.
4.22.4 Kerkorde, artikel 46
4.22.4.1 Die Beswaarskrif handel in wese oor ‘n nuwe saak.
4.22.5 Aanbeveling: Die Beswaarskrif word ontvanklik verklaar.

Besluit: Goedgekeur.

4.23 Beswaarskrif Gereformeerde Kerk Pretoria-Rooiwal oor die feit dat die kritiek
van die Gereformeerde Kerke Daniëlskuil en Delportshoop en dr AH Bogaards
teen die 2001-omdigting nie behoorlik aangehoor is nie

4.23.1 Teen bestaande Sinodebesluit
4.23.1.1 Gerig teen Sinodebesluit van 2003 (22, F, 3.2.2, 3.2.3 – Acta, 2003:642), asook

gedeeltes uit die motivering (Acta, 2003:642-643), Bylae A (Acta, 2003:646-659).
4.23.2 Weergawe van Sinodebesluit
4.23.2.1 Besluite en motivering word woordeliks aangehaal.
4.23.3 Gronde vir beswaar in eie woorde
4.23.3.1 Een grond met motivering word gegee.
4.23.4 Kerkorde, artikel 46
4.23.4.1 Die Beswaarskrif handel in wese oor ‘n nuwe saak.
4.23.5 Aanbeveling: Die Beswaarskrif word ontvanklik verklaar.

Besluit: Goedgekeur.

4.24 Beswaarskrif Gereformeerde Kerk Pretoria-Rooiwal teen Sinodebesluite
(2003) aangaande die 2001-omdigting

4.24.1 Teen bestaande Sinodebesluit
4.24.1.1 Gerig teen Sinodebesluit van 2003 (22, F, 3.2.2, 3.2.3 – Acta, 2003:642), asook

gedeeltes uit die motivering (Acta, 2003:642-643), Bylae A (Acta, 2003:646-659).
4.24.2 Weergawe van Sinodebesluit
4.24.2.1 Besluite en motivering word woordeliks aangehaal.
4.24.3 Gronde vir beswaar in eie woorde
4.24.3.1 Vyf gronde met motivering word gegee.
4.24.4 Kerkorde, artikel 46
4.24.4.1 Die Beswaarskrif handel in wese oor ‘n nuwe saak.
4.24.5 Aanbeveling: Die Beswaarskrif word ontvanklik verklaar.

Besluit: Goedgekeur.

4.25 Beswaarskrif Gereformeerde Kerk Pretoria-Rooiwal teen Sinodebesluite
(2003) aangaande die wegdig van die Naam Jahwe of HERE in die 2001-
omdigting

4.25.1 Teen bestaande Sinodebesluit
4.25.1.1 Gerig teen Sinodebesluit van 2003 (22, F, 3.2.2 – Acta, 2003:642), asook

gedeeltes uit die motivering (Acta, 2003:642-643), Bylae A (Acta, 2003:646-659).
4.25.2 Weergawe van Sinodebesluit
4.25.2.1 Besluite en motivering word woordeliks aangehaal.
4.25.3 Gronde vir beswaar in eie woorde
4.25.3.1 Vier gronde met motivering word gegee.
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4.25.4 Kerkorde, artikel 46
4.25.4.1 Die Beswaarskrif handel in wese oor ‘n nuwe saak.
4.25.5 Aanbeveling: Die Beswaarskrif word ontvanklik verklaar.

Besluit: Goedgekeur.

4.26 Beswaarskrif Gereformeerde Kerk Pretoria-Rooiwal teen Sinodebesluite
(2003) aangaande die aanbeveling van die 2001-omdigting van Psalm 110

4.26.1 Teen bestaande Sinodebesluit
4.26.1.1 Gerig teen Sinodebesluit van 2003 (22, F, 3.2.2, 3.2.3 – Acta, 2003:642), asook

gedeeltes uit die motivering (Acta, 2003:642-643), Bylae A (Acta, 2003:646-659).
4.26.2 Weergawe van Sinodebesluit
4.26.2.1 Besluite en motivering word woordeliks aangehaal.
4.26.3 Gronde vir beswaar in eie woorde
4.26.3.1 Vyf gronde met motivering word gegee.
4.26.4 Kerkorde, artikel 46
4.26.4.1 Die Beswaarskrif handel in wese oor ‘n nuwe saak.
4.26.5 Aanbeveling: Die Beswaarskrif word ontvanklik verklaar.

Besluit: Goedgekeur.

4.27 Beswaarskrif prof GJC Jordaan en dr MJ du Plessis teen Sinodebesluite
(2003) aangaande vroue in die diakenamp

4.27.1 Teen bestaande Sinodebesluit
4.27.1.1 Gerig teen Sinodebesluit van 2003 (21.11, E – Acta, 2003:591-593).
4.27.2 Weergawe van Sinodebesluit
4.27.2.1 Besluit word woordeliks weergegee.
4.27.3 Gronde vir beswaar in eie woorde
4.27.3.1 Sewe gronde met motivering word gegee.
4.27.4 Kerkorde, artikel 46
4.27.4.1 Die Beswaarskrif handel in wese oor ‘n nuwe saak.
4.27.5 Aanbeveling: Die Beswaarskrif word ontvanklik verklaar.

Besluit: Goedgekeur.

4.28 Beswaarskrif dr JH Howell teen Sinodebesluite (2003) aangaande vroue in
die kerk

4.28.1 Teen bestaande Sinodebesluit
4.28.1.1 Gerig teen Sinodebesluit van 2003 (21.11, E – Acta, 2003:591-593).
4.28.2 Weergawe van Sinodebesluit
4.28.2.1 Besluit word woordeliks weergegee.
4.28.3 Gronde vir beswaar in eie woorde
4.28.3.1 Ses gronde met motivering word gegee.
4.28.4 Kerkorde, artikel 46
4.28.4.1 Die Beswaarskrif handel in wese oor ‘n nuwe saak.
4.28.5 Aanbeveling: Die Beswaarskrif word ontvanklik verklaar.

Besluit: Punt 4.28 word terugverwys vir herformulering. (Kyk Derde Rapport
hieronder 4.2.)

4.29 Beswaarskrif br P van der Kooi oor dialektiese teologie
4.29.1 Teen bestaande Sinodebesluit
4.29.1.1 Geen besluit word aangedui waarteen beswaar aangeteken word nie.
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4.29.2 Weergawe van Sinodebesluit
4.29.2.1 Geen besluit word weergegee nie.
4.29.3 Gronde vir beswaar in eie woorde
4.29.3.1 Geen gronde word aangedui nie.
4.29.4 Aanbeveling: Waar geen besluit aangedui word waarteen beswaar gemaak word

nie (vergelyk 4.29.1-2) en geen beswaargronde gegee word nie (vergelyk 4.29.3),
word die Beswaarskrif onontvanklik verklaar.

Besluit: Goedgekeur.

C. Tweede Rapport

1. Opdrag
1.1 Kyk Eerste Rapport 1 hierbo.
1.2 Net uitstaande beoordelings en stukke ontvang na die eerste vergadering van die

Deputate word in die Tweede Rapport hanteer.
Besluit: Kennis geneem.

2. Die Sinode neem kennis
2.1 Oorsig oor Appèlle met gepaardgaande dokumentasie wat beoordeel is
2.1.1 Appèl br HG Kruger teen besluit van Oostelike Partikuliere Sinode, November 2005.
2.1.2 Appèl br HG Kruger teen besluit van Suidelike Partikuliere Sinode, November 2005.
2.1.3 Appèl sr T Sattlager teen besluit van Suidelike Partikuliere Sinode, November 2005.
2.1.4 Appèl ds PK Lourens teen besluit van Partikuliere Sinode OVS/Natal, November

2005.
Besluit: Kennis geneem.

2.2 Oorsig oor Beswaarskrifte met gepaardgaande dokumentasie wat beoordeel is
2.2.1 Beswaarskrif br AJ Malan teen Sinodebesluite (1991) aangaande die nie-

behandeling van ‘n beswaar.
2.2.2 Beswaarskrif GL Erasmus ea teen Sinodebesluite (1970, 1985, 1991) aangaande

die goedkeuring van die 1983-vertaling van die Bybel vir kerklike gebruik.
2.2.3 Beswaarskrif Partikuliere Sinode Bosveld (3) teen Sinodebesluite (2003)

aangaande die vrou in die amp van diaken.
Besluit: Kennis geneem.

2.3 Moontlike betrokkenheid van Regsdeputate by besluite waarteen geappelleer,
beswaar aangeteken word

2.3.1 Persoonlike betrokkenheid van lede van die Kommissie is verreken. Alle
aanbevelings van die Regskommissie is eenparig.

Besluit: Kennis geneem.

3. Die Sinode oorweeg
3.1 Beoordeling van ontvanklikheid van Appèlle en Beswaarskrifte
3.1.1 Die prosedures soos onderskeidelik uiteengesit in 3.1 en 3.2 van die Eerste Rapport

is gevolg.
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Aanbeveling
3.1.2 Die Sinode keur die prosedures soos gestel in 3.1.1 goed.

Besluit: Goedgekeur.

4. Die Sinode besluit
4.1 Appèl br HG Kruger teen besluit van Oostelike Partikuliere Sinode, November

2005
4.1.1 Tyd van kennisgewing
4.1.1.1 Besluit van Oostelike Partikuliere Sinode is op 22/23 November 2005.
4.1.1.2 Kennisgewing van Appèl is op 1 Desember 2005.
4.1.2 Redaksie van besluit
4.1.2.1 Die besluit word woordeliks weergegee, met die relevante gedeelte van die Notule

van die Partikuliere Sinode as Bylae aangeheg.
4.1.3 Gronde vir Appèl in eie woorde
4.1.3.1 Een grond – wat in vier onderafdelings verder gemotiveer word – word aangebied.
4.1.4 Inhandiging van Appèl
4.1.4.1 Die Appèl is betyds – op 1 Desember 2005 (in voorlopige formaat) – beskikbaar

gestel.
4.1.5 Kerkorde, artikel 46
4.1.5.1 Die Appèl is gerig teen ‘n besluit van Oostelike Partikuliere Sinode, November

2005 en is ‘n nuwe saak.
4.1.6 Aanbeveling
4.1.6.1 Die Appèl is ontvanklik.
4.1.6.2 Die Sinode wys ‘n Appèlkommissie aan om die Appèl te hanteer.

Besluit: Goedgekeur.

4.2 Appèl br HG Kruger teen besluit van Suidelike Partikuliere Sinode, November
2005

4.2.1 Tyd van kennisgewing
4.2.1.1 Besluit van Suidelike Partikuliere Sinode is op 22 November 2005.
4.2.1.2 Kennisgewing van Appèl is op 1 Desember 2005.
4.2.2 Redaksie van besluit
4.2.2.1 Die besluit word woordeliks weergegee, met die relevante gedeelte van die Notule

van die Partikuliere Sinode as Bylae aangeheg.
4.2.3 Gronde vir Appèl in eie woorde
4.2.3.1 Een grond – wat in vyf onderafdelings verder gemotiveer word – word aangebied.
4.2.4 Inhandiging van Appèl
4.2.4.1 Die Appèl is betyds – op 1 Desember 2005 (in voorlopige formaat) – beskikbaar

gestel.
4.2.5 Kerkorde, artikel 46
4.2.5.1 Die Appèl is gerig teen ‘n besluit van Oostelike Partikuliere Sinode November

2005 en is ‘n nuwe saak.
4.2.6 Aanbeveling
4.2.6.1 Die Appèl is ontvanklik.
4.2.6.2 Die Sinode wys ‘n Appèlkommissie aan om die Appèl te hanteer.

Besluit: Goedgekeur.
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4.3 Appèl sr T Sattlegger teen besluit van Suidelike Partikuliere Sinode, November
2005

4.3.1 Met die tweede vergadering van die Regskommissie op 3 Januarie 2006 was die
Appèlstukke nog nie beskikbaar nie.

4.3.2 Aanbeveling
4.3.2.1 Die Kommissie kry geleentheid om in ‘n Derde Rapport oor die ontvanklikheid te

rapporteer.
Besluit: Goedgekeur.

4.4 Appèl ds PK Lourens teen besluit van Partikuliere Sinode OVS/Natal,
November 2005

4.4.1 Tyd van kennisgewing
4.4.1.1 Besluit van Partikuliere Sinode OVS/Natal is op 22/23 November 2005.
4.4.1.2 Kennisgewing van Appèl is op 30 November 2005.
4.4.1.3 Die kennisgewing van Appèl is aanvanklik nie deur die Administratiewe Buro

ontvang nie. In ‘n skriftelike opvolg gedateer 13 Desember 2005 word egter die
kennisgewing van Appèl ingesluit – steeds binne die vereiste 6-weke periode.

4.4.2 Redaksie van besluit
4.4.2.1 Die besluit waarteen geappelleer word, word woordeliks weergegee.
4.4.3 Gronde vir Appèl in eie woorde
4.4.3.1 Een grond word aangebied.
4.4.4 Inhandiging van Appèl
4.4.4.1 Die Appèl is betyds – op 13 Desember 2005 – beskikbaar gestel.
4.4.5 Kerkorde, artikel 46
4.4.5.1 Die Appèl is gerig teen ‘n besluit van 22/23 November 2005 en handel oor ‘n

nuwe saak.
4.4.6 Aanbeveling
4.4.6.1 Die Appèl is ontvanklik.
4.4.6.2 Die Sinode wys ‘n Appèlkommissie aan om die Appèl te hanteer.

Besluit: Goedgekeur.

4.5 Beswaarskrif br AJ Malan teen Sinodebesluite (1991) aangaande die nie-
behandeling van ‘n beswaar (vgl 4.5 van Eerste Rapport)

4.5.1 Kerkorde, artikel 46
4.5.1.1 Hierdie Beswaarskrif handel in wese oor die nie-ontvanklikheid van ‘n vorige

Beswaarskrif en is ‘n nuwe saak.
4.5.2 Aanbeveling
4.5.2.1 Die Beswaarskrif word ontvanklik verklaar (vergelyk 4.3.1 van die Tweede Rapport

in samehang met 4.5.1-4.5.3 van die Eerste Rapport).
Besluit: Goedgekeur.

4.6 Beswaarskrif GL Erasmus ea teen Sinodebesluite (1970, 1985, 1991)
aangaande die goedkeuring van die 1983-vertaling van die Bybel vir kerklike
gebruik (vgl 4.5 van Eerste Rapport)

4.6.1 Kerkorde, artikel 46 KO
4.6.1.1 Hierdie Beswaarskrif is in wese dieselfde Beswaarskrif wat in 2003 gedien het

en as onontvanklik verklaar is (vergelyk 2 onder die opskrif LW van die
Beswaarskrif van GL Erasmus, JC Erasmus en HT de Villiers teen
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Sinodebesluite (2003) aangaande die onontvanklik-verklaring van ‘n
Beswaarskrif rakende die nuwe Afrikaanse vertaling (NAV) van die Bybel).

4.6.1.2 Hierdie Beswaarskrif kan alleen ter tafel kom indien die Beswaarskrif van GL
Erasmus, JC Erasmus en HT de Villiers teen Sinodebesluite (2003) aangaande
die onontvanklik-verklaring van ‘n Beswaarskrif rakende die nuwe Afrikaanse
vertaling (NAV) van die Bybel gehandhaaf word.

4.6.1.3 Die beoordeling van die ontvanklikheid van hierdie Beswaarskrif val buite die
mandaat van hierdie Deputate.

4.6.2 Aanbeveling
4.6.2.1 Besluitneming oor die ontvanklikheid van hierdie Beswaarskrif staan oor tot

besluitneming oor die Beswaarskrif van GL Erasmus, JC Erasmus en HT de
Villiers teen Sinodebesluite (2003) aangaande die onontvanklik-verklaring van
‘n Beswaarskrif rakende die nuwe Afrikaanse vertaling (NAV) van die Bybel)
afgehandel is.

Besluit: Goedgekeur.

4.7 Beswaarskrif Partikuliere Sinode Bosveld (3) teen Sinodebesluite (2003)
aangaande die vrou in die amp van diaken

4.7.1 Teen bestaande Sinode-besluit
4.7.1.1 Gerig teen Sinode-besluit van 2003 (21.11, E4 – Acta, 2003:591).
4.7.2 Weergawe van Sinode-besluit
4.7.2.1 Besluit word woordeliks weergegee, maar foutiewelik. Die eerste deel van E4

hoort naamlik nie in die besluit nie (vergelyk Errata van Acta 2003 wat uitgegee
is).

4.7.3 Gronde vir beswaar in eie woorde
4.7.3.1 Sewe gronde met motivering word gegee.
4.7.4 Kerkorde, artikel 46
4.7.4.1 Die Beswaarskrif handel in wese oor ‘n nuwe saak.
4.7.4.2 Die motivering wat aangebied word, verskil van die ander Beswaarskrifte wat

deur Partikuliere Sinode Bosveld oor dieselfde besluit ingedien is.
4.7.5 Aanbeveling

Die Beswaarskrif word ontvanklik verklaar.
Besluit: Goedgekeur.

D. Derde Rapport

1. Opdrag
1.1 Kyk Eerste Rapport 1 hierbo.
1.2 Heroorweeg – in die lig van bespreking – aanbeveling aangaande Beswaarskrif dr

JH Howell teen Sinodebesluite (2003) aangaande vroue in die kerk (vgl Eerste
Rapport 4.28).

1.3 Heroorweeg – in die lig van bespreking – die aanbeveling van die Ordekommissie
aangaande die Beskrywingspunt br MJ Kruger: Versoek tot ondersoek oor
Sinodebesluit 2003, art 12.2.3 (hertoelating br ASM van Jaarsveld tot bediening) –
vergelyk Rapport vir 5 Januarie 2005, 2.2)

Besluit: Kennis geneem.

2. Die Sinode neem kennis
2.1 Oorsig oor Appèl met gepaardgaande dokumentasie wat beoordeel is
2.1.1 Appèl sr T Sattlager teen besluit van Suidelike Partikuliere Sinode, November 2005.
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2.2 Oorsig oor Beswaarskrif wat beoordeel is
2.2.1 Beswaarskrif dr JH Howell teen Sinodebesluite (2003) aangaande vroue in die

kerk.
2.3 Oorsig oor Beskrywingspunt wat beoordeel is
2.3.1 Beskrywingspunt br MJ Kruger: Versoek tot ondersoek oor Sinodebesluit 2003,

art 12.2.3 (hertoelating br ASM van Jaarsveld tot bediening)
Besluit: Kennis geneem.

3. Die Sinode oorweeg
3.1 Beoordeling van ontvanklikheid van Appèlle en Beswaarskrifte
3.1.1 Die prosedures soos onderskeidelik uiteengesit in 3.1 en 3.2 van die Eerste Rapport

is gevolg.
3.1.2 Aanbeveling

Die Sinode keur die prosedures soos gestel in 3.1.1 goed.
Besluit: Goedgekeur.

4. Die Sinode besluit
4.1 Appèl sr T Sattlegger teen besluit van Suidelike Partikuliere Sinode, November

2005
4.1.1 Tyd van kennisgewing
4.1.1.1 Besluit van Suidelike Partikuliere Sinode is op 22 November 2005.
4.1.1.2 Kennisgewing van Appèl is op 1 Desember 2005.
4.1.2 Redaksie van besluit
4.1.2.1 Die besluit word woordeliks weergegee, met die relevante gedeelte van die Notule

van die Partikuliere Sinode as Bylae aangeheg.
4.1.3 Gronde vir Appèl in eie woorde
4.1.3.1 Vyf gronde word aangebied.
4.1.4 Inhandiging van Appèl
4.1.4.1 Die Appèl is eers op 4 Januarie 2006 beskikbaar gestel.
4.1.4.2 Daar was egter uitsonderlike omstandighede aangesien die appellant se vader

gedurende Desember 2005 oorlede is.
4.1.5 Kerkorde, artikel 46
4.1.5.1 Die Appèl is gerig teen ‘n besluit van Suidelike Partikuliere Sinode November

2005 en is ‘n nuwe saak.
Besluit: Kennis geneem.

4.1.6 Aanbeveling
4.1.6.1 Alhoewel die Appèl baie laat ontvang is, is dit tog ontvanklik – gesien die spesifieke

omstandighede soos genoem in 4.1.4.
4.1.6.2 Die Sinode wys ‘n Appèlkommissie aan om die Appèl te hanteer.

Besluit: Goedgekeur.

4.2 Beswaarskrif dr JH Howell teen Sinodebesluite (2003) aangaande vroue in
die kerk (vgl Eerste Rapport 4.28)

4.2.1 Agtergrond
4.2.1.1 Die betrokke Beswaarskrif van dr JH Howell het op Partikuliere Sinode Randvaal

2005 gedien, waar dit nie geslaag het nie.
4.2.1.2 Partikuliere Sinode Randvaal 2005 het nie aan dr JH Howell se versoek

voldoen om die Beswaarskrif nogtans na Nasionale Sinode 2006 deur te
stuur nie en ook geen formele aanbeveling oor die saak gemaak het nie.
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Daar is wel informeel aangedui dat dr JH Howell die Beswaarskrif op sy eie
inisiatief by Nasionale Sinode 2006 kan indien.

4.2.1.3 Dr JH Howell het in die Beswaarskrif soos aangebied aan Sinode 2006 enkele
veranderinge aangebring om die kommentaar soos gegee tydens Partikuliere
Sinode Randvaal 2005 te verdiskonteer.

4.2.2 Kernvraag vanuit Sinode
4.2.2.1 Die kernvraag vanuit die Sinode sentreer om die feit dat die Beswaarskrif reeds

by Partikuliere Sinode Randvaal behandel is en die implikasie van die besluite
van Sinodes 1991 en 1994.

4.2.2.2 Soos reeds in die Eerste Rapport aangedui (vgl 3.2) bestaan daar onduidelikheid
oor die presiese implikasie en toepassing van genoemde Sinodebesluite,
wanneer in samehang met Artikels 31 en 46 KO gelees word. Die omvang van
hierdie problematiek is egter sodanig dat dit nie sinvol lyk om die saak staande
Sinode 2006 te hanteer en uit te klaar nie, maar eerder deur Studiedeputate te
laat ondersoek vir rapportering met die volgende Sinode. So is dan ook reeds
deur Sinode 2006 besluit (vgl besluite geneem by Eerste Rapport, 3.2.5).

4.2.2.3 In die interim het die Deputate – soos reeds gerapporteer (Eerste Rapport, 3.2.3-
3.2.4) en deur die Sinode as werkswyse goedgekeur (besluit by Eerste Rapport,
3.2.6) – die beoordelingskriteria soos gebruik deur Sinode 2003 gebruik in die
beoordeling van die ontvanklikheid van alle Beswaarskrifte.

4.2.2.4 Met betrekking tot die kriteria wat gebruik word in die beoordeling van die
ontvanklikheid, kan die Beswaarskrif van dr JH Howell nie anders hanteer word
as die ander Beswaarskrifte op die tafel van hierdie Sinode nie. Gevolglik word
volstaan met die beoordeling en aanbeveling soos gegee in die Eerste Rapport
(vgl 4.28).

Besluit: Kennis geneem.
Aanbeveling

4.2.3 Die Beswaarskrif word ontvanklik verklaar.
Besluit: Goedgekeur.

4.3 Beskrywingspunt br MJ Kruger: Versoek tot ondersoek oor Sinodebesluit
2003, art. 12.2.3 (hertoelating br ASM van Jaarsveld tot bediening)

4.3.1 Beredenering van Beskrywingspunt
4.3.1.1 Die Beskrywingspunt handel oor die situasie rondom die hertoelating van br ASM

van Jaarsveld tot die diens van predikant.
4.3.1.2 Tydens Sinode 2003 was daar ‘n suksesvolle Appèl met uitvloeisel dat die saak

de novo na die Kerkraad van die Gereformeerde Kerk Nigel terugverwys word.
4.3.1.3 Die Beskrywingspunt vra die Sinode om hulp te verleen (3.12) deur spesifiek die

handele van die Kerkraad van die Gereformeerde Kerk Nigel na die advies van
Sinode 2003 te ondersoek (4.1, 6.1)

4.3.1.4 Daar word beredeneer dat die saak by die Sinode kan dien, omdat enersyds
die saak reeds op tafel was en die kerklike weg alreeds gevolg is en andersyds
die Skrif aandui dat daar op die Sinode ‘n verantwoordelikheid berus.
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4.3.2 Beoordeling
4.3.2.1 Die verhouding tussen meerdere vergaderings en kerke onderling word

kerkordelik in artikel 86, KO gereël, waar uitdruklik gestel word dat geen kerk
oor ‘n ander kerk enige heerskappy kan voer nie.

4.3.2.2 Onderlinge hulp vir kerke word kerkordelik gereël in artikels 41 en 44, KO deur
middel van die Klassis.

4.3.2.3 Die Agenda van ‘n meerdere vergadering word kerkordelik in artikels 30, 31 en
46 gereël in dié opsig dat meerdere vergaderings nie sake kan hanteer wat deur
die mindere vergadering afgehandel kan word nie en dat besware teen besluite
van kerklike vergaderings langs die kerklike weg hanteer word.

4.3.2.4 Uit 4.3.2.1 – 4.3.2.3 volg dat die Nasionale Sinode nie die vergadering is waar
oor die sake van die Gereformeerde Kerk Nigel gehandel kan word nie.

Besluit: Kennis geneem.
Aanbeveling

4.3.3 Die Beskrywingspunt word nie ter tafel geneem nie
Besluit: Goedgekeur.
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11.1.1 APPÈL BR ASM VAN JAARSVELD TEEN BESLUIT VAN DIE
OOSTELIKE PARTIKULIERE SINODE GENEEM OP 22 NOVEMBER
2005 INSAKE AANSOEK KO, ART 4 (Artt 11, 138, 193)

Die Sinode gaan in camera.

A. Oudl MJ Kruger stel namens br ASM van Jaarsveld die Appèl.
B. Ds PJ van der Walt (Witrivier) gee toeligting namens Oostelike Part Sinode.
C. Geleentheid word gegee vir vrae en bespreking.
D. Besluit: Verwys na Appèlkommissie (Kommissie 2).
E. Ds HJP de Beer rapporteer namens die Appèlkommissie.
F. Geleentheid word gegee vir repliek deur die appellant.
G. Geleentheid word gegee vir repliek deur die toeligter van die Partikuliere Sinode.
H. Geleentheid word gegee vir repliek deur die toeligter van die Appèlkommissie.
I. Die afgevaardigdes van die Oostelike Partikuliere Sinode neem nie aan die stemming

deel nie.

J. APPÈL
1. Kennisgewing van Appèl
1.1 Op 24 November 2005 is die Deputate Korrespondensie van die Oostelike

Partikuliere Sinode skriftelik in kennis gestel van die Appèl (Bylae 1).
1.2 Die Deputate Korrespondensie Nasionale Sinode is ook daarvan skriftelik kennis

gegee (Bylae 2).

2. Offisiële redaksie
2.1 Die besluit en Kommissierapport van 22 November 2005 word hierby aangeheg

(Bylae 3).

3. Gronde van Appèl
3.1 Onkerkordelik
3.1.1 My aansoek is in November 2001 deur die Partikuliere Sinode ontvanklik verklaar.
3.1.2 Daarna het ek suksesvol na die Nasionale Sinode 2003 geappelleer.
3.1.3 Op 22 November 2005 moes die Oostelike Partikuliere Sinode dus my aansoek

ten volle hanteer.
3.1.4 In die lig van KO, artt 30 en 46 is daar versuim by die Partikuliere Sinode om aan

my aansoek ten volle aandag te gee. Só is my reg gekrenk.
3.2 Onskriftuurlik, liefdeloos en onbroederlik
3.2.1 Die Bybel leer dat eer van Christus en sy Kerk te alle tye bevorder moet word (Fil

2:4-8; 1 Joh 1:3; 1 Kor 6:17; 1 Kor 12:26). Die optrede van Oostelike Partikuliere
Sinode bevorder nie die eer van Christus en sy Kerk as dit op onskriftuurlike wyse
gedoen word nie.

3.2.2 Die Bybel leer ons die liefde tot God en tot mekaar. Jesus vat die hele wet so
saam. Die handelinge van die Oostelike Partikuliere Sinode kom neer op
liefdeloosheid en onbroederlikheid en daardeur word my reg gekrenk.
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4. Beredenering Appèlgrond 1
4.1 Die handelinge van die Partikuliere Sinode is onkerkordelik, omdat nie aan die besluit

van die Nasionale Sinode 2003 gevolg gegee word nie.
4.2 My aansoek volgens KO, art 4 kry na 6 jaar nie die aandag wat dit verdien nie,

deurdat die besluit my aansoek summier stop. Dit is kerkordelik nie korrek nie en so
word my reg gekrenk.

4.3 Die besluit hou nie rekening daarmee dat die Kerkraad Nigel ná 24 jaar eintlik geen
getuienis kan lewer nie. Die positiewe getuienis wat die Kerkrade Warmbad en
Nylstroom lewer waar ek die afgelope 12 jaar woon en werk, waar my leer en
lewenswandel goed bekend is, word eenvoudig geïgnoreer.

4.4 Die besluit is onkerkordelik geneem sonder dat die Partikuliere Sinode Deputate
met my en die Kerkraad ‘n gesprekontmoeting (soos hulle opdrag was) bewerkstellig
het. Die toepassing van die audiem et partem reël ontbreek en hulle opdrag was nie
afgehandel, voordat die besluit deur die Partikuliere Sinode geneem is nie.

5. Beredenering van Appèlgrond 2
5.1 Die Kommissie wat die Partikuliere Sinode moes adviseer is deur die Deputate van

Nigel gedreig met ‘n Appèl, sou die Partikuliere Sinode verder aan my saak aandag
gee. Onpartydigheid, volgens die Skrif, ontbreek dus by die neem van die besluit.

5.2 Male fide optrede teen ‘n medegelowige is nie in lyn met die liefdesgebod (Matt
22:37-40) en Matteus 18 nie.

5.3 Die besluit tas die eer van Christus en sy Kerk aan. Daarin word my reg gekrenk
want onskriftuurlike handelinge kom gedurig voor.

5.4 Die besluit berus op ‘n kwaadwillige siening van Kerkraad Nigel dat ek my na die
wêreldlike hof gaan wend. Ek het van te vore skriftelik die Kerkraad daarvan verseker
dat ek steeds die kerklike weg bewandel.

5.5 Dis nie kerkordelik korrek om op onbewese bewerings waaraan ek nog nooit skuldig
bevind is, my aansoek KO, art 4 teen te staan. Hierdie verkeerde optrede van die
Kerkraad het die Partikuliere Sinode ‘n verkeerde besluit laat neem wat volgens die
Negende Gebod daarop neerkom dat die Kerkraad saam met die Partikuliere
Sinode, my ligvaardig en onverhoord oordeel of help veroordeel. Só word dan ook
die eer van Christus en sy Kerk nie bevorder nie en my reg word daardeur ernstig
gekrenk.

5.6 Die Kerkraad maak telkens die uitspraak, dat ek nie oor die nodige roepings-
bewustheid, selfverloëning en volharding beskik nie. Dit is ‘n eensydige uitspraak
wat juis die uitspraak van Warmbad en Nylstroom weerspreek.

6. Agtergrond gegewens
6.1 Op 18 Mei 1999 doen ek aansoek om ‘n aanbeveling by Kerkraad Nigel, waar ek uit

die amp is (volgens Acta 1973:318).
6.2 Op 17 Augustus 1999 doen ek ook aansoek by die Klassis Brakpan, waar ek uit die

amp is.
6.3 ‘n Appèl teen die besluit van die Kerkraad Nigel slaag nie op die Klassisvergadering

van 16 Maart 2000 nie.
6.4 Op dié Klassis verneem ek vir die eerste maal van die talle klagtes wat die Kerkraad

teen my het, nadat ek reeds uit die bediening is.
6.5 Ek ontmoet die Kerkraad hieroor op 14 Junie 2000. Die Kerkraad antwoord op 18

Junie 2000 dat ek (daarin geslaag het om) al die “onafgehandelde sake” tot
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bevrediging van die Kerkraad hanteer het. Slegs een saak bly oor naamlik die besluit
van die Kerkraad oor die Sewende en Negende Gebod.

6.6 ‘n Beëdigde verklaring van my suster word aan die Kerkraad gestuur om dié saak
ook op te los.

6.7 Op 14 November 2000 slaag my Appèl ook nie by die Partikuliere Sinode nie.
6.8 Op 23 November 2000 neem Klassis Brakpan my Appèl nie eers ter tafel nie.
6.9 Op 7 Junie 2001 vind weer ‘n ontmoeting met die Kerkraad plaas, om die een enkele

uitstaande saak ook op te los. Ek verklaar daar dat ek my te alle tye aan die Kerkraad
se besluit onderwerp en tog kry ek nie ‘n positiewe aanbeveling nie.

6.10 Die Eksamendeputate vra op 22 Oktober 2001 drie preke (waaroor ek tot op hede
nog geen terugvoer ontvang het nie).

6.11 Op 20 November 2001 dien ‘n Rapport van die Regskommissie op die Partikuliere
Sinode en op 19 November 2002 ‘n Beswaarskrif van oudl MJ Kruger en myself,
wat nie slaag nie.

6.12 Op die Nasionale Sinode 2003 slaag ons Appèl teen die besluit van die Oostelike
Partikuliere Sinode. Die konsekwensie van die besluit is, dat my saak de novo by
Kerkraad Nigel moet begin.

6.13 Op 13, 23 en 31 Januarie 2003 wys ek die Kerkraad Nigel op die implikasie van
die Sinodebesluit. Die brief van 19 Februarie 2003 getuig egter van totale
onwilligheid om de novo met my aansoek te begin. Op 25 Februarie 2003 skryf ek
weer aan die Kerkraad en versoek ‘n gespreksontmoeting.

6.14 Op 13 Augustus 2003 het ‘n baie onsuksesvolle ontmoeting plaasgevind. Op 11
September 2003 ontvang ek ‘n brief waarin die Kerkraad totaal negatief is om de
novo te begin.

6.15 Op 26 Augustus 2003 doen ek de novo aansoek by die Oostelike Partikuliere
Sinode. Deputate word benoem om ‘n gesprek tussen die Kerkraad en myself te
bewerk en die saak voor die Maart 2004 Klassisvergadering af te handel.

6.16 Op ‘n Partikuliere Sinode Contracta 16 November 2004 is oor my aansoek gehandel
sonder dat ek teenwoordig was maar wel Klassis Brakpan! (Bylae 4).

6.17 Eers op 22 November 2005 het ek van dié vergadering kennis geneem en is ook
deur die Partikuliere Sinode besluit (art 36) om my aansoek nie ter tafel te neem
nie. Met hierdie agtergrondsfeite is regskrenking baie, baie duidelik.

7. Slot
Op grond van prinsipiële sake volg ek nou die kerklike weg van Appèl om sodoende
die eer van Christus en sy Kerk te help bevorder en reg en geregtigheid aan myself te
laat geskied.

NS: Hiermee gee ek volmag aan oudl MJ Kruger van Bronkhorstspruit om as my mond by
die vergadering op te tree.

K. RAPPORT VAN DIE APPÈLKOMMISSIE
1. Opdrag

Oorweeg die Appèl van br ASM van Jaarsveld teen genoemde besluit en adviseer
die Sinode of regskrenking plaasgevind het.

Besluit: Kennis geneem.
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2. Sake waarvan die Sinode kennis kan neem
2.1 Werkswyse
2.1.1 Die betrokke Appèlskrif met sy Bylaes is bestudeer.
2.1.2 Die appellant se mond, br MJ Kruger sowel as die toeligters van Oostelike

Partikuliere Sinode is in mekaar se teenwoordigheid aangehoor.
Besluit: Kennis geneem.

2.2 Tersaaklike historiese verloop
2.2.1 Br Van Jaarsveld meld op 20 November 2001 by Partikuliere Sinode Oos Transvaal

met die nodige dokumente volgens die bepalings van Sinodebesluit van 1973 aan
(Acta, 1973:318, 3.2.2.3) met die versoek om volgens KO, art 4 geëksamineer en
beroepbaar gestel te word.

2.2.2 Hierdie dokumentasie bevat egter skrywes van die Gereformeerde Kerk Nigel sowel
as die Klassis Brakpan waarin hulle br ASM van Jaarsveld vir eksaminering en
beroepbaarstelling nie aanbeveel nie.

2.2.3 Tydens hierdie vergadering word soos volg besluit: “Dat die aansoek om
eksaminering en beroepbaarstelling deur br Van Jaarsveld nie toegestaan kan
word nie, aangesien die meerderheid van die Kommissie nie oortuig kon word
dat aan die riglyne van Sinode 1973 (Acta:318, 3.2.2.3 & 3.2.2.5) voldoen is nie,
en verder oordeel dat sondevergiffenis nie die gevolge van die sonde uitwis nie
en dit daarom steeds die eer van God en die stigting van die Kerk in terme van
artikels 79 en 80 KO in gedrang bring”.

2.2.4 Na aanleiding van hierdie besluit appelleer Br Van Jaarsveld na die Sinode 2003
waar hy die volgende gronde vir sy beswaar aanvoer:

2.2.4.1 Die toepassing van die audi et alteram partem reël (dat ook die anderkant gehoor
moet word) ontbreek by die besluitneming (2001 en 2002).

2.2.4.2 Die toepassing van die audi et alteram partem reël ontbreek by die aanbevelings
van die kommissie pre-advies insake aansoek om eksaminering en
beroepbaarstelling (2001 en 2002).

2.2.4.3 Die audi et alteram partem reël is nie toegepas oor die aansoek self nie (2001 en
2002).

2.2.4.4 By die besluitneming van die Sinode is die beginsel van niemand mag regter in
sy eie saak wees nie, nie gehandhaaf nie (2001 en 2002).

2.2.4.5 Die Sinode oordeel dat sondevergiffenis nie die gevolge van sonde in hierdie
spesifieke saak uitwis nie en dat die eer van God en die stigting van die kerk in
gedrang kom (2001en 2002).

2.2.4.6 Die toepassing van die audi et alteram partem reël ontbreek deurdat Br Kruger
en Br Van Jaarsveld nie die geleentheid gebied is om die appèlkommissie toe te
spreek nie.
(‘n Sewende Appèlgrond is deur die appellant teruggetrek).

2.2.5 Die Sinode van 2003 besluit soos volg:
2.2.5.1 Appèlgrond 1 – Die Appèl slaag op hierdie grond.
2.2.5.2 Appèlgrond 2 – Die Appèl slaag op hierdie grond.
2.2.5.3 Appèlgrond 3 – Die Appèl slaag nie op hierdie grond nie.
2.2.5.4 Appèlgrond 4 – Die Appèl slaag op hierdie grond.
2.2.5.5 Appèlgrond 5 – Die Appèl slaag nie op hierdie grond nie.
2.2.5.6 Appèlgrond 6 – Die Appèl slaag nie op hierdie grond nie.
2.2.6 Die Sinode besluit die Appèl slaag in sy geheel terwyl van die laaste punt van die

Kommissierapport nl: “5. Konsekwensie. Dat die hele aansoek van vooraf (de
novo) begin by die Kerkraad van Nigel” kennis geneem word.
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2.2.7 Op 13, 23 en 31 Januarie 2003 wys die appellant die Kerkraad van Nigel, volgens
sy oordeel, op die implikasie van die Sinodebesluit van 2003.

2.2.8 Op 19 Februarie 2003 ontvang die appellant ‘n brief van die Kerkraad “waarin die
Kerkraad totaal negatief is om de novo te begin” (vgl getuienis van appellant).

2.2.9 Op 25 Februarie 2003 rig die appellant ‘n skrywe aan die Kerkraad van Nigel en
versoek ‘n gespreksontmoeting.

2.2.10 Op 13 Augustus 2003 vind ‘n “onsuksesvolle ontmoeting” met die kerkraad plaas
(vgl getuienis van appellant).

2.2.11 Op 11 September 2003 ontvang die appellant ‘n brief waarin die Kerkraad “totaal
negatief is om de novo te begin” (vgl getuienis van appellant).

2.2.12 Op 26 Augustus 2003 doen die appellant weer by die Oostelike Partikuliere Sinode
aansoek (18/11/2003).

2.2.13 Br Van Jaarsveld stel sy aansoek (Notule Oostelike Partikuliere Sinode 2003, art
10 p.6).

2.2.14 Deputate word aangewys met opdrag om ‘n gesprek tussen die appellant en die
Kerkraad te bewerk en die saak van ‘n aanbeveling so voor Maart 2004 af te
handel.

2.2.15 Op 16 November 2004 word die Deputaterapport op ‘n Partikuliere Sinode
Contracta behandel terwyl die appellant volgens eie keuse nie teenwoordig was
nie.

2.2.16 Op 22 November 2005 besluit die Partikuliere Sinode dat die appellant, br ASM
van Jaarsveld se aansoek om eksaminering en beroepbaarstelling nie ter tafel
geneem kan word nie met motiverings nl: “1. Aangesien daar steeds nie ‘n
aanbeveling van die Kerkraad van die Gereformeerde Kerk Nigel is nie, is die
aansoek onvolledig, 2. Dit was ook die uitgangspunt van Partikuliere Sinode 2003"
(art 36 van Notule).

2.2.17 Die appellant appelleer teen die besluit van die Partikuliere Sinode na Sinode
2006.

Besluit: Kennis geneem.

3. Die Sinode besluit
3.1 Eerste Appèlgrond: Onkerkordelik
3.1.1 Beredenering

Die appellant redeneer dat vanweë die feit dat sy Appèl by Sinode 2003 suksesvol
was, die Oostelike Partikuliere Sinode sy aansoek onder KO, art 4 tot
beroepbaarstelling, in die lig van KO, artikels 30 en 46 op 22 November 2005 ten
volle moes hanteer het. Deur dit nie te doen nie was die Partikuliere Sinode
onkerkordelik en is daar nie aan die besluit van Sinode 2003 gevolg gegee nie en
is sy reg daardeur gekrenk.
Hier moet egter ingedagte gehou word dat die Appèl na die Sinode van 2003 oor
twee sake gehandel het naamlik die toepassing van die audi et alteram partem
reël en die Sinodebesluit van 1973 (Acta 2003:70, 2.3). Die twee Appèlgronde wat
geslaag het handel albei oor die nie toepassing van die audi et alteram partem reël
en die derde oor die feit dat niemand regter in sy eie saak mag wees nie.
Hier is dus nie sprake dat Sinode 2003 in sy uitspraak bepaal het dat die aansoek
van die appellant hanteer moet word nie, maar wel hoe dit moet gebeur (in ag
genome die audi et alteram partem reël en dat partye nie regter in eie saak mag
wees nie). ‘n Verdere feit is dat die opmerking in die Rapport van die Sinode 2003
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se Appèlkommissie aangaande ‘n de novo aansoek as  konsekwensie van die
slaag van die Appèl nie deur die Sinode goedgekeur is nie maar slegs van kennis
geneem is. Hier is dus in die eerste plek by die slaag van die Appèl nie sprake van
‘n besluit deur Sinode 2003 dat die Partikuliere Sinode die aansoek van die
appellant “ten volle” moet hanteer nie, maar wel uitspraak oor regskrenking
aangaande spesifieke sake (die audi et alteram partem reël en regter in eie saak).
In die tweede plek is dit duidelik uit die stukke deur die appellant ingedien, maar
ook getuienis en stukke van die Oostelike Partikuliere Sinode, dat die aansoek
van br ASM van Jaarsveld wel tydens die sitting van die Partikuliere Sinode in
2005 hanteer is (Bylae 27, Notule 22 November 2005).
‘n Verdere belangrike feit is dat met hierdie aansoek op hierdie vergadering geen
aanbeveling van die Gereformeerde Kerk Nigel as deel van die aansoek gedien
het nie. Nou redeneer die appellant dat die Kerkraad van Nigel na 24 jaar eintlik
geen getuienis kan lewer nie en dat die getuienis van Kerkrade Warmbad en
Nylstroom in berekening gebring behoort te word. Hy beweer die besluit wat die
Partikuliere Sinode oor sy aansoek geneem het dat hulle dit geïgnoreer het deur
steeds op ‘n aanbeveling van Nigel aan te dring.
Die huidige toedrag van sake is egter dat die bepaling van Sinode 1973 “dat die
Kerkraad waar die betrokke bedienaar uit diens is, ‘n aanbeveling moet maak”,
steeds geld en kon die Partikuliere Sinode dit nie ignoreer en in eie reg die
aanbevelings van die Kerkrade van Warmbad en Nylstroom in plek daarvan neem
nie.
Die appellant redeneer ook dat die besluit van die Partikuliere Sinode onkerkordelik
geneem was deurdat die gespreksontmoeting waarvan die Partikuliere Sinode
self die opdraggewer was, nog nie plaasgevind het nie. Die Rapport van die
Deputate, wat hierdie gespreksontmoeting moes gereël het, gee die pogings weer
wat aangewend was om die gespreksontmoeting te laat realiseer, sowel as die
vordering wat hulle glo tog deur hulle pogings op hierdie pad gemaak is. ‘n Verdere
besluit is ook geneem wat ‘n gesprek in die vooruitsig gestel het (Bylae 4, Rapport
16 November 2004). Verder wil dit blyk dat daar wel ‘n gesprek plaasgevind het
volgens punt 2 van die Rapport van die Kommissie rakende die gesprek
Gereformeerde Kerk Nigel en br ASM van Jaarsveld (Bylae 27 – 22 November
2005).
Verder is dit so dat br ASM van Jaarsveld se aansoek tot eksaminering en
beroepbaarstelling by die Partikuliere Sinode van 2005 gedien het terwyl hy self
bewus was van die stand rakende die gesprek tussen hom en Nigel. As dit (die feit
dat die gesprek nog nie afgehandel was nie) dan ‘n saak van onkerkordelikheid
was, moes hy daar en dan sy aansoek teruggetrek het en nie toegelaat en
meegewerk het in die verdere behandeling van die saak nie. Om by nabaat hierdie
punt, nou dat die saak nie in sy guns afgeloop het nie, te wil aangryp, en te beweer
dat die audi et alteram partem reël hierin nie nagekom is nie, dui op ‘n
inkonsekwensie. Immers, met hierdie Appèl poog hy om aan te toon dat regskrenking
plaasgevind het vanweë die feit dat hierdie proses (“onkerkordelike proses”), nie
voortgegaan het nie.

Besluit: Kennis geneem.
3.1.2 Bevinding

Regskrenking is nie bewys nie.
Besluit: Kennis geneem.
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3.1.3 Aanbeveling
Die Appèl slaag nie op hierdie grond nie.

Besluit: Goedgekeur.

3.2 Tweede Appèlgrond: Onskriftuurlik, liefdeloos en onbroederlik
3.2.1 Beredenering

Die appellant stel dat die Bybel leer dat die eer van Christus en sy kerk ten alle tye
bevorder moet word. Verder moet ook volgens die Bybel liefde tot God en tot mekaar
bewys word. Die appellant beweer dat die Partikuliere Sinode 2005 deur sy besluit
nie die eer van Christus en sy kerk bevorder het nie en dat sy handelinge op
liefdeloosheid en onbroederlikheid neerkom.
Dit sou die geval wees deurdat die Partikuliere Sinode hom laat afdreig het deur ‘n
dreigement van ‘n moontlike Appèl deur die Deputate van Nigel. Hierdie dreigement
sou, so beweer die appellant die Partikuliere Sinode van sy onpartydigheid in sy
besluit ontneem het. By die nagaan van die stukke (Appèlskrif, Notules en Bylaes)
kon geen stawende getuienis vir hierdie dreigement van die Gereformeerde Kerk
Nigel gevind word en die gevolglike ontneem van die Partikuliere Sinode se
onpartydigheid in die neem van sy besluit nie. Duidelike motiverings word wel verskaf
waarom die Sinode sy besluite geneem het (Notule Oostelike Partikuliere Sinode
2003, art 36, Bylae 27, 3.2 en 3.3 en 2.2.15 van hierdie Rapport).
Oor die bewering dat die Partikuliere Sinode hom laat beïnvloed het in sy besluit
deur ‘n kwaadwillig siening van Nigel dat die appellant hom tot ‘n wêreldse hof sou
wend, kan geen stawende getuienis gevind word in die stukke nie (Appèlskrif, Notules
en Bylaes), alhoewel Bylae 4, punt 4 daarvan melding maak dat die appellant hom
die reg tot ‘n wêreldse hof voorbehou.
Die bewering dat hierdie kwaadwillige siening wat “Nigel sou huldig”, die motivering
vir die Partikuliere Sinode was tot die neem van sy besluit, word weerspreek deur
die motivering wat die Sinode self verskaf nl: “aangesien daar steeds nie ‘n
aanbeveling van die Kerkraad van die Gereformeerde Kerk Nigel is nie (Sinode
1973:318, art 121, 3.2.2.5), is die aansoek onvolledig. Dit was ook die uitgangspunt
van Partikuliere Sinode 2003, art 81 p.16" (Notule Oostelike Partikuliere Sinode
2003, art 36, Bylae 27, punt 3.2).
Oor die bewerings van liefdeloosheid en onbroederlikheid moet op die Bylae 4 van
die Rapport van die Deputate insake gesprek tussen Kerkraad van Nigel en br
ASM van Jaarsveld gelet word. Onder die punt “Uitgangspunt en oogmerk” word
gestel dat die aangewysde Deputate ten doel het “om vas te stel wat in die weg
staan van ‘n positiewe aanbeveling tot eksaminering en om versoening tussen die
partye te fasiliteer” (punt 2). Hierdie oogmerk het die Deputate van die Oostelike
Partikuliere Sinode by verskillende geleenthede gepoog om te bereik tov
Gereformeerde Kerk Nigel en br ASM van Jaarsveld (Notule Oostelike Partikuliere
Sinode 2003, Bylae 4, punte 4, 5 en 6).
Hierdie Rapport bevestig duidelik die bedoeling van die Deputate en so die
Partikuliere Sinode om vas te stel wat ‘n aanbeveling tot eksaminering in die weg
sou staan en om versoening tussen die genoemde partye te fasiliteer. Hierdie
optrede weerspreek beweerde liefdeloosheid en onbroederlikheid.

Besluit: Kennis geneem.
3.2.2 Bevinding

Regskrenking is nie bewys nie.
Besluit: Kennis geneem.
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3.2.3 Aanbeveling
Die Appèl slaag nie op hierdie grond nie.

Besluit: Goedgekeur.

4. Aanbeveling oor die Appèl in sy geheel
Die Appèl slaag nie op Appèlgrond 1 sowel as op Appèlgrond 2 nie en daarom slaag
die Appèl in sy geheel nie.
Besluit: Goedgekeur.

Die Sinode gaan uit camera.
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11.1.2 APPÈL BR HG KRUGER TEEN ‘N BESLUIT VAN OOSTELIKE
PARTIKULIERE SINODE OOR DWAALLEER INSAKE
CHRISTUSAFBEELDINGS (Artt 11, 12, 117, 194)

Die Sinode gaan in camera.

A. Br HG Kruger stel die Appèl.
B. Geen toeligting van die Partikuliere Sinode nie.
C. Geleentheid word gegee vir vrae en bespreking.
D. Besluit: Verwys na Appèlkommissie (Kommissie 2).
E. Ds GJ Meijer rapporteer namens die Appèlkommissie.
F. Geleentheid word gegee vir repliek deur die appellant.
G. Geleentheid word gegee vir repliek deur die toeligter van die Partikuliere Sinode.
H. Geleentheid word gegee vir repliek deur die toeligter van die Appèlkommissie.
I. Die afgevaardigdes van die Oostelike Partikuliere Sinode neem nie aan die stemming

deel nie.

F. APPÈL
Die volgende stukke is aangeheg by die Appèl:
Bylae 1: Kennis van die Appèl (November 2005).
Bylae 2: Klag teen dr Vermeulen (November 2004).
Bylae 3: Kerkraad Witbank se antwoord op die klag (Maart 2005).
Bylae 4: My Appèl (Augustus 2005) op Klassis Lydenburg van September 2005.
Bylae 5: Uittreksels uit Klassis Lydenburg (September 2005) se Notule in antwoord op

my Appèl.
Bylae 6: My Appèl op die Oostelike Partikuliere Sinode (November 2005).
Bylae 7: Oostelike Partikuliere Sinode se antwoord (November 2005).
Bylae 8: My uitnodiging aan Oostelike Partikuliere Sinode (November 2005) om met my

te skakel as daar onduidelikhede in my Appèl sou wees.
Bylae 9: HG Kruger, Christusafbeelding in die lig van die Skrif, referaat gelewer tydens

die 7e Suid-Afrikaanse Calvynnavoringskongres, September 2004, Stellenbosch.

Hierdie Appèl is gewysig nadat ek die vorm van die oorspronklike Appèl (30 November
2005) met ‘n predikant bespreek het en sy waardevolle insette my in staat gestel het om
die regskrenking wat ek wil aantoon, moontlik duideliker uit te wys. My opregte dank aan
hom. Ek het ook intussen die geleentheid gekry om ‘n verwante Appèl uit die Suidelike
Partikuliere Sinode te bestudeer en daarvan idees wat van toepassing is, geleen het.

1. Agtergrond
1.1 Die saak volg op ‘n brief wat dr Vermeulen in Die KerkbIad geplaas het oor die film

“Passion of the Christ” (Kerkblad, Aug 2004). Daar skryf hy: “Hy het fisies as mens
op aarde kom leef … As daar destyds kameras was, sou hulle Hom kon afneem.
Niks sou iemand verhoed om selfs ‘n skets van Jesus as mens te maak nie … Daarom
is ek van oortuiging dat die Tweede Gebod nie oortree word nie.”
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1.2 Nadat ondergetekende die weg van Matt 18 met dr Vermeulen vrugteloos gestap
het plaas ons ‘n klag teen hom insake dwaalleer oor Christusafbeeldings. In ons klag
stel ons die volgende: “Ons wil graag onder u aandag bring dat ‘n klag deel vorm van
tug, wat liefde is. Ons wil ook aan u die versekering gee dat dit ons gesindheid is om
altyd vas te hou aan die waarheid in liefde, liefde in waarheid – Ef 4:15. Dit is die
geheim om suksesvol om te gaan met jou medegelowiges binne en buite die kerk.
Ons doelwit is nie om iemand weg te dryf nie, maar met waarheid en liefde op die
pad te kry en te hou.”

1.3 Die Kerkraad beantwoord nie die gronde van ons klag nie (Bylae 3).
1.4 Die doel van die Appèl is om aan te toon dat die Kerkraad nie die klag teen dr

Vermeulen bevredigend behandel het nie en daarom reg gekrenk het. Die gevolg
van die geslaagde Appèl sal wees dat die Kerkraad ons klag behoorlik antwoord,
sodat daar hopelik geen illusies oor wat reg of verkeerd is verder sal kan bestaan
nie. Omdat dit vir my lyk of God se eer in gedrang is, en bly, itv dr Vermeulen se
gepubliseerde siening, kan ek nie anders as om my daarvoor te beywer nie.

1.5 In die klag teen dr Vermeulen (Bylae 2) probeer ons aantoon dat sy
GEPUBLISEERDE siening oor Jesusfilms bots met die 2e Gebod. Daarvoor voer
ons regsgronde by die Kerkraad aan.

1.6 Volgens die Kerkraad se antwoord lyk dit of die proses tot by die sogenaamde
voorondersoek gekom het om die klag wel gedeeltelik behandel en gedeeltelik
beantwoord is (vgl Bylae 3). Die klag is ter tafel geneem onder voorsitterskap van
die konsulent en dit lyk asof die predikant geleentheid gehad het om hom te verweer
teen die klag want die Kerkraad antwoord ons as volg: “Dat in die lig van die ondersoek
gedoen deur die eerwaarde Kerkraad die leraar die Tweede Gebod verstaan soos
verklaar in die Belydensskrifte en dit onderskryf.”

1.7 Volgens prosedure by ‘n klag, moet die Kerkraad besluit of die klag ontvanklik is of
nie. Daar is effens verskil oor wat die gevolg van ontvanklikheidsverklaring beteken.
Spoelstra, Gereformeerde Kerkreg en Kerkregering, p434-5 is van mening dat die
ampsdraer dadelik voorlopig geskors word as die klag formeel ontvanklik verklaar
word. Die Kerkraad kan dan volgens diskresie eers verder ondersoek instel (ook by
‘n klag teen ‘n predikant) om vas te stel of die klag gewigtig is al dan nie. “Kragtens
KO, art 30 behartig die Kerkraad die ondersoek, aanhoor van getuienis, gesprekke…
(Spoelstra:435). Visser, Die Kerkorde in Praktyk, p290-1) beskou voorlopige skorsing
reeds as ‘n dissiplinêre maatreël en pas dit eers toe nadat die voorlopige ondersoek
afgehandel is en daar ‘n waarskynlikheid bestaan dat die klag gegrond is (‘n prima
facie saak bestaan).

1.8 Hoe dit ook al sy, beide (Spoelstra en Visser) gee geleentheid dat die klag aan die
aangeklaagde gestel word met tyd vir voorbereiding op ‘n geleentheid om sy kant
van die saak te stel, asook dat die persone wat die klag gestel het, aangehoor word
as getuienis. Dit is ook logies want beide kante van ‘n saak moet gehoor1 word om
vas te stel of daar gewigtige gronde is al dan nie.

1.9 Dit kom voor asof die Kerkraad wel die predikant ondervra het (Bylae 3) soos in 1.6
hierbo ook beredeneer is. Die Kerkraad het die klaers egter nie fisies gehoor1 nie,

1 Volgens die algemene reg wat op die Negende Gebod geskoei is, moet beide kante van ‘n saak,
afgesien van skriftelike getuienis, fisies, dmv MONDELINGE getuienis AANGEHOOR word, om
behoorlik te kan oordeel.



83

wat die indruk skep dat die Kerkraad nie die onpartydige regspraak van Christus
ernstig opneem nie.

1.10 Die gevolg is dat die Kerkraad nie ons gronde van die klag opgeweeg het itv die
GEPUBLISEERDE siening van die predikant tov Christusafbeeldings nie en krenk
hulle reg ingevolge KO, art 30. Die antwoord van die Kerkraad (Bylae 3) gee glad
nie ‘n antwoord op ons gronde nie, maar verklaar slegs dat die predikant die 2e
Gebod reg verstaan en onderskryf.

1.11 Ons insiens (reg of verkeerd, wat nie nou ter sprake is nie, net soos die klag nie ter
sprake is nie) is die predikant se GEPUBLISEERDE siening onversoenbaar met
die 2e Gebod. Die Kerkraad se antwoord op ons klag ignoreer ons gronde waarop
ons dit probeer aantoon.

1.12 Daarna skryf dr Vermeulen in Die Kerkblad van Mei 2005: “Verklaring insake
‘Passion of the Christ’ – Na aanleiding van enkele klagtes ten opsigte van my artikel
in Die Kerkblad van Augustus 2004 die volgende verklaring: Ek verstaan die Tweede
Gebod soos verklaar in die Belydenisskrifte en verwerp alles wat daarmee in stryd
is.”

1.13 Dr Vermeulen herroep nie sy skrywe oor afbeeldings van Christus in Die Kerkblad
van Augustus 2004 nie. Totdat ‘n gepubliseerde standpunt in die openbaar herroep
word, staan die GEPUBLISEERDE standpunt as die amptelike standpunt van die
skrywer. Die Kerkraad se bedenklike hantering van die saak het dus tot gevolg dat
daar nou ‘n openbare getuienis (Kerkblad) in die lug hang wat stel (reg of verkeerde)
dat daar geen spanning tussen Christusafbeeldings / Jesusfilms en die 2e Gebod
sou bestaan nie.

1.14 Dit is volgens die prosedure by Appèl (Sinode 1939 en 1991) my reg om die Appèl
in my eie woorde te stel. Agv afstand kon ek nie die Partikuliere Sinode bywoon
nie. Ek het my selfoonnommer verskaf in die Appèl (Bylae 5), sou die Kommissie
onduidelikheid hê oor my Appèl. Die Partikuliere Sinode maak nie van die versoek
(Bylae 8) gebruik nie.

1.15 Die Partikuliere Sinode bevind (Bylae 6): “Die Partikuliere Sinode kan nie die
broeder se Appèl hanteer nie, aangesien daar dan op die klag ingegaan moet
word in die afwesigheid van die betrokkenes, en ‘n klag nie tuishoort op die tafel
van die Sinode nie.”

1.16 Dit was nooit my bedoeling dat die Partikuliere Sinode die klag teen dr Vermeulen
behandel nie. Die klag was nie ter tafel nie, maar ‘n Appèl met regsgronde in my
eie woorde. Ek verstaan dat ‘n klag by die Kerkraad tuishoort, soos ek in 1.3 hierbo
aangedui het. Al wat ek in my Appèl wil aantoon is dat die gronde van ons klag nie
beantwoord is nie, wat regskrenking volgens KO, art 30 veroorsaak. Verdere
regskrenking word veroorsaak omdat daar ‘n indruk in die openbaar (Kerkblad)
geskep word dat daar geen spanning tussen Christusafbeeldings en die 2e Gebod
bestaan nie. Indien ons gronde water hou word God se eer dus aangetas, wat
verswarend sou wees.

1.17 Die Partikuliere Sinode beveel ons aan dat die aangewese weg sou wees om die
saak weer as ’n Beswaarskrif op die Kerkraad se tafel te plaas (Bylae 6, 4.2 en
5.2). Die advies is ons insiens problematies omdat die Kerkraad bloot die
Beswaarskrif onder KO, art 46 onontvanklik kan verklaar. Waar staan ons dan en
wat sou ons dan te doen staan? Ons “mag nie” die materie van die klag buite die
Kerkraadstafel gebruik nie, en ons beswaar dat God se eer aangetas word sou
dan in ‘n skaakmat posisie geplaas word. Ons kan potensieel na die betrokke
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meerdere vergaderings in 2006 appelleer, maar waarom sal hulle anders besluit
as om ons maar weer terug te verwys na die Kerkraad?

1.18 Omdat dit oor God se eer gaan, mag die een raad van God (NGB, art 30 – wat die
Kerkraad, Klassis en Partikuliere Sinode as konsentriese sirkels insluit)2 nie
onverskillig staan teen beroepe op regspraak nie. Om regspraak te verkry is dit
ons insiens nodig dat die Kerkraad deur die beproefde weg van die geslaagde
Appèl ons gronde van die oorspronklike klag beantwoord.

2. Besluit waarteen geappelleer word
“P5.1 Aanbeveling goedgekeur.” [Met P5.1 wat lui: “Br Kruger se Appèl word nie verder
hanteer nie” met verwysing na P4.1 (Bylae 6).]

2.1 Appèlgrond 1
(a) Die Partikuliere Sinode krenk reg omdat hulle my gronde van Appèl as gronde
van ‘n klag beskou, terwyl dit nooit my bedoeling was nie. (b) Die Partikuliere Sinode
krenk voorts reg omdat hulle nie van my uitnodiging gebruik maak om met my te
skakel nie aangesien ‘n oproep sodanige onduidelikheid kon verwyder het. (c) Die
Partikuliere Sinode krenk reg omdat die Kerkraad se versuim, om nie ons gronde
van die klag itv die predikant se GEPUBLISEERDE siening oor
Christusafbeeldings te beantwoord nie, veroorsaak dat regspraak wat God se eer
betref in die lug hang. (d) Laastens krenk die Partikuliere Sinode reg onder die
beginsels van KO, artt 16, 23, 55; NGB, artt 7 en 30 omdat daar ‘n situasie in die
openbare kerklike publikasie bestaan, en gaan voortduur, waar dit voorkom asof
die Woord nie genoegsaam is om aan ons volledig te beskryf wat die korrekte
inhoud van ons diens aan God ook itv die 2e Gebod moet wees nie.

2.2 Motivering
2.2.1 (a) Die Partikuliere Sinode krenk reg omdat hulle my gronde van Appèl as gronde

van ‘n klag beskou, terwyl dit nooit my bedoeling was nie.
2.2.1.1 “Die Partikuliere Sinode kan nie die broeder se Appèl hanteer nie, aangesien

daar dan op die klag ingegaan moet word in afwesigheid van die betrokkenes
en ‘n klag nie tuishoort op die tafel van die Sinode nie” (Bylae 6). Ons bedoeling
was nooit dat die klag teen dr Vermeulen behandel word nie. Ek wil slegs aantoon
dat die gronde van ons klag gewig dra en omdat dit nie beantwoord is deur die
Kerkraad nie, ons reg gekrenk is. Die gevolg van die geslaagde Appèl sal wees
dat die Kerkraad ons klag ter tafel moet neem en ons gronde vir die klag moet
beantwoord. Dit is al wat ek ook wil bereik met my beroep op regspraak.

2.2.2 (b) Die Partikuliere Sinode krenk voorts reg omdat hulle nie van my uitnodiging
gebruik maak om met my te skakel nie aangesien ‘n oproep sodanige
onduidelikheid kon verwyder het.

2.2.2.1 In my skrywe aan die Korresponderende Kerkraad van die Oostelike Partikuliere
Sinode (Bylae 8) rig ek ‘n uitnodiging dat die Appèlkommissie of die Partikuliere
Sinode my skakel indien daar onduidelikheid in my Appèl is. My selfoonnommer
word in my Appèl verskaf by my adres. Na wat ek verneem is die punt spesifiek
in die behandeling van my Appèl genoem, maar die Partikuliere Sinode verkies
om nie van die uitnodiging gebruik te maak nie.

2 Vgl LS Kruger, HLM du Plessis, B Spoelstra en TT Spoelstra, Handleiding by die Kerkorde van die
Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika, p178.
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2.2.2.2 Sou hulle van my uitnodiging gebruik gemaak het om my te skakel, het daar ‘n
kans bestaan dat die onduidelikheid uitgeskakel kon word. Vgl die gesindheid
wat daar by bedienaars van Christus behoort te wees by kerklike regspraak (LS
Kruger et al., p199 en Spoelstra, p423) om die appellant behulpsaam te wees
om sodanige onduidelikhede uit te skakel, omdat dit uiteindelik oor God se reg
en Waarheid gaan.

2.2.3 (c) Die Partikuliere Sinode krenk reg omdat die Kerkraad se versuim, om nie
ons gronde van die klag itv die predikant se GEPUBLISEERDE siening oor
Christusafbeeldings te beantwoord nie, veroorsaak dat regspraak wat God se eer
betref in die lug hang.

2.2.3.1 Soos bo by die agtergrond van die saak aangetoon (vgl 1.9, 1.10 en 1.11), is die
behandeling van die klag deur die Kerkraad bedenklik en bestaan daar in ons
gemoed vrae oor die onpartydigheid van die Kerkraad se hantering van die
klag. Soos ook bo aangetoon (1.17) kan die Kerkraad volgens KO, art 46 enige
verdere beswaar van ons onontvanklik verklaar omdat die saak volgens hulle
afgehandel is. Totdat ons suksesvol teen die Kerkraadsbesluit appelleer, staan
die huidige besluit van die Kerkraad en bly die gronde van ons beswaar, wat ten
doel het om God se eer te verdedig en te bevorder, in die lug hang.

2.2.4 (d) Laastens krenk die Partikuliere Sinode reg onder die beginsels van KO, artt
16, 23, 55; NGB, artt 7 en 30 omdat daar ‘n situasie in die openbare kerklike
publikasie bestaan, en gaan voortduur, waar dit voorkom asof die Woord nie
genoegsaam is om aan ons volledig te beskryf wat die korrekte inhoud van ons
diens aan God ook itv die 2e Gebod moet wees nie.

2.2.4.1 Volgens NGB, art 7 is die Woord van God volmaak en beskryf dit aan ons volledig
wat die inhoud van ons diens aan God moet wees (ook itv die 2e Gebod). Agv
die Kerkraad se versuim om die gronde van ons klag te beantwoord, bestaan
daar nou ‘n onaanvaarbare situasie waar dit voorkom asof daar onduidelikheid
in die Skrif is oor die inhoud van ons diens aan God tov die 2e Gebod en
Jesusfilms:

2.2.4.1.1 Dr Vermeulen skryf in die openbaar dat hy die 2e Gebod reg verstaan en dit
onderskryf en dat Jesusfilms nie ‘n oortreding van die 2e Gebod is nie.

2.2.4.1.2 Die gemeenakkoord in die GKSA is dat Jesusfilms wel in botsing met die 2e
Gebod staan. Vgl HK, v/a 96 en 97; Calvyn se Institusie; Vroueblad, Sept
1980 – Redaksionele artikel oor “Oberammergau en die 2e Gebod”; Kerkblad,
14 Jul 1999 – Dr Nico Lemmer; Kerkblad, 4 Julie 2001 – artikel waarin ds R
Bain die artikels van dr Neels Smit in die Vroueblad Skrifgetrou afwys;
Waarheid en Dwaling, Okt 2005 – Gert Kruger oor beginsels uit die Skrif oor
die 2e Gebod soos deur Calvyn afgelei.

2.2.4.2 Ons is veronderstel om eensgesind te wees (vgl Rom 15:5,6; Fil 2:2; Fil 3:16; 1
Pet 3:8; Ef 1:8; Fil 1:26; Heb 4:14). Hierdie eenheid vloei daaruit dat ons ingeplant
is in Christus die ware wynstok (Matt 7:18; Joh 15:5). Hierdie eenheid is vir
Christus baie belangrik, sodanig dat Hy God smeek dat ons een sal wees in
Hom en in God “sodat die wêreld kan glo dat U My gestuur het” (Joh 17:21). Die
eensgesindheid sluit ons Belydenis in (Heb 4:14) dat ons in God se rus sal ingaan
(Heb 4) as ons die Woordverkondiging (Heb 4:2) in geloof aanneem en aan die
Woord (ingeslote die Wet en die 2e Gebod oor Christusafbeeldings)
gehoorsaam is (Heb 4:6,11 en 12).
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2.2.4.3 Ons insiens versteur die GEPUBLISEERDE siening van dr Vermeulen hierdie
eenheid in Christus. Dr Vermeulen skryf dat Jesusfilms/afbeeldings nie in botsing
met die 2e Gebod kom nie (Kerkblad, Aug 2004) terwyl dit ons oortuiging is (reg
of verkeerd) dat Christusafbeeldings soos in die betrokke Jesusfilm God se Wil
wat Hy vir ons met sy eie vinger neergeskryf het, minag.

2.2.4.4 Ondergetekende staan dan ook nie onverskillig teenoor ons verantwoordelikheid
om studie te doen oor die saak nie en om God se Wil soos dit vir ons in die
Woord opgeskryf is na te vors nie. Aangeheg is ‘n studiestuk (Bylae 9) wat een
van die ondergetekendes tydens ‘n Calvynkongres gelewer het. ‘n Verkorte
weergawe van die referaat is ook in Waarheid en Dwaling gepubliseer is (Okt
2005).

2.2.4.5 Ons insiens sou die geslaagde Appèl op die Oostelike Partikuliere Sinode tot
gevolg gehad het dat die “onduidelikheid” oor die toepassing van die 2e Gebod
op ‘n ordelike manier ter tafel geneem word deur die Kerkraad, sodat dit op die
tafel waar dit hoort, in die lig van die Skrif uitgeklaar kan word.

2.2.4.6 Ons insiens het die Partikuliere Sinode reg gekrenk omdat hulle
verantwoordelikheid het om op ‘n geestelike wyse te regeer (vgl die beginsels
van KO, artt 16,23, 55 en NGB, art 30) sodat Christus se wil oor ons eenheid (vgl
Joh 17:21) kan seëvier. Die Partikuliere Sinode krenk ook reg omdat die gevolg
van die tweespalt in die Kerk oor Christusafbeeldings negatief op die geloof van
die wêreld, die God Christus gestuur het, inwerk. Ons insiens sal die geslaagde
Appèl ‘n effektiewe, direkte en beproefde manier wees om Christus se reg itv
die 2e Gebod weer op die regte spoor terug te plaas.

J. RAPPORT VAN DIE APPÈLKOMMISSIE
1. Opdrag

Oorweeg die Appèl van br HG Kruger teen genoemde besluit en adviseer die Sinode
of regskrenking plaasgevind het.
Besluit: Kennis geneem.

2. Sake waarvan die Sinode kennis kan neem
2.1 Werkwyse
2.1.1 Die betrokke Appèlskrif met sy Bylaes is bestudeer.
2.1.2 Die appellant sowel as ‘n toeligter van Oostelike Partikuliere Sinode is in mekaar

se teenwoordigheid aangehoor.
Besluit: Kennis geneem.

2.2 Tersaaklike historiese verloop
2.2.1 In Die Kerkblad van Augustus 2004 skryf dr PJ Vermeulen, predikant van die

Gereformeerde Kerk Witbank, ‘n brief in verband met die film Passion of the Christ
waarin hy onder andere sê: “Hy (Christus) het fisies as mens op aarde kom leef ...
As daar destyds kameras was, sou hulle Hom kon afneem. Niks sou iemand verhoed
om selfs ‘n skets van Jesus as mens te maak nie ... Daarom is ek van oortuiging
dat die tweede gebod nie oortree word nie.”

2.2.2 Br Kruger oordeel dat dr Vermeulen se stelling van dwaalleer getuig en spreek
hom ooreenkomstig Matteus 18 hieroor aan.
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2.2.3 Aangesien die gesprek nie die gewensde resultate gehad het nie, lê br Kruger op
16 November 2004 ‘n klag by die Kerkraad.

2.2.4 Die Kerkraad neem aanvanklik kennis van die klag (21-11-2004), verwys dit na die
bedieningkommissie om die ontvanklikheid daarvan te beoordeel, en besluit om
dit te behandel (23-01-2005).

2.2.5 Onder leiding van die konsulent word die klag op 13-03-2005 deur die Kerkraad
behandel. In ‘n brief aan die appellant gee die Kerkraad hulle besluit aan hom deur:
“Dat in die lig van die ondersoek gedoen deur die eerwaarde Kerkraad, die leraar
die Tweede Gebod verstaan soos verklaar in die Belydenisskrifte en dit onderskryf”.

2.2.6 In Die Kerkblad van Mei 2005 skryf dr Vermeulen ‘n verklaring insake sy brief oor
Passion of the Christ: “Na aanleiding van enkele klagtes ten opsigte van my artikel
in Die Kerkblad van Augustus 2004, die volgende verklaring: Ek verstaan die
Tweede Gebod soos verklaar in die Belydenisskrifte en verwerp alles wat daarmee
in stryd is”.

2.2.7 Op 19 Augustus 2005 appelleer br Kruger teen die uitspraak van die Kerkraad
insake sy klag na Klassis Lydenburg. In sy Appèl stel hy drie gronde

2.2.7.1 Appèlgrond 1: Enige afbeelding van die menslike (en Goddelike natuur) van
Christus bots teen die Skrif en ons Belydenis. Die Kerkraad krenk dus reg deur te
beweer dat dr Vermeulen die belydenis ten opsigte van die Tweede Gebod
onderskryf, terwyl sy amptelik gepubliseerde standpunt oor die Jesusfilm is:
“Daarom is ek van oortuiging dat die Tweede Gebod nie oortree word nie”.

2.2.7.2 Appèlgrond 2: Dr Vermeulen se gepubliseerde siening (Die Kerkblad, Augustus
2004) oor Jesusfilms wat nie die Tweede Gebod oortree as Christus deur ‘n akteur
afgebeeld word nie, bots met die Skrif en ons belydenis ten opsigte van die 3-
eenheid van God (sien Belydenis van Atanasius artt 3, 4, 6, 7, 9-20, 25-27). Die
Kerkraad krenk reg deur te besluit dat dr Vermeulen nieteenstaande hierdie
dwaalleer (Die Kerkblad, Augustus 2004) tog die belydenis ten opsigte van die
Tweede Gebod onderskryf.

2.2.7.3 Appèlgrond 3: Dr Vermeulen se gepubliseerde siening (Die Kerkblad, Augustus
2004) oor Jesusfilms wat nie die Tweede Gebod oortree as Christus deur ‘n akteur
afgebeeld word nie, bots met die Skrif en ons Belydenis ten opsigte van die
eenheid van Christus se twee nature. Die Kerkraad krenk reg deur te besluit dat
dr Vermeulen nieteenstaande hierdie dwaalleer (Die Kerkblad, Augustus 2004)
tog die belydenis ten opsigte van die Tweede Gebod onderskryf.

2.2.8 Klassis Lydenburg oordeel op 20 September 2005 dat die Appèl nie slaag nie,
aangesien die Appèl op aannames berus en regskrenking nie bewys word nie.

2.2.9 Br Kruger appelleer teen die uitspraak van die Klassis na die Oostelike Partikuliere
Sinode. In sy Appèl stel hy drie gronde

2.2.9.1 Appèlgrond 1: Enige afbeelding van die menslike natuur (en Goddelike natuur)
van Christus bots teen die Skrif en ons Belydenis. Dr Vermeulen se
gepubliseerde standpunt oor die Jesusfilm is: “Daarom is ek van oortuiging dat
die Tweede Gebod nie oortree word nie”. Die Klassis krenk reg onder die
beginsels van KO, artt 16, 23, 55 en NGB, art 30 omdat hierdie gepubliseerde
dwaalleer van dr Vermeulen steeds staan ten spyte van bewyse dat dit in botsing
met die Skrif en ons Belydenis is.

2.2.9.2 Appèlgrond 2: Dr Vermeulen se gepubliseerde siening (Die Kerkblad, Augustus
2004) oor Jesusfilms wat nie die Tweede Gebod oortree as Christus deur ‘n akteur
afgebeeld word nie, bots met die Skrif en ons Belydenis ten opsigte van die 3-
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eenheid van God (sien Belydenis van Atanasius artt 3, 4, 6, 7, 9-20, 25-27). Die
Klassis krenk reg deur te besluit dat hierdie gepubliseerde dwaalleer (Die
Kerkblad, Augustus 2004) nie regskrenking itv die Skrif en Belydenis regverdig
nie.

2.2.9.3 Appèlgrond 3: Dr Vermeulen se gepubliseerde siening (Die Kerkblad, Augustus
2004) oor Jesusfilms wat nie die Tweede Gebod oortree as Christus deur ‘n akteur
afgebeeld word nie, bots met die Skrif en ons Belydenis ten opsigte van die
eenheid van Christus se twee nature. Die Klassis krenk reg deur te besluit dat
hierdie gepubliseerde dwaalleer (Die Kerkblad, Augustus 2004) nie regskrenking
itv die Skrif en Bbelydenis regverdig nie.

2.2.10 Oostelike Partikuliere Sinode van November 2005 bevind dat hulle nie br Kruger
se Appèl kan hanteer nie, aangesien daar dan op die klag as sodanig ingegaan
moet word. Laasgenoemde is volgens die Partikuliere Sinode onmoontlik
aangesien die betrokkenes afwesig is en ‘n klag nie tuishoort op die tafel van ‘n
Ssinode nie. Die Partikuliere Sinode wys br Kruger op die liefdesweg om sy klag
te hanteer, naamlik om met ‘n Beswaarskrif oor die uitspraak ten opsigte van sy
klag na Gereformeerde Kerk Witbank te gaan.

2.2.11 Br Kruger appelleer teen die uitspraak van Oostelike Partikuliere Sinode na
Nasionale Sinode 2006.

Besluit: Kennis geneem.

2.3 Versoek van die appellant
Tydens die gesprek met die appellant het dit duidelik geword dat die een Appèlgrond
wat hy in sy Appèlskrif noem, eintlik vier Appèlgronde is en as sodanig behandel
behoort te word. Die appellant versoek dat die Tweede Grond van sy Appèl geskrap
word. Gevolglik rus die Appèl op drie gronde, wat in die Appèlskrif aangedui is as
(a), (c) en (d).

Besluit: Kennis geneem.

3. Die Sinode besluit
3.1 Eerste Appèlgrond
3.1.1 Beredenering
3.1.1.1 Die appellant se beswaargrond en motivering

Die appellant betoog dat die Partikuliere Sinode reg krenk omdat hulle die gronde
van sy Appèl as ‘n klag beskou, terwyl dit nooit sy bedoeling was om dit as ‘n klag
te stel nie (2.1, Appèlgrond 1(a)).
Die appellant stel as motivering dat dit nooit sy bedoeling was dat die Partikuliere
Sinode die klag teen dr Vermeulen moes behandel nie. Hy wil slegs aantoon dat
die gronde van sy klag gewig dra. Dit is volgens hom egter nie deur die Kerkraad
beantwoord nie, wat tot gevolg het dat sy reg geskrenk is. Indien sy Appèl by die
Partikuliere Sinode sou slaag, sal die effek syns insiens wees dat die Kerkraad
die klag ter tafel moet neem en die gronde wat daarin vervat is, moet beantwoord
(2.2.1.1).

3.1.1.2 Oorweging van die beswaargrond en motivering
Uit die skriftelike betoog van die appellant, wat ook mondeling tydens die gesprek
met hom en die toeligter van die Partikuliere Sinode bevestig is, is dit duidelik
wat sy bedoeling met die Appèl is. Hy wil dat die Kerkraad van Witbank ‘n behoorlik
gemotiveerde antwoord op sy klag teen dr Vermeulen gee. In die inleiding van sy
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Appèlskrif aan die Partikuliere Sinode (net soos in die inleiding van sy Appèlskrif
aan die Klassis), waarin hy die agtergrond van sy Appèl skets, stel hy uitdruklik
dat die Kerkraad in gebreke gebly het om ‘n behoorlike uitspraak oor die klag te
doen. In die gronde en motiverings van sy Appèlskrif na Sinode 2006 verwys die
appellant egter nie na die vermeende onreg wat die Kerkraad hom aangedoen
het deur sy klag nie na behore te beantwoord nie. In die gronde en motiverings
van sy Appèl na Sinode 2006 verskaf die appellant wel drie gronde waarin hy die
inhoud van die klag wat by die Kerkraad gedien het, as motivering vir regskrenking
aanbied. Sodoende het hy die sake in sy Appèlskrif omgeruil, wat tot gevolg het
dat die inleiding moontlike gronde vir regskrenking bevat, maar die gronde self
inderdaad op die materie van die saak, wat by die Kerkraad tuishoort, ingaan.
Die Partikuliere Sinode se beoordeling dat die appellant se Appèlgronde
inhoudelik op ‘n klag dui en geen regskrenking bewys nie, is derhalwe korrek.

Besluit: Kennis geneem.
3.1.2 Bevinding

Regskrenking is nie bewys nie.
Besluit: Kennis geneem.

3.1.3 Aanbeveling
Die Appèl slaag nie op hierdie grond nie.

Besluit: Goedgekeur.

3.2 Tweede Appèlgrond
3.2.1 Beredenering
3.2.1.1 Die appellant se beswaargrond en motivering

Die appellant voer aan dat die Partikuliere Sinode sy reg krenk omdat die Kerkraad
van Witbank se versuim om nie die reeds genoemde klag teen die predikant te
beantwoord nie, daartoe lei dat regspraak, wat God se eer betref, in die lug bly
hang (2.1 Appèlgrond 1(c)).
Die appellant stel as motivering dat die Kerkraad se behandeling van die klag
bedenklik is en daar in sy gemoed vrae oor die onpartydigheid van die Kerkraad
in die hantering van die klag is. Verder meen die appellant dat ‘n beswaar teen
die bestaande Kerkraadsbesluit geen nut sal hê nie, aangesien die Kerkraad so
‘n beswaar ooreenkomstig KO, art 46 onontvanklik sal verklaar. Volgens hom is
die enigste manier om die Kerkraad te dwing om die beswaar te hanteer, ‘n
regsuitspraak van ‘n meerdere vergadering. Die Klassis sowel as die Partikuliere
Sinode bly egter in gebreke om sodanige uitspraak te lewer, wat tot gevolg het
dat die saak in die lug bly hang (2.2.3.1).

3.2.1.2 Oorweging van die beswaargrond en motivering
Die appellant verwag van die meerdere vergadering (aanvanklik die Klassis, en
later die Partikuliere Sinode) om die Kerkraad van Witbank se versuim om sy
klag teen die predikant te beantwoord, te hanteer. Die swaartepunt van vermeende
regskrenking lê egter by die Kerkraad – soos wat die appellant dit self in sy
Appèlgrond stel. Nie die Klassis of die Partikuliere Sinode nie, maar die Kerkraad
het na die mening van die appellant versuim om sy klag nie te beantwoord nie en
sodoende die regspraak in die lug laat hang. Intussen verskuif die appellant die
gebrek aan die lewering van regspraak vanaf die Kerkraad na die Partikuliere
Sinode.
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Inderwaarheid het die Partikuliere Sinode nie versuim om reg te spreek nie.
Inteendeel, die Partikuliere Sinode het uitgespreek dat die Appèl teen die Klassis
inderwaarheid ‘n klag is, en dat ooreenkomstig KO, art 30 die regte adres waar
daardie klag gelê moet word die Kerkraad van Witbank is. Die appellant se
oordeel dat dit sinneloos is om ‘n beswaar ooreenkomstig KO, art 46 by die
Kerkraad in te dien, asook die mening dat die Kerkraad se optrede bedenklik is
en daar moontlik van partydigheid sprake kan wees, berus alles op die appellant
se gevoelens en word nie bewys nie.

Besluit: Kennis geneem.
3.2.2 Bevinding

Regskrenking is nie bewys nie.
Besluit: Kennis geneem.

3.2.3 Aanbeveling
Die Appèl slaag nie op hierdie grond nie.

Besluit: Goedgekeur.

3.3 Derde Appèlgrond
3.3.1 Beredenering
3.3.1.1 Die appellant se beswaargrond en motivering

Die appellant stel dat die Partikuliere Sinode, gemeet aan KO, artt 16, 23 en 55
asook NGB, artt 7 en 30 reg krenk omdat daar ‘n situasie in die openbare kerklike
publikasie bestaan en gaan voortduur waar dit voorkom asof die Woord nie
genoegsaam is om aan ons volledig te beskryf wat die korrekte inhoud van ons
diens aan God ook in terme van die tweede gebod moet wees nie (2.1 Appèlgrond
1(d)).

In ‘n breedvoerige motivering wys die appellant aan die hand van Skrif en Belydenis
op die duidelikheid van God se eis in die Tweede Gebod, asook die erns van die
dwaling waaraan dr Vermeulen hom in Die Kerkblad-artikel skuldig maak (2.2.4.1-
2.2.4.3). Die appellant onderstreep eweneens die belang van diepgaande studie
oor die onderwerp (2.2.4.4). Hy noem dat die Kerkaad die saak op ‘n ordelike
manier ter tafel moet neem (2.2.4.5) en dat die Partikuliere Sinode deur sy Appèl af
te wys – versuim om die behandeling van die klag weer op ‘n regte spoor te bring
(2.2.4.6).

3.2.3.1 Oorweging van die beswaargrond en motivering
Net soos in Appèlgrond 2, verskuif die appellant die versuim om te handel vanaf
die Kerkraad na die Partikuliere Sinode. Die hantering van belangrike Skrif- en
Belydenisgegewens mbt die verstaan en uitleef van die Tweede Gebod, soos deur
die appellant aangehaal, moet op die Kerkraadstafel dien en deur die Kerkraad
behandel word. Die appellant bevestig dit self. Deur die Appèl af te wys het die
Partikuliere Sinode nie nagelaat om die behandeling van die klag ‘op ‘n regte spoor
te bring nie’. Soos onder beswaargrond 2 reeds vermeld is, het die Partikuliere
Sinode die korrekte pad vir die appellant aangewys deur sy aandag daarop te
vestig dat die saak by wyse van ‘n Beswaarskrif aan die adres van die Kerkraad
gedien kan word.

Besluit: Kennis geneem.
3.2.4 Bevinding

Regskrenking is nie bewys nie.
Besluit: Kennis geneem.
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3.2.5 Aanbeveling
Die Appèl slaag nie op hierdie grond nie.

Besluit: Goedgekeur.

4. Aanbeveling
4.1 Die Appèl slaag in sy geheel nie.
4.2 Die besluit van Oostelike Partikuliere Sinode word bevestig, met name 5.2 (Acta

Oostelike Partikuliere Sinode 2005, artikel 37) waarin die appellant op die liefdesweg
vir die hantering van sy klag gewys word.

Besluit: Goedgekeur.

Die Sinode gaan uit camera.
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11.1.3 APPÈL BR HG KRUGER TEEN ‘N BESLUIT VAN SUIDELIKE
PARTIKULIERE SINODE OOR DIE AFBEELDING VAN CHRISTUS (Artt
11, 12, 116, 203)

Die Sinode gaan in camera.

A. Br HG Kruger stel die Appèl.
B. Geen toeligting van die Partikuliere Sinode nie.
C. Geleentheid word gegee vir vrae en bespreking.
D. Besluit: Verwys na Appèlkommissie (Kommissie 2).
E. Ds RA Bain rapporteer namens die Appèlkommissie.
F. Geleentheid word gegee vir repliek deur die appellant.
G. Geleentheid word gegee vir repliek deur die toeligter van die Partikuliere Sinode.
H. Geleentheid word gegee vir repliek deur die toeligter van die Appèlkommissie.
I. Die afgevaardigdes van die Suidelike Partikuliere Sinode neem nie aan die stemming

deel nie.

F. APPÈL
Die volgende stukke is aangeheg by die Appèl:
Bylae 1: Kennis van die Appèl.
Bylae 2: Uittreksel van die Notule van die Suidelike Partikuliere Sinode (1996) oor

Christusafbeeldings.
Bylae 3: (a) Klassis Boland se besluit oor ‘n Appèl op Klassis Boland 2005 insake

Christusafbeeldings wat onskriftuurlik is (art 16.1).
(b) Die Appèl van die Kerkraad Stellenbosch teen Klassis Boland se besluit (art
16).
(c) My beswaar teen die besluit van die Suidelike Partikuliere Sinode 1996 (art
17) en
(d) die antwoord van Suidelike Partikuliere Sinode November 2005 op my
beswaar (art 29).

Bylae 4: Uittreksels uit Klassis Boland 2004 se Notule oor Christusafbeeldings.
Bylae 5: Appèl op Klassis Krokodilrivier 2005.
Bylae 6: Brief van Kerkraad Middelburg-Noord aan my.
Bylae 7: Referaat gelewer tydens die Sewende Suid-Afrikaanse Calvynnavorsings-

kongres, September 2004, Stellenbosch.

Hierdie Appèl is gewysig nadat ek die vorm van die oorspronklike Appèl (1 Desember
2005) met ‘n predikant bespreek het en sy waardevolle insette my in staat gestel het om
die regskrenking wat ek wil aantoon, moontlik duideliker uit te wys. My opregte dank aan
hom. Ek het ook intussen die geleentheid gekry om ‘n verwante Appèl uit die Suidelike
Partikuliere Sinode te bestudeer en daarvan idees wat van toepassing is, geleen het.

1. Verloop
1.1 Klassis Burgersdorp het reeds in 1991 gewaarsku dat die praktyk van afbeeldings

van Christus ‘n bedreiging inhou vir God se eer (2e Gebod). In hulle
Beskrywingspunt voorsien hulle reeds dat die praktyk kan oorspoel van die toe
steeds buitekerklike arena, na die binnekamer van die GKSA. Die
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Beskrywingspunt word terugverwys en word uiteindelik in 1996 behandel (Bylae
2, vgl art 17.1.1-3; art 17.8; 17.9).

1.2 Die Partikuliere Sinode stel ‘n Kommissie aan om die vergadering te adviseer oor
die Beskrywingspunt. Die Kommissie stel voor (17.9.1) dat die Beskrywingspunt
gewysig moet word om slegs afbeeldings van Christus af te wys en dat “Die Suidelike
Partikuliere Sinode waarsku kerke teen die verkeerde gebruik van Bybelse drama
soos met die Passiespele op grond van die Tweede Gebod (vgl HK, So 35) en met
inagneming van onderstaande studiestukke”. Die Rapport beveel ook aan dat ‘n
skrywe aan die kerkverband gestuur word om te waarsku teen Christusafbeeldings
(17.9.2) en dat die redaksie van Die Kerkblad gevra word om ‘n uitgawe aan die
saak te wy (17.9.3).

1.3 Die Partikuliere Sinode (1996) gee nie gevolg aan die gewysigde Beskrywingspunt
nie. Dit mag dalk verskoonbaar wees dat Suidelike Partikuliere Sinode 1996 op
daardie stadium nie Burgersdorp se oproep tot waarskuwing (vgl Eseg 3:17-21)
aanvaar het nie, omdat die meerderheid moontlik van mening was dat die euwel van
Christusafbeeldings nie sou oorspoel na die binnekamer van die GKSA nie.

1.4 In die jongste tyd en in die binnekamer van die GKSA begin predikante eers
voorbrand maak daarvoor dat Jesusfilms en opvoerings aanvaarbaar is en daarna
neem steek hulle die Rubikon oor:

1.4.1 Vgl die briewe aan die Vroueblad (CJ Smit – Apr en Jun 2001; CJ Smit – Nov
2003) en Die Kerkblad (Mei 2004, Aug 2004 en Okt 2004) gelees kan word.
Argumente dat Christus se mensheid wel afgebeeld mag word het intussen versprei
en word nou deur leraars van die Gereformeerde Kerk openlik verkondig (vgl oa
die brief van Dr Peet Vermeulen, Die Kerkblad – Aug 2004).

1.4.2 In Krokodildrivier preek ‘n predikant van die preekstoel af (23 Mei 2004 – Bylae 6)
dat die Skrif en ons Belydenis nie bots met afbeeldings van Christus se menslike
natuur nie. Voorts dat die afbeelding van Christus ‘n middelmatige saak is waaroor
die Skrif nie duidelik uitspraak lewer nie. Hy beweer ook dat daar twee standpunte
oor die eeue in die Kerk oor die saak is “want die Bybel is daaroor eenvoudig nie
duidelik nie.”

1.4.3 Tydens die behandeling van my Beswaarskrif op die Suidelike Partikuliere Sinode
appelleer die Kerkraad van Stellenbosch teen ‘n besluit van Klassis Boland wat
bevind het dat Christusafbeeldings teen die Skrif en Belydenis bots. Die Kerkraad
van Stellenbosch stel hulle voornemens, om die huidige praktyk van ‘n plakkaat wat
Christus afbeeld voort te sit, openlik in hulle Appèl op skrif: “Die Kerkraad bevestig
dat hy sal voortgaan om die plakkaat as evangeliseringshulpmiddel te ondersteun”
(Bylae 3b – art 16.2.2).

1.4.4 In gesprekke met twee verskillende predikante wat Christusafbeeldings goedkeur
word gestel dat ‘n professor aan die Teologiese Skool Christusafbeeldings steun.
Daar word ook van die preekstoel af verkondig dat daar werke van behoudende
Gereformeerde teoloë is wat Christusafbeeldings steun.

1.4.5 Middelburg-Noord skryf aan my dat “Die Kerkraad het bevind dat die artikel asook
die film geensins ‘n oortreding van die Tweede Gebod van die Tien Gebooie is of
teenstrydig met Sondag 35 van die Heidelbergse Kategimus nie. Die Kerkraad
beskou u skrywes rondom die saak as ‘n oënskynlike poging om ‘n skeuring in die
Kerk te veroorsaak en sal toekomstige korrespondensie rakende die
aangeleentheid met dieselfde beskouing hanteer” (Bylae 7).
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1.5 Klassis Boland (2004) neem ‘n kompromisbesluit tipies aan die huidige praktyk in
die GKSA1 wat nie op grond van die Skrif geneem is nie (Bylae 3 – art 45.3):
“45.3.1 Die Klassis spreek hom nie uit dat Jesus afgebeeld mag word of nie.”
“45.3.2 Die hantering van hierdie en derglike hulpmiddels in evangelisasie word aan
die verantwoordelikheid van die wat daarby betrokke is oorgelaat.”
“45.3.3 Indien die hulpmiddels wel gebruik word, moet dit met omsigtigheid
aangewend word in diepe verantwoordelikheid voor God.”

1.6 Bogenoemde dubbelslagtige besluit is nie op Skrifgronde gebaseer nie en word as
hoofrede deur die Partikuliere Sinode as tegniese verskoning gebruik om ‘n
Klassisbesluit oor Christusafbeeldings wat op die Skrif gegrond is te vernietig! (Vgl
die Appèl van T Satlegger op Sinode 2006.)

1.7 Kerkraad Stellenbosch beroep hom ook op ‘n vorige Klassisuitspraak dat “die
bevinding van die Klassis dat daar duidelik twee uiteenlopende standpunte oor die
gebruik van die Jesus-film bestaan, wat saamhang met die verstaan van die 2de
Gebod: (1) Geen afbeelding mag van Jesus gemaak word nie, en (2) Jesus mag
afgebeeld word solank die afbeelding nie vereer word nie.”

Konklusie oor die situasie in die GKSA oor Christusafbeeldings:
1.8 Ons kan tot die konklusie kom dat Klassis Burgersdorp se waarskuwing van 1991

gewis profeties was omdat dit duidelik is dat meer en meer stemme in die
binnekamer van die GKSA opgaan wat geen spanning tussen Christusafbeeldings
en die 2e Gebod ervaar nie.

1.9 Die Suidelike Partikuliere Sinode krenk eerstens God se reg deur te swyg as daar
so ‘n chaotiese wanorde in die kerke heers en tweedens my reg om effektief te
getuig teen Christusafbeeldings. Ek mag nie anders as om daarteen te getuig nie
want God gaan my naaste se bloed van my eis (vgl Eseg 3:20,21) as ek nie my
roeping om te waarsku nakom nie.

1.10 Ondergetekende staan dan ook nie onverskillig teenoor ons verantwoordelikheid
om studie te doen oor die saak nie en om God se Wil soos dit vir ons in die Woord
opgeskryf is na te vors nie. Aanheg is ‘n referaat wat tydens ‘n Calvynkongres gelewer
is (Bylae 8). ‘n Verkorte weergawe van die referaat is ook in Waarheid en Dwaling
gepubliseer (Okt 2005).

Gronde waarop die part sinode my beswaarskrif afgewys het:
1.11 Die gronde waarop die hoofdeel my beswaar afgewys word is: (a) “Die beswaarde

bly in gebreke om oortuigend aan te toon dat die besluit om nie uitvoering te gee
aan die Beskrywingspunt neerkom op die krenking van reg” (Bylae 3 – art 29.3.2.2.1)
en (b) “Dit is nie die taak van die Partikuliere Sinode om hom oor elke saak uit te
spreek nie. Die Belydenis van die kerke is reeds sodanige getuienis. Deur nie op
‘n bepaalde wyse getuienis te lewer nie, beteken nie dat geen getuienis (op ander
maniere) gelewer word nie. Die Klassis het immers reeds oor hierdie saak getuig”
(Bylae 3 – art 29.3.2.2.2).

1.12 Uittreksel van die besluit waarteen geappelleer word: (Handelinge Suidelike
Partikuliere Sinode 2005, art 29 – Bylae 3).

“3.2.3.3 Aanbeveling: Die Beswaarskrif slaag in sy geheel nie.” “Besluite: Punt 3:
Goedgekeur” (met verwysing na art 29:3).

1 Vgl die besluit oor die nagmaal (Sinode 2000 en 2003) en die harwar wat dit in Die Kerkblad
ontketen het en steeds veroorsaak.
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2. Gronde van beswaar teen die besluit
2.1 Eerste beswaargrond

Omdat fisiese Christusafbeeldings/Jesusfilms Christus se reg onder die beginsels
van die Skrif en die 2e Gebod krenk, (b) mag ons2 in gehoorsaamheid aan die Skrif
(vgl Eseg 2:4, 7; 3:4, 11; Matt 5:13-16 ens) nie anders as om te waarsku teen
Christusafbeeldings nie. (c) Omdat God ons naaste se bloed van ons gaan eis (vgl
Eseg 3:20,21) as ons nie daarteen waarsku nie krenk die Suidelike Partikuliere
Ssinode reg ingevolge die beginsels van Eseg 3:20,21 asook die beginsels vervat
in KO, artt 16, 23, 55 en NGB, art 30.

2.2 Motivering
2.1.1 (a) Fisiese Christusafbeeldings/Jesusfilms krenk Christus se reg onder die

beginsels van die Skrif en die 2e Gebod:
2.1.1.1 Volgens die 2e Gebod (Eks 20:4,5; HK, v/a 96, 97) mag God op geen manier

afgebeeld word nie. Christus is ook ware God (NGB, artt 8,10) en mag daarom
nie afgebeeld word nie.

2.1.1.2 Die 2e Gebod bevat twee elemente: (a) Ons mag God op geen enkele manier
afbeeld nie EN (b) ons mag Hom op geen ander manier vereer as wat Hy is sy
Woord beveel het nie. Beide hierdie elemente/beginsels geld gelyktydig en
selfstandig, soos deur die “EN” in die Heidelbergse Kategismus aangedui. (HK,
v/a 96, Commentaries on Ex 20:4, p69 – THE JOHN CALVIN COLLECTION,
AGES SOFTWARE ® , INC. · Rio, WI USA ·© 2000.) Beeldediens is nie ‘n
voorwaarde wat moet geld om die eerste element [sien (a) hierbo] van die 2e
Gebod eers geldig te maak nie.

2.1.1.3 Asof dit nie duidelik genoeg behandel is nie stel die Kategismus voorts: “God
kan en mag op geen enkele manier afgebeeld word nie.” (HK, v/a 97).

2.1.1.4 Buiten dat die 2e Gebod afbeeldings van Christus as God verbied, gee God in
die Skrif aan ons duidelike riglyne dat ons nie liggaamlik aan Hom moet dink
nie, maar eerder deur die verkondiging van die Woord geestelik aan Hom moet
dink. (HK, v/a 98; 2 Kor 5:16, Rom 8:1; Rom 8:9; Commentaries on Ex 20:4,
p68, 69; Commentaries on Deut 4:12, p80; Commentaries on Gal 3:1, p65-67;
Commentaries on Col 2:9, p46 – THE JOHN CALVIN COLLECTION, AGES
SOFTWARE ® , INC. · Rio, WI USA ·© 2000, SERMONS ON GALATIANS by
John Calvin, Sermon 9, Gal 3:1-3, p227; SERMONS ON GALATIANS by John
Calvin, Sermon 24, Gal 4:1-4, p352,3.)

2.1.1.5 Die beginsels oor Christusafbeeldings wat deur die Skrif afgewys word, word
ook beskryf in Prof De Bruyn se boek (PJ De Bruyn, Die Tien Gebooie,
1993:74,75). ‘n Referaat van ondergetekende (Bylae 8) wat onlangs in Waarheid
en Dwaling opgesom is (Okt 2005), is aangeheg. Daarin word die Skrifbeginsels
wat Calvyn gebruik om Christusafbeeldings af te wys, bespreek.

2.1.2 (b) Ons3 mag in gehoorsaamheid aan die Skrif (vgl Eseg 2:4, 7; 3:4, 11; Matt
5:13-16 ens) nie anders as om te waarsku teen Christusafbeeldings nie:

2.1.2.1 Ons het ‘n roeping en opdrag van God om te preek (vgl Eseg 2:4, 7; 3:4, 11) en
te waarsku (Eseg 3:17-21) itv God se Wil (wat ook sy Wet – 2e Gebod oor
Christusafbeeldings insluit). Christus self gee ons opdrag om sout vir die wêreld

2 Hierby sluit ek myself, die kerke wat Klassis Burgersdorp, Suidelike Partikuliere Sinode en Sinode
2006 vorm in.

3 Hierby sluit ek myself, die kerke wat Klassis Burgersdorp, Suidelike Partikuliere Sinode en Sinode
2006 vorm in.
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te wees en sy Lig te laat skyn (Matt 5:13-16 ens). Dit is God se opdrag aan ons
en ek kan nie anders as om te waarsku nie.

2.1.3 (c) Omdat God ons naaste se bloed van ons gaan eis (vgl Eseg 3:20,21) as ons
nie daarteen waarsku nie krenk die Suidelike Partikuliere Sinode reg ingevolge
die beginsels van Eseg 3:20,21 asook die beginsels vervat in KO, artt 16, 23, 55
en NGB, art 30.

2.1.3.1 Eseg 3:20, 21 – “En as ’n regverdige hom van sy geregtigheid afkeer en onreg
doen, en Ek ’n struikelblok voor hom gooi, dan sal hy sterwe; omdat jy hom nie
gewaarsku het nie, sal hy deur sy sonde sterwe, en aan sy geregtigheid wat hy
beoefen het, sal nie gedink word nie; maar sy bloed sal Ek van jou hand eis.
Maar as jy die regverdige waarsku, dat die regverdige nie moet sondig nie, en
hy sondig nie, dan sal hy sekerlik lewe, omdat hy hom laat waarsku het; en jy het
jou siel gered.”

2.1.3.2 As iemand afwyk van God se gebooie, doen sodanige persoon onreg voor
God. Afbeeldings van Christus soos Jesusfilms is in botsing met die 2e Gebod
(vgl die eerste deel van die Appèlgrond). Daarteen moet ons waarsku soos
God ons in Eseg 3:20, 21 en Matt 5:13-16 beveel.

2.1.3.3 KO, art 16 wil dat die bedienaars moet toesig hou oor mekaar asook om die
kerklike dissipline te handhaaf. As medebedienaars van Christus afwyk van
die ware Leer oor die 2e Gebod is individue en kerklike vergaderings geroepe
om te vermaan en uiteindelik dissipline te handhaaf.

2.1.3.4 Dieselfde beginsel word deurgetrek na die ouderlinge toe in KO, art 23. KO, art
55 beskerm die ware leer en roep die ouderlinge op om daaroor waak en
afdwalings te weerlê. NGB, art 30 vat dit alles saam deur opdrag te gee dat die
een raad van God op ‘n geestelike wyse moet regeer en die ware leer moet
uitdra en die oortreders op ‘n geestelike wyse moet vermaan.

2.1.3.5 My Beswaarskrif op Partikuliere Sinode 2005 was ‘n poging om die beginsels
( Eseg 3:20, 21, KO, art 16, 23, 55 en NGB, art 30) uit te dra en te waarsku teen
afwykings tov die ware Leer van God oor die 2e Gebod. Omdat die Partikuliere
Sinode die Beswaarskrif afwys, word my reg onder bg beginsels gekrenk.

J. RAPPORT VAN DIE APPÈLKOMMISSIE
1. Opdrag

Oorweeg die Appèl van br HG Kruger teen genoemde besluit en adviseer die Sinode
of regskrenking plaasgevind het.
Besluit: Kennis geneem.

2. Sake waarvan die Sinode kenns kan neem
2.1 Werkswyse
2.1.1 Die betrokke Appèlskrif met sy Bylaes is bestudeer.
2.1.2 Die appellant en toeligter is aangehoor.
2.2 Relevante feite
2.2.1 In 1996 dien ‘n Beskrywingspunt van Klassis Burgersdorp by die Suidelike

Partikuliere Sinode rakende die afbeelding van Christus. Hierdie Beskrywingspunt
word verwys na ‘n Kommissie van die Partikuliere Sinode. Die Suidelike Partikuliere
Sinode 1996 aanvaar nie sy Kommissie se Rapport wat handel oor die
Beskrywingpunt nie en gee daarom ook nie aan hierdie Beskrywingspunt gevolg
nie.
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2.2.2 Br Kruger stel dat hierdie saak in die afgelope tyd aktueel geraak het en dat die
Beskrywingspunt van Klassis Burgersdorp in besonder van belang is vir hierdie
hele kwessie, aangesien daar verbrokkeling in die kerkverband is tov die verstaan
en belydenis rondom die 2de Gebod.

2.2.3 Daarom maak br Kruger beswaar teen die besluit van die Suidelike Partikuliere
Sinode 1996 by die Suidelike Partikuliere Sinode 2005 met die doel dat daar wel
aan die betrokke Beskrywingspunt as ‘n getuienis gevolg gegee moet word.

2.2.4 Die beswaar rig hom veral daarteen dat die Suidelike Partikuliere Sinode 1996
nie die geleentheid gebruik het om dmv hierdie Beskrywingspunt te getuig nie.

2.2.5 Hierdie beswaar van br Kruger dien by die Appèlkommissie saam met ‘n Appèl
van die Kerkraad van Stellenbosch rakende die afbeelding van Christus.

2.2.6 Die Partikuliere Sinode handhaaf nie br Kruger se beswaar nie, aangesien die
Partikuliere Sinode oa van oortuiging is dat die Partikuliere Sinode hom nie oor
elke saak kan uitspreek nie. Die Belydenis van die kerke reeds sodanige getuienis
is en dat daar nie noodwendig op hierdie bepaalde wyse deur die vergadering
getuig hoef te word nie. Die Partikuliere Sinode voer verder aan dat die Klassis
immers reeds oor hierdie saak getuig het. Geen aanduiding word gegee van watter
Klassis betrokke is nie.

2.2.7 Br Kruger teken Appèl aan by die Nasionale Sinode 2006 rakende hierdie besluit
van Suidelike Partikuliere Sinode 2005.

Besluit: Kennis geneem.

3. Die Sinode besluit
3.1 Eerste Appèlgrond

“Omdat fisiese Christusafbeeldings/Jesusfilms Christus se reg onder die beginsels
van die Skrif en die 2de Gebod krenk, (b) mag ons in gehoorsaamheid aan die Skrif
nie anders as om te waarsku teen Christusafbeeldings nie. (c) Omdat God ons naaste
se bloed van ons gaan eis as ons nie daarteen waarsku nie krenk die Suidelike
Partikuliere Sinode reg in gevolge die beginsels van Eseg 3:20,21 asook die
beginsels vervat in KO, artt 16,23,55 en NGB, art 30”.

Besluit: Kennis geneem.
3.1.1 Beredenering

In die inleiding van die Appèlskrif (1.9) voer die appellant die volgende aan: “Die
Suidelike Partikuliere Sinode krenk eerstens God se reg deur te swyg as daar so
‘n chaotiese wanorde in die kerke heers”.
Dit is verder duidelik vanuit die inleiding van die Appèlskrif dat die appellant besorg
is oor die onduidelikheid oor hierdie saak binne die Suidelike Partikuliere Sinode,
aangesien Klassis Burgersdorp se Beskrywingspunt en Klassis Boland 2004 se
besluite oor hierdie aangeleentheid nie versoenbaar is nie.
Die appellant toon aan dat Christus nie afgebeeld mag word nie en voer dan verder
aan op grond van Eseg 2:4,7;3:4,11,17-21 en Matt 5:13-16 dat die kerk geroep
word om te waarsku en om ‘n lig te wees in die wêreld. Daarom meen die appellant
dat die Partikuliere Sinode sy reg gekrenk het aangesien hulle hom en andere in
die weg gestaan het om op grond van die aanvaarding van hierdie Beskrywingspunt
te waarsku teen die afwykings van die Tweede Gebod. Verder redeneer hy dat die
kerk geroep word om die ware leer as ‘n eenheid uit te dra in terme van NGB, art
30. Die kerk moet ook in terme van KO, artt 16, 23, 55, die onderlinge dissipline
handhaaf.
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Vanuit die Partikuliere Sinode se Kommissierapport word dit egter duidelik dat die
Appèlkommissie genoemde Beswaarskrif byna soos ‘n Appèl hanteer het. Die
Kommissie wys die beswaar af sonder om ‘n beredenering van die Beswaargronde
itv Skrif, Belydenis en Kerkorde in hulle Rapport weer te gee. Dit was van belang
dat die Kommissie die Beswaargronde deeglik sou beantwoord vanuit Skrif,
Belydenis en Kerkorde.
Wanneer die Partikuliere Sinode ‘n Appèlkommissie aanwys wat die Appèl van
Stellenbosch en die Beswaarskrif van br Kruger hanteer, neem die Kommissie twee
sake aangaande die 2de Gebod in behandeling wat in vertrekpunt/uitkoms van
mekaar verskil. Die betrokke Appèl beroep hom op die besluit van Klassis Boland
2004 en die betrokke Beswaarskrif het die besluit van Klassis Burgersdorp 1996
ten grondslag. Hierdie twee Klassisse se uitgangspunte verskil van mekaar rakende
die afbeelding van Christus.
Die Appèlkommissie van Suidelike Partikuliere Sinode 2005 redeneer oa dat die
Partikuliere Sinode nie noodwendig op ‘n bepaalde manier (dmv die betrokke
Beskrywingspunt) hoef te getuig nie, aangesien die Klassis reeds getuig het. Die
vraag ontstaan na watter Klassis se getuienis die Appèlkommissie van die
Partikuliere Sinode hier verwys, aangesien daar binne die ressort van die Suidelike
Partikuliere Sinode verskillende Klassisbesluite en gevolglike getuienisse oor die
aangeleentheid is (Klassis Burgersdorp 1996 en Klassis Boland 2004).
Die Partikuliere Sinode se Appèlkommissie redeneer in effek dat daar genoegsame
duidelike getuienis is, terwyl daar in werklikheid geen duidelikheid bestaan oor
watter getuienis geld nie. Die toedrag van sake word te weeg gebring deurdat die
Partikuliere Sinode die betrokke Appèl, wat op Klassis Boland 2004 se besluit
berus laat slaag, maar die Beswaarskrif nie handhaaf nie.
Juis omdat daar verskillende getuienisse in die ressort van die Partikuliere Sinode
is word die roeping om te getuig en te waarsku oor hierdie saak van kardinale
belang.

Besluit: Kennis geneem.
3.1.2 Bevinding

Bogenoemde beredenering toon aan dat daar wel regskrenking plaasgevind het,
a) omdat die Partikuliere Sinode nie ‘n beredenering van die Beswaargronde in
terme van Skrif, Belydenis en Kerkorde weergegee het nie, b) en dat die Partikuliere
Sinode se verdraagsaamheid teenoor die verskillende uitgangspunte binne die
Partikuliere Sinode (Klassis Boland 2004 en Klassis Burgersdorp 1996) die eenheid
in getuienis aangaande die 2de Gebod aan bande lê. Dit dra tot verwarring by en
staan die appellant en kerk se roeping tot waarskuwing en getuienis langs die weg
van ‘n Skrifgegronde Beskrywingspunt in die weg.

Besluit: Kennis geneem.
3.1.3 Aanbeveling by Eerste Appèlgrond

Die Appèl slaag op hierdie grond.
Besluit: Goedgekeur.
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4. Aanbeveling
Die Appèl slaag in sy geheel.
Besluit: Goedgekeur.

Die Sinode gaan uit camera.
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11.1.4 APPÈL SR T SATTLEGGER TEEN BESLUIT SUIDELIKE
PARTIKULIERE SINODE (NOVEMBER 2005) OOR DIE APPÈL VAN
DIE KERKRAAD STELLENBOSCH TEEN KLASSISBESLUIT VAN
2005 (Artt 12, 125, 137, 226)

Die Sinode gaan in camera.

A. Sr T Sattlegger stel die Appèl.
B. Ds D Pansegrouw gee toeligting namens die Suidelike Partikuliere Sinode.
C. Geleentheid word gegee vir vrae en bespreking.
D. Besluit: Verwys na Appèlkommissie (Kommissie 2).
E. Ds GJ Meijer rapporteer namens die Appèlkommissie.
F. Geleentheid word gegee vir repliek deur die appellant.
G. Geleentheid word gegee vir repliek deur die toeligter van die Partikuliere Sinode.
H. Geleentheid word gegee vir repliek deur die toeligter van die Appèlkommissie.
I. Die afgevaardigdes van die Suidelike Partikuliere Sinode neem nie aan die

stemming deel nie.

J. APPÈL
Aanloop
1. Kennis van beswaar op Sinode van Januarie 2006 is gegee op 1 Desember 2005

(Bylae 1).
2. Die Appèl is begrond daarop dat die Partikuliere Sinode ‘n formele/tegniese

redenasie gebruik (wat nie op Skrif, Belydenis of die korrekte verstaan van die
Kerkorde berus nie) om ‘n besluit wat wel op grond van Skrif en Belydenis geneem
is, ter syde te stel.

3. In 2002 aanvaar Klassis Boland die volgende besluit (Handeling Klassis Boland
2002, art 45 – Bylae 2):
“3.2. Dat die Klassis die gebruikmaking van die Jesus-film in evangelisasie nie
wenslik ag nie aangesien die uitbeelding van Jesus in hierdie film nie reg kan
laat geskied aan die feit dat Hy ware God en ware mens is nie”
“Dat waar die film vir evangelisasie gebruik word, dit met omsigtigheid en met
verantwoordelike begeleiding gebruik moet word en deur suiwer
Woordverkondiging voorafgegaan en opgevolg word.”

4. Tydens Klassis 2003 word ‘n Beswaarskrif teen die 2002 besluit ter tafel geneem.
Die Kommissie lewer eers sy rapport tydens die Klassis van 2004 en besluit die
volgende (Handelinge Klassis Boland 2004, art 45.3 – Bylae 3):
“45.3.1 Die Klassis spreek hom nie uit dat Jesus afgebeeld mag word of nie.”
“45.3.2 Die hantering van hierdie en derglike hulpmiddels in evangelisasie word
aan die verantwoordelikheid van die wat daarby betrokke is oorgelaat.”
“45.3.3 Indien die hulpmiddels wel gebruik word, moet dit met omsigtigheid
aangewend word in diepe verantwoordelikheid voor God.”

5. Belangrik om daarop te let dat die Klassisbesluit nie die afbeelding van Christus
as Skrifgetrou beoordeel het nie. Kerkraad Stellenbosch maak verkeerdelik die
afleiding dat die Klassisbesluit Christusafbeelding as Skrifgetrou sou goedkeur
(Handelinge Klassis Boland 2005, art 16.2.1.2 en art 16.3.1.1- ).
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6. Stellenbosch verleen goedkeuring aan, en bevorder, ‘n plakkaat waarop ‘n
afbeelding is wat Christus voorstel, waarteen ondergetekende eers beswaar
aanteken by die Kerkraad (Bylae 5) en daarna op grond van die Skrif en Belydenis
teen die Kerkraadsbesluit appelleer (Bylae 6,7).

7. Klassis 2005 handhaaf die Appèl (Handelinge Klassis Boland 2005, art 16 –
Bylae 4).

8. Stellenbosch appelleer suksesvol teen die Klassisbesluit (Handelinge Klassis
Boland 2005, art 16.3): “Appèlpunt 1. Die Klassis krenk die reg wat in
Gereformeerde kerkregering – wat wesenlik Christus se regering in Sy kerk bedien
– moet geld, deur willekeurig en opportunisties ‘n vorige besluit (Klassis 2004)
te negeer sonder om enige gronde daarvoor aan te voer” (Bylae 8).

9. Volgens die Kerkraad van Stellenbosch gebruik hulle al jare lank die plakkaat
waarop Christus afgebeeld word (Handelinge Klassis Boland 2005, art 16.2.2):
“‘n Lidmaat in die Geref Kerk Stellenbosch versprei al jarelank ‘n kleurplakkaat
wat ‘n grafiese voorstelling gee van die metafoor van Jesus in die Bergrede, nl
Die Smal en Breë weg. Behalwe tekeninge met Skrifverwysings wat die aandag
van die gebruiker moet trek, is daar onderaan die plakkaat op ‘n strategiese
plek ‘n voorstelling van drie mense aan kruise. Ongetwyfeld is die middelste
figuur ‘n verwysing na Jesus se kruisiging. Meer as 700 000 eksemplare van die
plakkaat is al in ‘n groot verskeidenheid van tale versprei, meesal onder mense
wat baat kan vind by so’n visuele voorstelling. Die plakkaat is ook in die kerkgebou
se portaal beskikbaar met almal se volle wete.”

10. Die Partikuliere Sinode handhaaf die Appèl op die eerste Appèlgrond (Handelinge
Suidelike Partikuliere Sinode 2005, art 29) (Bylae 9)
“3.1.1.1 Die Kerkraad voer aan dat die Klassis ‘n vorige besluit negeer sonder
om enige gronde daarvoor te gee. Die beredenering van die Kerkraad toon
hierdie beswaargrond oortuigend aan.”
“3.1.1.2 Dit is voorts duidelik uit die aanhaling van die vorige besluit van die
Kerkraad deur sr Sattlegger in haar Appèl teen die Kerkraad dat die Kerkraad
se besluit inderdaad begrond is op die besluit van die Klassis. (Aanhangsel B).
Volgens 3.1.3.1 van die beredenering het die Deputate van Stellenbosch dit wel
onder die aandag van die Klassis gebring.”
“3.1.1.3 BEVINDING:

Die eerste Appèlgrond word korrek beredeneer en slaag dus.”
“3.1.2.3 Dat die Appèl op grond van Appèlgrond 1 slaag.”
Besluite:
“Punt 3: Goedgekeur.”

Kerkregtelike agtergrond
11. Die gemeenakkoord in die GKSA oor Christusafbeeldings, ingevolge die 2e

Gebod, is dat Christus nie afgebeeld mag word nie.
12. Wat onder andere staan is dat “Die Klassis spreek hom nie uit dat Jesus afgebeeld

mag word of nie” (Handelinge Klassis Boland 2004, art 45.3.1 – Bylae 3).
13. Klassis Boland 2005 handhaaf ‘n Appèl teen die afbeelding van Christus op die

smal en breë weg plakkaat, wat begrond is op die Skrif en ons Belydenis (Bylae 4).
Die implikasie van die geslaagde Appèl is dus dat die Klassis hom nou wel
uitspreek dat die afbeelding van Jesus Christus op die plakkaat met die Skrif
en ons Belydenis bots.
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14. Die vorige besluit (2004) het hulpmiddels by evangelisasie aan die gewete van
die individue/plaaslike kerke oorgelaat: “Indien die hulpmiddels wel gebruik word,
moet dit met omsigtigheid aangewend word in diepe verantwoordelikheid voor
God” (Handelinge Klassis Boland 2004, art 45.3.3 – Bylae 3). Let wel dat hierdie
besluit nie op Skrif en Belydenis gebaseer is nie, maar dat dit wel in afhanklikheid/
onderworpenheid van die Skrif en Belydenis staan.

15. Nou aanvaar die kerke wat Klassis Boland 2005 gevorm het die kollektiewe
verantwoordelikheid dat die afbeelding van Christus op die plakkaat bots met die
Skrif en ons Belydenis deur die volgende Appèlgronde (met elkeen se motivering)
te laat slaag (Handelinge Klassis Boland 2005, art 16 – Bylae 4):
Appèlgrond 1: Die Kerkraad se besluit dat die afbeelding van Christus (op die
smal en breëwegplakkaat) gebruik kan word as evangelisasiemateriaal bots met
die Skrif en ons Belydenis tov die 2e Gebod:
Appèlgrond 2: Die Kerkraad se besluit dat die afbeelding van Christus (op die
smal en breëwegplakkaat) gebruik kan word as evangelisasiemateriaal bots met
die Skrif en ons Belydenis tov die eenheid van Christus se twee nature:

16. Omdat die Klassisbesluit (2005) oor die afbeelding van Christus op die die plakkaat
op die Skrif en Belydenis begrond is, verval die vorige onsekerheid waarvolgens
Stellenbosch vertolk dat hulle “vergunning” sou ontvang om “in diepe
verantwoordelikheid voor God” wel die Christusafbeelding op die plakkaat te steun.

17. Die implikasie van die Partikuliere Sinode besluit is dat die status quo voor die
geslaagde Appèl weer geld, naamlik: “Die Klassis spreek hom nie uit dat Jesus
afgebeeld mag word of nie.” (Handelinge Klassis Boland 2004, art 45.3.1 –
Bylae 3). Voorts dat Kerkrade, nou weer wederregtelik die Klassisbesluit van 2004
kan vertolk as dat die afbeelding van Christus gebruik mag word en word gelowiges
se gewetens daardeur gebind.

18. Dit bring mee dat die Partikuliere Sinode nou reg krenk onder NGB, art 7, wat stel
dat God se Woord volmaak is en aan ons volledig beskryf wat die korrekte inhoud
van ons diens aan Hom moet wees. Volgens NGB, art 7 is dit onmoontlik dat die
Skrif nie duidelik genoeg sou wees om uit te maak of ons God mag dien deur
Christusafbeeldings en of dit teen God se wil sou geskied nie.

19. Besluit waarteen beswaar gemaak word: (Handelinge Suidelike Partikuliere
Sinode 2005, art 29).
“Punt 3: Goedgekeur.” (Vgl 10 bo vir die Kommissie se aanbeveling).

20. Gronde van Appèl teen die besluit
Eerste Appèlgrond
20.1 Partikuliere Sinode (2005) krenk reg omdat hulle ‘n onsekere besluit (Klassis

Boland 2004) wat nie op die Skrif en Belydenis gebaseer is nie, gebruik as
formele/tegniese rede om ‘n besluit (dat die genoemde afbeelding van Christus,
deur die Skrif afgewys word) wat wel op Skrif en Belydenis gebaseer is, ter syde
te stel. Die tegniese rede is gebaseer op ‘n verwarring tussen KO, art 46 en KO,
art 31. Die Appèl word behandel itv KO, art 31 waarvolgens dit gaan oor
regspraak, en waar die praktiese gevolge(a onder) van die Appèl nie die uitslag
van die Appèl mag beïnvloed nie. Dit is presies wat die Partikuliere Sinode doen,
hulle gebruik ‘n verkeerde interpretasie van die gevolg van die geslaagde Appèl
om die Appèl self itv KO, art 46 ter syde te stel en krenk daarom reg onder KO,
art 31.
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(a) Solank sodanige gevolge nie ‘n situasie skep wat in stryd met die Skrif en
ons Belydenis is nie.

Motivering
20.1.1 Die besluit van Klassis Boland (2004) is onseker en dubbelsinnig omdat (a)

hy hom nie uitspreek dat die afbeelding van Christus Skriftuurlik of onskriftuurlik
is nie, en (b) omdat die besluit gevolglik deur sommiges vertolk word, as dat
die afbeelding van Jesus Christus gebruik kan word.

20.1.2 Die Klassisbesluit (2004) is nie op die Skrif en Belydenis gegrond nie. Dit
verklaar bloot dat daar “twee uiteenlopende standpunte” is (Bylae 4) oor die
toepassing van die 2e Gebod. Daar word geen Skrif- of Belydenisbegronding
van die besluit in die Klassisnotule weergegee nie (2004).

20.1.3 Stellenbosch voer in hulle Eerste Appèlgrond, wat slaag, argumente onder die
“beginsels” van KO, art 46 aan (art 16. 3.1.3.4.1). Daarvolgens beslis die
Partikuliere Sinode dat “3.1.1.1 Die Kerkraad voer aan dat die Klassis ‘n
vorige besluit negeer sonder om enige gronde daarvoor te gee. Die
beredenering van die Kerkraad toon hierdie beswaargrond oortuigend aan.”
Die Partikuliere Sinode krenk reg onder KO, art 31 omdat ‘n beginsel tot ‘n
kerkwet verhef word, naamlik om ‘n vorige besluit wat nie op die Skrif of
Belydenis gegrond is nie as formele/tegniese rede te gebruik om ‘n besluit
wat wel op die Skrif en Belydenis gegrond is te skrap (vgl Spoelstra,
Gereformeerde Kerkreg en Kerkregering, p24.)

20.1.4 Die misbruik van die Kerkorde word deeglik bespreek deur LS Kruger et al.
in Handleiding by die Kerkorde, p13, 43. Daarvolgens het die Kerkorde nie “’n
dwingende, gebiedende” karakter nie en moet dit “die kerklike lewe bepaal
sodat van die grondslag (Skrif en Belydenis) nie afgewyk word nie.” En “Dit
spreek vanself dat ‘n voorstel met belangrike materie swaarder weeg as
die formele reël van KO, art 46" (vgl LS Kruger et al., p285). “Afwyking van
‘n prosedure is in regverdigbare situasies toelaatbaar wanneer dit om die
eer van God en opbou van die kerk gedoen word.” (Spoelstra, p201). “As ons
Kerkordes en Sinodebesluite as bron van die kerkreg neem, kan ons
hoogstens van ‘n konstitusionele monargie praat wat die Skrif nie ken nie.”
(Spoelstra, p23). Dit is ook logies omdat die Kerkorde sy gesag van die Hoof
Christus ontleen (Ef 4:15) en dus nie gesag oor die Skrif kan uitoefen nie (vgl
ook Calvyn se Institusie: 4:2.4; 4:3.1,2,7,8,14; 4:7.23; 4:8.1-4, 7-8).

20.1.5 Partikuliere Sinode gebruik ‘n verkeerde interpretasie oor die geslaagde
Appèl. Vgl die motivering in 15, 16 bo vir die korrekte praktiese implikasies
van die geslaagde Appèl op Klassis 2005.

20.1.6 Volgens die kerkreg (KO, art 31) behoort die implikasies van die geslaagde
Appèl nie die regspraak oor die Appèl te beïnvloed nie (vgl LS Kruger et al.,
p199, Spoelstra, p197). Dit gaan oor regspraak van Christus self. Dit is presies
wat die Partikuliere Sinode hier doen. ‘n Formele/tegniese argument wat
boonop op ‘n verkeerde interpretasie van die geslaagde Appèl berus (vgl 15,
16 bo vir die korrekte gevolg van die geslaagde Appèl) word deur die beginsels
in KO, art 46 kragteloos gemaak. Daarom krenk die Partikuliere Sinode reg
onder KO, art 31.
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Tweede Appèlgrond
20.2 Die besluit van die Partikuliere Sinode 2005 verleen aan die besluit (wat nie op

Skrif of Belydenis gegrond is nie) van ‘n vergadering meer gesag as aan die
Skrif en krenk daarom reg onder NGB, art 7.

Motivering
20.2.1 Die besluit van Klassis 2004(a1 onder), berus op ‘n meningsverskil (a2 onder),

en nie op die Skrif of ons Belydenis nie. Daarteenoor is my Appèl op die Klassis
(Bylae 4 en 7) wat geslaag het, op die Skrif en Belydenis gegrond.

20.2.2 Volgens NGB, art 7 mag geen besluit (geskrifte van mense) oor die gesag
van die Woord heers nie. Dit is presies wat die Partikuliere Sinode doen en
daarom krenk hulle reg onder NGB, art 7.
(a1) Die Klassis spreek hom nie uit dat Jesus afgebeeld mag word of nie
(Handelinge Klassis Boland 2004, art 45.3 Bylae 3)
(a2) Bevindinge. Daar is duidelik twee uiteenlopende standpunte, nl: (1)
Geen afbeelding van Jesus mag gemaak word nie. (2) Jesus mag afgebeeld
word solank die afbeeldinge nie vereer word nie (Handelinge Klassis Boland
2004, art 45.2 Bylae 3)

Derde Appèlgrond
20.3 Die Suidelike Partikuliere Sinode se besluit dat die Appèl van die Kerkraad

Stellenbosch slaag, en dat die besluit van Klassis 2005 met hierdie besluit, op
die gronde soos aangevoer, ter syde gestel word, bots met die Skrif en ons
Belydenis ten opsigte van die Leer oor die volkomendheid van die Heilige Skrif.

Motivering
20.3.1 Die Partikuliere Sinode 2005 kies deur hulle uitspraak vir ‘n besluit wat

dubbelsinnig is en nie duidelik uitspraak gee oor die korrekte wyse
waarvolgens ons God ook met die Tweede Gebod moet dien nie (vgl a1 en a2
bo).

20.3.2 Die skrywer het geen twyfel dat die Suidelike Partikuliere Sinode 2005 (asook
inderdaad die Kerkraad Stellenbosch) die Heilige Skrif as volkome ag nie.
Tog is dit so dat ons bely dat die Skrif genoegsaam is om ons God se wil en
wet te leer. En dat geen kerkvergaderings of besluite met die waarheid van
God gelykgestel kan word nie, want die waarheid is bo alles (NGB, art 7).
Wanneer dan oor ‘n wesentlike saak (die Gebod van God en die Leer
aangaande Christus se twee nature) ooreenstemmend met die Skrif en ons
Belydenis geoordeel word, (soos Klassis 2005 gedoen het) is die Skrif duidelik
genoeg om uitspraak te gee oor die korrekte wyse waarop ons God moet
dien. Die Partikuliere Sinodebesluit bekragtig effektief ‘n besluit wat bots met
die Skrifbeginsel oor die Leer van die volkomendheid van die Skrif (vgl a1 en
a2 bo).

20.3.3 Ons mag noodwendig geen ander maatstaf (soos vorige kerklike besluite –
Klassis 2004-) as die Skrif self, en ons Belydenis gebruik om sodanige besluit
mee te evalueer nie, en ook nie ander maatstawwe gebruik om besluite waaroor
die Skrif duidelik is boonop ter syde mee te stel nie.



105

Vierde Appèlgrond
20.4 Die Suidelike Partikuliere Sinode se besluit dat die Appèl van die Kerkraad

Stellenbosch slaag, bots met die Skrif en ons Belydenis tov die Tweede Gebod.

Motivering
20.4.1 Deurdat die Suidelike Partikuliere Sinode besluit instrumenteel is om die

besluit van Kerkraad Stellenbosch te herbekragtig, kondoneer hulle die
kerkraadsbesluit dat: Jesus Christus was ook waarlik mens...., daarom mag
die Kerkraad die plakkaat waarop Jesus afgebeeld word gebruik, en nog
bly ondersteun.

20.4.2 Hierteenoor: Volgens die verklaring van die 2e Gebod (HK, vr/antw 96, 97)
mag God op geen manier afgebeeld word nie. Christus is waaragtig God
(NGB, artt 8,10) en mag daarom op grond van God se bevel (Eks 20:4,5)3 in
die 2e Gebod nie afgebeeld word nie

20.4.3 Die 2e Gebod bestaan volgens die Heidelbergse Kategismus uit twee dele
wat elk in eie reg en selfstandig geld: (a) Ons mag God op geen enkele
manier afbeeld nie EN (b) ons mag Hom op geen ander manier vereer as
wat Hy is sy Woord beveel het nie. Beide hierdie elemente/beginsels geld
gelyktydig en in eie reg, soos deur die “EN” in die Heidelbergse Kategismus
aangedui.

20.4.4 Bogenoemde word verder deur die Kategismus versterk en beklemtoon:
“God kan en mag op geen enkele manier afgebeeld word nie” (HK vr/antw
97).

20.4.5 Geen omstandighede of gronde, behalwe Skrif en Belydenisgronde mag –
kan- bogenoemde (20.4.1-20.4.3) weerlê, weerspreek, ignoreer, ondergeskik
stel, ter syde stel of vernietig nie, sonder dat sodanige weerlegging,
weerspreking, ignoreering, tersyde stelling of vernietiging self skuldig is aan
botsing met die Tweede Gebod nie.

20.4.6 Die besluit van ‘n kerklike vergadering (Klassis 2005) wat bepaal dat
bogenoemde (20.4.1-20.4.3) waar is, moet as vas en bindend beskou word
tensy bewys word dat die Skrif en Belydenis iets anders se as wat aangehaal
en beredeneer is, die Suidelike Partikuliere Sinode het geen sodanige
bewyse oorweeg of gevind nie.

Vyfde Appèlgrond
20.5 Die Suidelike Partikuliere Sinode se besluit dat die Appèl van die Kerkraad

Stellenbosch slaag, bots met die Skrif en ons Belydenis tov die eenheid van
Jesus Christus se twee nature.

Motivering
20.5.1 Deurdat die Suidelike Partikuliere Sinode die besluit van Kerkraad

Stel lenbosch herbekragt ig,  kondoneer hul le noodwendig die
Kerkraadsbesluit wat weergegee word as dat: Jesus Christus was ook waarlik
mens, daarom mag die Kerkraad die plakkaat waarop Jesus afgebeeld word
gebruik, en nog bly ondersteun.

20.5.2 Ons belydenis oor die menswording van Christus (Atanasius artt 30-37) stel
dat: Christus tegelyk God én mens is (art 30). Deur sy mensheid af te beeld
of sulke afbeeldings toe te laat word Christus se tegelyke eenheid as God
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misken (art 30); Saam met Christus se mensheid is Hy volkome God en aan
die Vader gelyk (artt 32, 33) – deur afbeeldings van Christus toe te laat word
impliseer dat Hy nie volkome God is nie; Terwyl Hy God en mens is, is Hy
nogtans nie twee nie maar een Christus (artt 34-36) – afbeelding van sy
menslike natuur sou die eenheid van Christus se twee nature aantas of
misken; Omdat God en mens een Christus is (art 37) mag Christus nie
afgebeeld word nie want dit sou sy eenheid/Godheid aantas; Hierdie twee
nature is só saam in een Persoon verenig dat hulle selfs deur sy dood nie
van mekaar geskei was nie (NGB, art 19) – ons mag dus nie Christus se
Godheid van sy mensheid probeer skei deur (slegs) sy mensheid (geskei
van sy Godheid) af te beeld nie, omdat dit sy Godheid aantas / misken.

20.5.3 Geen omstandighede of gronde, behalwe Skrif en Belydenisgronde mag –
kan- bogenoemde (20.5.2) weerlê, weerspreek, ignoreer, ondergeskik stel,
ter syde stel of vernietig nie, sonder dat sodanige weerlegging, weerspreking,
ignoreering, tersyde stelling of vernietiging self skuldig is aan botsing met die
Skrifleer oor die eenheid van Jesus Christus se twee nature nie.

20.5.4 Die besluit van ‘n kerklike vergadering (Klassis 2005) wat bepaal dat 20.5.2
bo waar is, moet as vas en bindend beskou word tensy bewys word dat die
Skrif en Belydenis iets anders se as wat daar aangehaal en beredeneer is,
die Suidelike Partikuliere Sinode het geen sodanige bewyse oorweeg of gevind
nie.

K. RAPPORT VAN DIE APPÈLKOMMISSIE
1. Opdrag

Oorweeg die Appèl van sr T Sattlegger teen genoemde besluit en adviseer die
Sinode of regskrenking plaasgevind het.
Besluit: Kennis geneem.

1.2 Werkwyse
1.2.1 Die betrokke Appèlskrif met sy Bylaes is bestudeer.
1.2.2 Die appellant sowel as ‘n toeligter van Suidelike Partikuliere Sinode is in mekaar

se teenwoordigheid aangehoor.
Besluit: Kennis geneem.

1.3 Tersaaklike historiese verloop
1.3.1 Klassis Boland neem in 2002 die volgende besluit: “Dat die Klassis die

gebruikmaking van die Jesus-film in evangelisasie nie wenslik ag nie,
aangesien die uitbeelding van Jesus in hierdie film nie reg kan laat geskied
aan die feit dat Hy ware God en mens is nie” (art 45 2.2).

1.3.2 Tydens Klassis Boland 2003 word ‘n Beswaarskrif teen bg besluit ingedien. Dit
word na ‘n Kommissie verwys wat in 2004 daarop antwoord:
45.3.1 Die Klassis spreek hom nie uit dat Jesus afgebeeld mag word nie.
45.3.2 Die hantering van hierdie en derglike hulpmiddele in evangelisasie

word aan die verantwoordelikheid van die wat daarby betrokke is
oorgelaat.

45.3.3 Indien die hulpmiddels wel gebruik word, moet dit met omsigtigheid
aangewend word in diepe verantwoordelikheid voor God.

1.3.3 Die Gereformeerde Kerk Stellenbosch keur goed dat die plakkaat “Die Breë
en Smal Weg” as evangelisasiemateriaal gebruik en in die ingangsportaal van
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die kerk beskikbaar gestel word. Op die plakkaat is ‘n afbeelding wat Christus
sou voorstel.

1.3.4 Op 24 April 2005 teken sr Sattlegger beswaar hierteen aan by die Kerkraad
van Stellenbosch. Sy stel dat die Kerkraad strydig handel met die Leer van die
Kerk (NGB, art 10, HK, So 35, Miga 5:1 en Heb 7:3) aangesien die Kerkraad
afbeeldinge van God toelaat en bevorder.

1.3.5 Die Kerkraad volstaan by die gebruik van die plakkaat. In hulle antwoord op sr
Satlegger se beswaar stel die Kerkraad onder andere (punt 3): Jesus Christus
was ook waarlik mens. Mense het Hom gesien, hulle kon aan Hom gevat het,
hulle het met Hom gepraat ... Daarom kan die plakkaat (Die Breë- en Smalweg)
waarop Jesus afgebeeld word, in die gees van die Klassisbesluit van 21
September 2004, wat oor die Jesus-fi lm handel, gebruik word as
evangeliesasiemateriaal.

1.3.6 Sr Sattlegger appelleer na Klassis Boland Augustus 2005. Hierdie Appèl slaag
(Klassis Acta, art 16).

1.3.7 Op sy beurt appelleer die Kerkraad van Stellenbosch teen die uitspraak van die
Klassis na Suidelike Partikuliere Sinode November 2005. Die Kerkraad voer
aan dat die Klassis reg krenk “deur willekeurig en opportunisties ‘n vorige besluit
(Klassis 2004) te negeer sonder om enige gronde daarvoor aan te voer” (Klassis
Acta, art 16.2.2).

1.3.8 Die Partikuliere Sinode handhaaf die Appèl op grond daarvan dat Klassis Boland
2005 ‘n vorige besluit (2004) negeer sonder om enige gronde daarvoor te gee.
Bowendien oordeel die Partikuliere Sinode dat die Kerkraad se besluit om die
gebruik van die plakkaat goed te keur inderdaad op die Klassis se besluit
gegrond is.

1.3.9 Sr Sattlegger appelleer na Nasionale Sinode 2006.
Besluit: Kennis geneem.

2. Die Sinode besluit
2.1 Eerste Appèlgrond
2.1.1 Beredenering

Die appellant se Appèlgrond en motivering
Die appellant voer aan dat Partikuliere Sinode 2005 reg krenk omdat hulle ‘n
onseker besluit (Klassis Boland 2004) wat nie op die Skrif en die Belydenis
gebaseer is nie, gebruik as formele/tegniese rede om ‘n besluit wat wel op
Skrif en Belydenis gebaseer is, ter syde te stel. Daarbenewens betoog die
appellant dat die Partikuliere Sinode ‘n verkeerde interpretasie van die gevolg
van die geslaagde Appèl gebruik om die Appèl self in terme van KO, art 46 ter
syde te stel en sodoende die reg insake KO, art 31 krenk.

Oorweging van die appèlgrond en motivering
Die appellant wys tereg aan dat die besluit van Klassis Boland 2004 nie op
Skrif- en/of Belydenisgronde rus nie, terwyl die Klassis se uitspraak in 2005
oor haar Appèl wel die Skrif en Belydenis as basis het.
Oor die Partikuliere Sinode se interpretasie en toepassing van KO, art 46 in
samehang met KO, art 31, blyk dit dat die Partikuliere Sinode twee
verskillende besluite van Klassis Boland sodanig aan mekaar verbind, dat
die een besluit (2005, oor sr Satlegger se Appèl) in die lig van ‘n ander
besluit (2004, oor die Jesus-film) ongeldig geag word. Die werklikheid is
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dat die Klassis in 2004 uitspraak oor teenoorgestelde standpunte oor die
Jesus-film gelewer het, deur te besluit dat die vergadering hom “nie uitspreek
dat Jesus afgebeeld mag word of nie”. In 2005 het die Klassis ten opsigte
van ‘n heeltemal ander saak (‘n Appèl in verband met die Christus-afbeelding
op die Breë- en Smalle Weg plakkaat) op grond van Skrif en Belydenis
goedgekeur.

Besluit: Kennis geneem.
2.1.2 Bevinding

Die appellant bewys regskrenking.
Besluit: Kennis geneem.

2.1.3 Aanbeveling
Die Appèl slaag op hierdie grond.

Besluit: Goedgekeur.

2.2 Tweede Appèlgrond
2.2.1 Beredenering

Die appellant se Appèlgrond en motivering
Die appellant voer aan dat die besluit van die Partikuliere Sinode 2005 meer
gesag verleen aan ‘n besluit wat nie op die Skrif en Belydenis gegrond is nie,
as aan die Skrif. Reg word ingevolge NGB, art 7 gekrenk.

Oorweging van die appèlgrond en motivering
In NGB, art 7 bely die kerke dat ons geen geskrifte van mense, hoe heilig die
mense ook al was, met die Goddelike Skrif gelykstel nie. Die Skrif is die einde
van alle teëspraak en die maatstaf waarvolgens sake in die kerk ingerig moet
word.
Die Partikuliere Sinode gebruik die Klassisbesluit van 2004, wat geen
Skrifgronde bevat nie, egter as basis vir regspraak in die Appèl van die
Gereformeerde Kerk Stellenbosch teen Klassis Boland. Die uitspraak van
Klassis 2005, wat wel op Skrifgronde rus (die appellant se beredenering van
Skrifgronde is deur die Klassis goedgekeur – Klassis Acta 2005, art 38.4.1)
word deur die Partikuliere Sinode tersyde gestel. Sodoende verhef die
Partikuliere Sinode die gedagtes en besluite van mense bo die Woord van God.

Besluit: Kennis geneem.
2.2.2 Bevinding

Die appellant bewys regskrenking.
Besluit: Kennis geneem.

2.2.3 Aanbeveling
Die Appèl slaag op hierdie grond.

Besluit: Goedgekeur.

2.3 Derde Appèlgrond
2.3.1 Beredenering

Die appellant se Appèlgrond en motivering
Die appellant voer aan dat die Suidelike Partikuliere Sinode se besluit dat die
Appèl van die Kerkraad van Stellenbosch slaag, en die besluit van Klassis Boland
2005 sodoende tersyde gestel word, met die Skrif en Belydenis bots ten opsigte
van die leer oor die volkomenheid van die Skrif.

Oorweging van die beswaargrond en motivering
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Met hierdie Appèlgrond weeg die appellant die Partikuliere Sinode se hantering
van die 2004- en 2005-besluite van Klassis Boland. Klassis 2004 spreek hom,
sonder om na die Skrif en die Belydenis te verwys, nie oor die afbeelding van
Jesus uit nie. Klassis 2005 spreek hom wel oor die appellant se Skrifgebruik in
die vraagstuk rondom die plakkaat “Die Breë en Smalle Weg” uit. Die Partikuliere
Sinode 2005 oordeel dat die uitspraak van Klassis 2004, wat inderwaarheid ‘n
uitspraak van stilswye is (ons spreek ons nie uit nie), sonder enige gronde deur
Klassis 2005 genegeer word. Hierdie oordeel van die Partikuliere Sinode is in
die lig van NGB, art 7 ongegrond. Die Here spreek Hom in sy Woord duidelik
en volkome oor afbeelding van Homself uit (oa Tweede Gebod).

Besluit: Kennis geneem.
2.3.2 Bevinding

Die appellant bewys regskrenking.
Besluit: Kennis geneem.

2.3.3 Aanbeveling
Die Appèl slaag op hierdie grond.

Besluit: Goedgekeur.

2.4 Vierde Appèlgrond
2.4.1 Beredenering

Die appellant se Appèlgrond en motivering
Die appellant voer aan die hand van verskeie dele uit die Belydenis aan dat die
Suidelike Partikuliere Sinode se besluit dat die Appèl van die Kerkraad van
Stellenbosch slaag, bots met die Skrif en ons Belydenis ten opsigte van die
Tweede Gebod.

Oorweging van die beswaargrond en motivering
Net soos in Appèlgrond 3, weeg die appellant die Partikuliere Sinode se
hantering van die 2004- en 2005-besluite van Klassis Boland. Klassis 2004
spreek hom, sonder om na die Skrif en die Belydenis te verwys, nie oor die
afbeelding van Jesus uit nie. Klassis 2005 spreek hom wel oor die appellant se
Skrifgebruik in die vraagstuk rondom die plakkaat “Die Breë en Smalle Weg”
uit. Die Partikuliere Sinode 2005 oordeel dat die uitspraak van Klassis 2004
sonder enige gronde deur Klassis 2005 genegeer word. Hierdie oordeel van
die Partikuliere Sinode is in die lig van die Skrif (onder andere Eksodus 20:4,5)
en die Belydenis (NGB, artt 8 en 10 asook HK, So 35) ongegrond.

Besluit: Kennis geneem.
2.4.2 Bevinding

Die appellant bewys regskrenking.
Besluit: Kennis geneem.

2.4.3 Aanbeveling
Die Appèl slaag op hierdie grond.

Besluit: Goedgekeur.

2.5 Vyfde Appèlgrond
2.5.1 Beredenering

Die appellant se Appèlgrond en motivering
Die appellant voer aan die hand van verskeie dele uit die Belydenis aan dat die
Suidelike Partikuliere Sinode se besluit dat die Appèl van die Kerkraad van
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Stellenbosch slaag, bots met die Skrif en ons Belydenis ten opsigte van Jesus
Christus se twee nature.

Oorweging van die appèlgrond en motivering
Net soos in Appèlgronde 3 en 4, weeg die appellant die Partikuliere Sinode se
hantering van die 2004- en 2005-besluite van Klassis Boland. Klassis 2004
spreek hom, sonder om na die Skrif en die Belydenis te verwys, nie oor die
afbeelding van Jesus uit nie. Klassis 2005 spreek hom wel oor die appellant se
Skrifgebruik in die vraagstuk rondom die plakkaat “Die Breë en Smalle Weg”
uit. Die Partikuliere Sinode 2005 oordeel dat die uitspraak van Klassis 2004
sonder enige gronde deur Klassis 2005 genegeer word. Hierdie oordeel van
die Partikuliere Sinode is in die lig van die Belydenis (NGB, art 19 asook art
30, Atanasius) ongegrond.

Besluit: Kennis geneem.
2.5.2 Bevinding

Die appellant bewys regskrenking.
Besluit: Kennis geneem.

2.5.3 Aanbeveling
Die Appèl slaag op hierdie grond.

Besluit: Goedgekeur.

3. Aanbeveling
Die Appèl slaag in sy geheel.
Besluit: Goedgekeur.

Die Sinode gaan uit camera.
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11.1.5 APPÈL DS PK LOURENS TEEN BESLUIT PARTIKULIERE SINODE
OVS/NATAL 22 & 23 NOVEMBER 2005 (Artt 12, 133, 204)

A. Ds PK Lourens stel die Appèl.
B. Dr N Vorster gee toeligting namens die Partikuliere Sinode OVS+Natal.
C. Geleentheid word gegee vir vrae en bespreking.
D. Besluit: Verwys na Appèlkommissie (Kommissie 2).
E. Ds G Opperman rapporteer namens die Appèlkommissie.
F. Geleentheid word gegee vir repliek deur die appellant.
G. Geleentheid word gegee vir repliek deur die toeligter van die Partikuliere Sinode.
H. Geleentheid word gegee vir repliek deur die toeligter van die Appèlkommissie.
I. Die afgevaardigdes van die Partikuliere Sinode OVS+Natal neem nie aan die

stemming deel nie.

F. APPÈL
1. Besluit waarteen geappelleer word:

“Art 33. Rapport Appèlkommissie 1 (Bylae 25)
Besluit:
Deel B: Aanbeveling goedgekeur”
(Bylae 25)
Rapport van Appèlkommissie 1
B. Rapport oor Appèl teen besluit van Klassis Ventersburg 24 Mei en 1 Junie 2005
3. Beoordeling van Appèlgrond 1
Beoordeling
Die Klassis het korrek geoordeel op grond van die materie voor hom, dat alhoewel
verskeie partye gefouteer het, daar nie genoegsame bewyse gevoer is dat bevind
kan word dat in hierdie geval die openbare growwe sonde van indringing in die diens
van ‘n ander itv KO, artt 79-80 plaasgevind het nie.
Dit blyk uit die stukke en toeligting voor die Kommissie dat hier spanning tussen
partye is.
Aanbeveling
Die Appèlgrond slaag nie.
4. Aanbeveling
4.1Die Appèl slaag nie.”

2. Appèlgrond
2.1 Appèlgrond 1

Die besluit van die Partikuliere Sinode OVS+Natal 22,23 November 2005 krenk
my reg as geroepene van die Here (vgl KO, artt 4,5) binne die bedieningsgebied
(grense) van die Gereformeerde Kerke Bloemfontein en Bloemfontein-Oos, deur
die orde van kerkgrense waarbinne dienaars arbei (bedieningsgebied) omver te
werp as hulle aanvoer dat daar op grond van die materie voor Klassis Ventersburg
24 Mei en 1 Junie 2005 nie genoegsame bewyse aangevoer is om ‘n klag in terme
van KO, artt 79,80 te laat slaag nie.

Die wese van die Appèl voor Partikuliere Sinode OVS+Natal wat gehandel het oor
die definisie wat Klassis Ventersburg 24 Mei, 1 Junie 2005, aan die begrip
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‘indringing in diens van ‘n ander’ geheg het, is nie beantwoord nie en daarom
hang die hele saak in die lug omdat regspraak nie gelewer is nie.

2.2 Agtergrondskets
2.2.1 ‘n Onvergenoeglike situasie ontstaan sedert 2004 in Bloemfontein as die predikant

van Ventersburg begin om mense amptelik in Bloemfontein as ‘n wyk(e) van die
Gereformeerde Kerk Ventersburg te bedien (vergelyk Bylae 1 – Ventersburg 8
Augustus 2004).

2.2.2 Hierna kla ek die dominee en die Kerkraad van Ventersburg aan in terme van KO,
artt 79,80 (Bylae 2 – 2 September 2004).

2.2.3 Op 14 Maart 2005 antwoord die Kerkraad die klagskrif dat die klag effektief
ongeldig is (Bylae 3 – 14 Maart 2005).

2.2.4 Hierop versoek ek Kerkrade in die ressort van Klassis Ventersburg om ‘n spesiale
Klassis byeen te roep wat op 24 Mei en 1 Junie 2005 (Bylae 4 – 25 April 2005)
vergader het en die besluit waarteen ek na die Partikuliere Sinode OVS+Natal
22,23 November 2005 geappelleer het, geneem het (Bylae 5 – 10 Oktober 2005).

2.3 Beredenering van Appèlgrond
2.3.1 In die klag itv KO, artt 79,80 word sekere beweringe gemaak van sonde wat gepleeg

is ten opsigte van die klag van ‘indringing in diens van ‘n ander’. Die klaers het
aanvaar dat die Kerkraad van Ventersburg op grond van die beweringe deur die
klaers die klag sou ondersoek, wat nie gebeur het nie, daarom appelleer ek na die
spesiale Klassis Ventersburg 24 Mei en 1 Junie 2005 dat hulle dit wel moet
ondersoek.

2.3.2 In my Appèl voor Klassis Ventersburg 24 Mei en 1 Junie 2005 voer ek aan dat daar
intussen nog addisionele ‘bewyse’ van die sonde van ‘indringing in diens van ‘n
ander’ deur die Kerkraad van Ventersburg gelewer is wat die beweringe wat in die
klag vervat is, bevestig en dat die Kerkraad van Ventersburg die beweringe volgens
KO, artt 79,80 behoort te ondersoek. Klassis Ventersburg 24 Mei en 1 Junie 2005
beredeneer die saak en kom tot die gevolgtrekking dat die beweringe van sonde
in terme van KO, artt 79,80 ten opsigte van ‘indringing in diens van ‘n ander’ nie
strook met hul (Klassis Ventersburg 24 Mei en 1 Junie 2005) definisie van wat hulle
verstaan onder die term ‘indringing in diens van ‘n ander’ nie.

2.3.3 Ek appelleer na die Partikuliere Sinode OVS+Natal 22,23 November 2005 en hulle
gee nie uitspraak oor die wese van die Appèl voor hulle ten opsigte van die definisie
van Klassis Ventersburg 24 Mei en 1 Junie 2005 oor wat onder ‘indringing in diens
van ‘n ander’ verstaan behoort te word nie, maar voer aan dat daar te min bewyse
voor Klassis Ventersburg 24 Mei en 1 Junie 2005 gelewer was. Hiermee mis
Partikuliere Sinode OVS+Natal 22,23 November 2005 die geleentheid om
regspraak te lewer.

2.3.4.1 Wanneer ‘n klag in terme van KO, artt 79,80 gelê word, is alle verwysings na
sondes wat gepleeg sou wees tog bloot beweringe, daarom 1 Tim 5:19 se vereiste
van getuies. Die beweringe van sondes ten opsigte van ‘indringing in diens van
‘n ander’ is in die klagskrif sowel as in die Appèl voor Klassis Ventersburg 24 Mei
en 1 Junie 2005 gemaak. Nóg voor Klassis Ventersburg 24 Mei, 1 Junie 2005,
nóg voor die Partikuliere Sinode OVS+Natal 22,23 November 2005 is die de
facto feite in twyfel getrek, maar die Partikuliere Sinode volstaan dat daar nie
‘genoegsame bewyse’ aangevoer sou wees nie.
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2.3.4.2 Die klaers sou dus kon aanvaar dat die Kerkraad van Ventersburg na die
sigwaarde – die prima facie getuienis – van die sondebewerings ondersoek
sou instel, wat nie gebeur het nie vandaar die oproep tot die spesiale Klassis
Ventersburg 24 Mei en 1 Junie 2005 om te probeer verseker dat dit wel gebeur.

2.3.4.3 Die klaers sou dus ook kon aanvaar dat die reg sy loop sou neem soos die
Kerkorde die regsproses aandui van Kerkraad, Classis Contracta, Klassis
met Deputate Partikuliere Sinode, ens.

2.3.4.4 Eers hoor die klaers by Klassis Ventersburg 24 Mei en 1 Junie 2005 dat ons
bewerings van sonde nie met hul definisie van ‘indringing in diens van ‘n
ander’ strook nie en as ons die definisie voor Partikuliere Sinode OVS+Natal
22,23 November 2005 wil toets, moet ons hoor dat daar nie genoegsame
‘bewyse’ gelewer is om iemand aan sonde skuldig te bevind nie (‘n saak wat
buite die Appèl voor Klassis Ventersburg 24 Mei, 1 Junie 2005 asook buite
die mandaat van die Klassis val). Partikuliere Sinode OVS+Natal 22,23
November 2005 lewer nie regspraak op die Appèlgrond ten opsigte van die
definisie waarmee Klassis Ventersburg 24 Mei en 1 Junie 2005 gewerk het
nie.

2.3.4.5 Na ons opinie lê dit op die weg van die Kerkraad by wie ‘n klag ingedien word
om na die bewyse te vra, tot dan is alle klagtes bloot beweringe van sondes
wat gepleeg is. Die ‘toets’ van die sondebewerings en die bewysvoerings
vind in die Kerkraad plaas wat aanvanklik die prima-facie getuienis van die
klag moet beoordeel om dan as Kerkraad saam met naburige Kerkrade en
eventueel in die Klassis saam met Deputate vanweë die Partikuliere Sinode
oor die ‘bewysvoering’ te handel. (Hierdie saak het nog nie eens voor die
Kerkraad gedien dat hulle die prima-facie getuienis geweeg het nie.)

2.3.5 Hierdie Appèl toets (i) die beginsel of ‘n predikant (of ‘n Kerkraad) elders anders
as in die gemeente waarin hy volgens KO, artt 4,5 beroep en bevestig is en
KO, art 16 en die Bevestigingsformulier as ‘opdrag’ het, ‘wyke’ te institueer in
die ressort van ander gemeentes en (ii) wanneer sulke optredes aan die
beginsel van KO, artt 79,80 van ‘indringing in diens van ‘n ander’ sou
beantwoord.
Ek meen dat hierdie beginsel deur hierdie Sinode vasgelê behoort te word om
ongelukkighede te voorkom omdat die implikasie van die besluit van Partikuliere
Sinode OVS+Natal 2005 gewoontereg skep wat op sy beurt weer implikasies
het vir plaaslike kerkwees en vir die Kerkorde.

J. RAPPORT VAN DIE APPÈLKOMMISSIE
1. Opdrag

Oorweeg die Appèl van ds PK Lourens teen genoemde besluit en adviseer die
Sinode of regskrenking plaasgevind het.
Besluit: Kennis geneem.

2. Sake waarvan die Sinode kennis kan neem
2.1 Werkswyse
2.1.1 Die betrokke Appèlskrif met sy Bylaes is bestudeer.



114

2.1.2 Die appellant en ds AH Stavast is aangehoor. Di J van Schaik en FM Dreyer het
ook met die Kommissie in gesprek getree. Die toeligter van Partikuliere Sinode
OVS+Natal was nie teenwoordig nie.

Besluit: Kennis geneem.

3. Historiese agtergrond
3.1 Na die Nasionale Sinode 2003 organiseer ‘n groep uit Bloemfonteinse

Gereformeerde Kerke hulself omdat hulle nie met besluite van Bloemfonteinse Kerke,
begrond op die besluite van 2003, kan saamgaan nie. Hulle doen dit deur oa ‘n
advertensie op 12 Februarie 2004 in die plaaslike koerant te plaas.

3.2 Op 24 April 2004 word ds AH Stavast in die kombinasie Ventersburg/Hennenman/
Senekal bevestig.

3.3 Hierdie beswaarde lidmate rig ‘n versoek tot die Kerkraad van Ventersburg om hulle
op een of ander manier kerklik te bedien. Van die lidmate vanuit Bloemfontein voeg
hulself deur middel van attestate by die Gereformeerde Kerk Ventersburg.

3.4 Op 22 Julie 2004 kom ‘n groep predikante (oa ds PK Lourens) en ander
Kerkraadslede by die kerkgebou van die Gereformeerde Kerk Bloemfontein-Noord
bymekaar. Die bediening van hierdie groep beswaardes (genoem in 3.1) word
bespreek.

3.5 Die Kerkraad van Ventersburg rig ‘n skrywe op 8 Augustus 2004 aan al die betrokke
Gereformeerde Kerke in Bloemfontein waarin hulle die situasie skets en waarin hulle
versoek dat daar saamgewerk sal word om die bediening aan hierdie groep mense
voort te laat gaan.

3.6 Nadat attestasies ontvang is en hierdie lidmate opgeneem is, het ds AH Stavast
begin om hierdie lidmate van Ventersburg in Bloemfontein te bedien deur middel
van middageredienste op Sondae op ‘n plek binne die gemeentegrense van
Bloemfontein-Noord.

3.7 Hieroor kla ds PK Lourens (predikant van die Gereformeerde Kerke Bloemfontein
en Bloemfontein-Oos) vir ds AH Stavast by Ventersburg se Kerkraad aan itv KO, artt
79 en 80 “indringing in die diens van ‘n ander” (Bylae 2).

3.8 Die Gereformeerde Kerk Ventersburg besluit op 14 Maart 2005 dat die klag nie
geldig is nie, aangesien (volgens hulle) geen sonde in die verband gepleeg is nie
(skrywe gerig aan Ds PK Lourens en andere).

3.9 Ds Lourens appelleer na die Klassis Ventersburg op grond daarvan dat sy reg as
geroepene van die Here (KO, artt 4,5) binne die bedieningsgebied van die
Gereformeerde Kerke Bloemfontein en Bloemfontein-Oos gekrenk word deur die
besluit van die Gereformeerde Kerk Ventersburg en ds AH Stavast met hul
indringing in sy en ander Bloemfonteinse predikante se bedieningsgebied. Volgens
hierdie Appèl staan die oorspronklike klag dat ds AH Stavast onregmatig, onordelik
en selfoorskattend in die diens van ‘n ander ingedring het en die kerk kom verskeur
het (Bylae 4).

3.10 Klassis Ventersburg (24 Mei en 1 Junie 2005) besluit dat die Appèl nie slaag nie
omdat die appellant nie kan aantoon dat ampsindringing plaasgevind het nie. Die
blote bediening van lidmate in ‘n ander gebied konstitueer nog nie ampsindringing
nie. Ampsindringing (KO, art 80) behels volgens die Kommissie die volgende: Die
doelbewuste ingrype in die diens van ‘n ander predikant deur lidmate te bedien wat
onder die spesifieke predikant se toesig geplaas is sonder dat die skriftelike
toestemming deur die betrokke Kerkraad gegee is (besluit opgeneem in Bylae 5).
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3.11 Ds Lourens appelleer na die Partikuliere Sinode OVS+Natal (21 en 22 November
2005) op grond daarvan dat die Klassis besluit weer eens sy reg as geroepene van
die Here (vgl KO, artt 4,5) binne die bedieningsgebied (grense) van die
Gereformeerde Kerke Bloemfontein en Bloemfontein-Oos krenk. Volgens sy
Appèlgrond doen hulle dit deur die orde van kerkgrense waarbinne dienaars arbei
(bedieningsgebied) omver te werp en “lidmaatskap” as bedieningsbeginsel voorop
te stel.
Onder dieselfde Appèlgrond maak ds PK Lourens die opmerking dat die besluit van
Klassis Ventersburg die beginsel van (kerk)grense, roeping (KO, artt 4,5) en
dienswerk (KO, art 16 en Bevestigingsformulier bedienaars van die Woord) in die
plaaslike kerk omver(werp) (Bylae 5).

3.12 Partikuliere Sinode OVS+Natal (21 en 22 November 2005) laat die Appèl nie slaag
nie. Volgens hulle het die Klassis korrek geoordeel. In hulle beoordeling stel hulle dit
dat daar nie genoegsame bewyse gevoer is dat bevind kan word dat in hierdie
geval die openbare growwe sonde van indringing in die diens van ‘n ander itv KO,
artt 79,80 plaasgevind het nie.

3.13 Hierna volg die appèl van ds PK Lourens na die Nasionale Sinode (2006).
Besluit: Kennis geneem.

4. Die Sinode besluit
4.1 Eerste Appèlgrond.

“Die besluit van die Partikuliere Sinode OVS+Natal 22,23 November 2005 krenk
my reg as geroepene van die Here (vgl KO, artt 4,5) binne die bedieningsgebied
(grense) van die Gereformeerde Kerke Bloemfontein en Bloemfontein-Oos, deur
die orde van kerkgrense waarbinne dienaars arbei (bedieningsgebied) omver te
werp as hulle aanvoer dat daar op grond van die materie voor Klassis Ventersburg
24 Mei en 1 Junie 2005 nie genoegsame bewyse aangevoer is om ‘n klag in terme
van KO artt 79,80 te laat slaag nie.
Die wese van die Appèl voor Partikuliere Sinode OVS+Natal wat gehandel het oor
die definisie wat Klassis Ventersburg 24 Mei, 1 Junie 2005, aan die begrip
‘indringing in diens van ‘n ander’ geheg het, is nie beantwoord nie en daarom hang
die hele saak in die lug omdat regspraak nie gelewer is nie.”

4.1.1 Beredenering
4.1.1.1 Die Appèlkommissie is van mening dat ds PK Lourens se enigste Appèlgrond

verdeel kan word in twee argumente:
4.1.1.1.1 Partikuliere Sinode OVS+Natal saam met Klassis Ventersburg het sy reg as

geroepene van die Here binne ‘n seker bedieningsgebied gekrenk deurdat
hulle nie gevolg gegee het aan sy klag itv KO, artt 79,80 nie.

4.1.1.1.2 Bogenoemde hou verband met die bewering dat Partikuliere Sinode OVS+Natal
die wese van sy Appèl ... nie beantwoord het nie en daarom hang die hele
saak in die lug omdat regspraak nie gelewer is nie. Die wese van sy Appèl
handel oor die definisie wat Klassis Ventersburg 24 Mei, 1 Junie 2005, aan
die begrip “indringing in diens van ‘n ander” geheg het.
(Sien ook die Beredenering van Appèlgrond 2.3.5 waar aangedui word dat
die Appèl sekere beginsels “toets”).

4.1.1.2 Partikuliere Sinode OVS+Natal laat die Appèl nie slaag nie. Uit hulle Beoordeling
is dit duidelik dat hulle in die klag itv KO, artt 79,80 nie genoegsame bewyse
gevind het nie.
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4.1.1.3 Die verloop en die samehang van gebeure dui nie op ‘n skuldigbevinding op ‘n
klag van ‘n growwe openbare sonde nie. Volgens die Appèlkommissie se oordeel
is daar nie enige bewys van ‘n doelbewuste kwaadwillige optrede by die optrede
van Ventersburg se Kerkraad en predikant nie.

4.1.1.4 Wat 4.1.1.1.2 van die Appèl betref: Die doel van ‘n Appèl is nie om beginsels en
kerkregtelike definisies te toets nie. Ander Kerkordelike weë is daarvoor oop.
Die Appèlkommissie moet oordeel of die betrokke party(e) se reg gekrenk is
(vgl Spoelstra, 1989:200 en Visser, 1999:145: ‘n Appèl is ‘n regsaak waar daar
uitspraak oor beweerde regskrenking gegee moet word).

Besluit: Kennis geneem.
4.1.2 Bevinding

Geen regskrenking word bewys nie
Besluit: Kennis geneem.

4.1.3 Aanbeveling
Die Appèl slaag nie op hierdie grond nie.

Besluit: Goedgekeur.

5. Aanbeveling
Die Appèl slaag nie.
Besluit: Goedgekeur.
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12.  Bybelmedia, Bybelvertaling en Bybelverspreiding

12.1 RAPPORT DEPUTATE BYBEL (Artt 126, 127, 128, 132, 236)

A. Ds AP Kruger en br H Dekker stel die Rapport.
B. Besluit: Finansiële implikasies word verwys na die Kommissie Finansies.
C. Oudl IJ Lessing rapporteer namens die Kommissie Finansies.
D. Ds AP Kruger stel ds R Geyer, adjunk-uitvoerende direkteur van die Bybelgenootskap,

voor.
E. Ds R Geyer lewer ‘n groeteboodskap namens die Bybelgenootskap.
F. Ds AP Kruger rig ‘n woord van dank aan ds Geyer en in die besonder aan die

Bybelgenootskap vir die werk wat hulle doen.
G. Prof JJ Janse van Rensburg lig die Sinode met ligbeelde toe in verband met die

Brontaalgerigte Afrikaanse Vertaling van die Bybel.

H. RAPPORT
1. Opdrag
1.1 Sake waarvan die Sinode moet kennis neem
1.1.1 Die opdrag van die Deputate Bybel het op Bybelverspreiding, Bybelmedia en

Bybelvertaling betrekking. Die opdragte word by die onderskeie Rapporte
aangehaal.

Besluit: Kennis geneem.

2. Bybelverspreiding
2.1 Opdrag 2 (Acta 2003:115, 6.1.2.3)
2.1.1 Finaliseer na verdere onderhandeling met die Bybelgenootskap die benoeming

van ‘n skakeldeputaat.
Besluit: Kennis geneem.

2.2 Sake waarvan die Sinode moet kennis neem
2.2.1 Agtergrond
2.2.1.1 Tydens Sinode 2003 is gerapporteer dat die Bybelgenootskap mbt die aanstelling

van I skakeldeputaat van die GKSA by die Bybelgenootskap I besluit geneem het
dat die te aangestelde persoon nie noodwendig I predikant hoef te wees nie.

2.2.1.2 Hierdie besluit het die weg gebaan om die vakature vir Skakeldeputaat van die
GKSA by die Bybelgenootskap, wat na afloop van Sinode 2003 met die emeritaat
van ds GA Hattingh (Acta 2003:112, 4.3.1), sou ontstaan, in die kerkverband
bekend te stel.

2.2.2 Prosedure
2.2.2.1 Tydens die Deputate se eerste vergadering na afloop van Sinode 2003 is besluit

om by wyse van I kennisgewing in Die Kerkblad hierdie vakature in die kerkverband
bekend te stel (vgl Die Kerkblad, Mei 2003:57).

2.2.2.2 Die aansoeke wat hieruit voortgespruit het, is tydens I volgende vergadering in
oënskou geneem en I kortlys is saamgestel met die oog op die voer van
onderhoude waarby die Bybelgenootskap direk betrokke sou wees.
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2.2.2.3 Tydens I gesamentlike vergadering van die Deputate en afgevaardigdes van die
Bybelgenootskap op 27 Julie 2003, word besluit om mnr H Dekker aan te stel in
die pos van Skakeldeputaat van die GKSA by die Bybelgenootskap.

Besluit: Kennis geneem.
2.3 Sake waaroor die Sinode moet besluit
2.3.1 Die Sinode keur die prosedure goed wat gevolg is met die oog op die aanstelling

van I Skakeldeputaat van die GKSA by die Bybelgenootskap.
2.3.2 Die Sinode keur die aanstelling van mnr H Dekker in die genoemde pos goed.
2.3.3 Die Sinode neem met groot dank en waardering kennis van die jarelange diens

wat ds GA Hattingh in hierdie hoedanigheid by die Bybelgenootskap gelewer het.
Besluit: Goedgekeur.

3. Bybelverspreiding
3.1 Opdrag 1 (Acta 2003:115, 6.1.2.1 en 6.1.2.2)
3.1.1 Die Sinode benoem weer Deputate vir Bybelverspreiding met opdrag

Fondsinsameling en skakeling met die Bybelgenootskap van Suid-Afrika.
Besluit: Kennis geneem.

3.2 Sake waarvan die Sinode moet kennis neem
3.2.1 Fondsinsameling
3.2.1.1 Die nuwe skakeldeputaat, Mnr Hennie Dekker, begin vir die eerste paar maande

met ‘n bekendstellingsveldtog waartydens hy predikante ontmoet het. Hy het ook
begin met ‘n nuwe aanbiedingstyl deurdat hy Sondae na eredienste by gemeentes
optree en op ‘n groot skerm ‘n Power Point-aanbieding doen oor die
werksaamhede van die Bybelgenootskap. Daarna wys hy ‘n kort video wat veral
konsentreer op die proses van die publikasie van Bybels. Groot moeite word in
die proses gedoen om elke Bybel na te sien en te druk.

3.2.1.2 Gedurende 2005 begin hy maandeliks met 10-dae reisprogramme in elke
Klassisstreek waartydens hy predikante besoek asook Kerkrade,
Sustersvergaderings, Bybelstudiegroepe, Senior lidmate en ander kerklike
groeperinge toespreek en inlig oor die werksaamhede van die BSA.

3.2.1.3 Verslag aan die gemeentes en Klassisse oor bydraes word ook verander deurdat
die tydperk van verslag nou histories terugkyk na die bydraes van die vorige
natuurlike jaar (Januarie tot Desember). Te veel probleme het met die vorige
metodes voorgekom en dit het negatiwiteit bewerkstellig t.o.v. die goeie saak.

3.2.1.4 Bydraes van gemeentes en individue het ‘n mooi groei getoon die afgelope
jare:

Jaar geëindig Bedrag Gemiddeld per

31 Oktober belydende lidmaat

2003 855 198 11.60

2004 1 013 535 14.08

2005 Kyk Aanvullende

Rapport

3.2.1.5 Gedurende die afgelope jaar is ‘n omstrede insamelingsmetode deur enkele
lidmate gekritiseer: Christenfietsryers het nl die BSA gevra om tydens die ARGUS-



119

fietstoer ook borglyste in te vul om so fondse in te samel, soos reeds baie jare
bestaan met die COMRADES Marathon. Die ARGUS is egter op ‘n Sondag. Die
saak is in die pers opgetel en lidmate het hulle ontevredenheid aan die Deputate
deurgegee. Die Hoofsekretaris, ds Gerrit Kritzinger het toe ‘n verduidelikende
brief in die verband geskryf (Bylae 1 – brief Argus) wat die amptelike standpunt
van die Bybelgenootskap stel. Dit is aan die enkele mense deurgestuur. Die
verduideliking is so aanvaar.

3.2.1.6 Gedurende die jaar 2004 het die Bybelgenootskappe wêreldwyd die 200-jarige
bestaan van die beweging gevier. Die vieringe is deur baie gemeentes gedeel
met spesiale projekte soos Bybeluitstallings en stap- en hardloop-vir-Bybels
projekte.

3.2.1.7 Samesprekings is gehou met die Deputate van die Sinode Middellande
waartydens ‘n dinamiese plan uitgewerk is om die gemeenskappe van die Sinode
planmatig in te lig oor die werksaamhede van die BSA asook die belangrikheid
om vir Bybelverspreiding by te dra te beklemtoon. Die aanvang van die plan is om
die aangewese Deputate vir Bybelverspreiding tydens ‘n werkswinkel
genoegsaam op te lei en in te lig om die werksaamhede van die Bybelgenootskap
oor te dra aan die verskillende Klassisse en dan broeders aan te stel wat dit, na
opleiding op gemeentevlak te kan doen.

Besluit: Kennis geneem.
3.2.2 Skakeling met die Bybelgenootskap van Suid-Afrika
3.2.2.1 Die verhouding tussen die Deputate en die BSA is deurgaans baie goed, meer

so sedert mnr H Dekker se aanstelling om voltyds daar te werk.
3.2.2.2 Mnr JJ Greyling het vir jare op die Nasionale Raad gedien en het teen die einde

2004 as gevolg van gesondheidsredes bedank.
3.2.2.3 Die BSA is in die proses om 4 nuwe streke daar te stel om sodoende “nader aan

die mense te beweeg” en ook om Bybels “tot by die verste uithoeke van die
platteland” te kry. Die bestaande twee streke Johannesburg en Soweto sal mettertyd
uitgefaseer word soos wat streeksrade vir die nuwe streke in Limpopo,
Mpumalanga, Gauteng en Noordwes Provinsie tot stand kom. Daar sal verwag
word van die Partikuliere Sinodes in die streke om afgevaardigdes aan te wys vir
die nuwe streeksrade waarop hulle sal dien om so inspraak te hê namens die
kerke van daardie streke. Die versoeke in die verband en die bepalings vir die
aanstelling van die afgevaardigdes, sal gedurende die volgende paar maande
deurgestuur word deur die kantoor van die Skakeldeputaat by die
Bybelgenootskap. Briewe sal ook aan gemeentes gestuur word om hulle in te lig
oor die nuwe wending en hoe die strukture ten goede aangewend word vir
Bybelverspreiding.

Besluit: Kennis geneem.

3.3 Sake waaroor die Sinode moet besluit
3.3.1 Die Sinode neem met dank en waardering kennis van die finansiële bydraes wat

ter ondersteuning vir Bybelverspreiding en die werk van die Bybelgenootskap van
Suid-Afrika ontvang word.

3.3.2 In die verlede het die Sinode as riglyn vir Bybelverspreiding die bedrag van R19
geneem, waarmee die BSA een Bybel subsidieer, plus R1 (Acta 1997:121, 3.1.1.2).
Aangesien die subsidiebedrag nie konstant bly nie, beveel die Deputate aan om
die huidige R20 as basis te gebruik en die bedrag jaarliks vas te stel op ‘n bedrag
wat nie die inflasiekoers oorskry nie. Die bedrag sal dan as riglyn aan kerke
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deurgegee word. Vir 2006 word die riglyn van R23 vasgestel per belydende lidmaat
per jaar.

3.3.3 Die Sinode wens ds GS Kritzinger hartlik geluk met sy verkiesing as Voorsitter van
die Wêreldraad van Bybelgenootskappe en bid hom die seën van die Here toe op
sy arbeid.

3.3.4 Die Sinode spreek sy dank en waardering uit aan Broeder Jan Greyling vir sy
jarelange diens waar hy die Gereformeerde Kerke op hoogste vlak by die BSA
verteenwoordig het.

3.3.5 Belangstellendes wat op Streeksrade wil dien, kan met br H Dekker by die
Bybelgenootskap (Kemptonpark) skakel.

Besluit: Goedgekeur soos gewysig. (Wysigings is hierbo aangebring – Deputate
Handelinge.)

4. Bybelmedia
4.1 Opdrag 1 (Acta 2003:115, 6.1.1.1)
4.1.1 Hou skakeling met Bybelmedia.

Besluit: Kennis geneem.

4.2 Sake waarvan die Sinode moet kennis neem
4.2.1 Die Deputate het ds BR Kingma (Bellville-Oos) benoem om skakeling namens die

GKSA met Bybelmedia te behou en het Bybelmedia dienooreenkomstig verwittig.
4.2.2 Bybelmedia het by monde van ds Hans Linde baie positief hierop gereageer en I

uiteensetting gegee in sake I nuwe ontwikkeling en struktuur by Bybelmedia (sien
Bylae 2). I Uitnodiging is gerig om I strategiese beplanningsgesprek met die oog
op die ontwikkeling van bedieningsgerigte publikasies by te woon.

4.2.3 Ds BR Kingma het hierdie beplanningsgesprek op 6 Mei 2004 bygewoon en
gerapporteer dat dit hy hartlik ontvang is; dat die byeenkoms sinvol was en dat
samewerking van hierdie aard voortgesit behoort te word.

Besluit: Kennis geneem.

4.3 Sake waaroor die Sinode moet besluit
4.3.1 Die Sinode keur die benoeming van ds BR Kingma om skakeling namens die

GKSA met Bybelmedia te behou, goed.
4.3.2 Die Sinode wys weer Deputate aan om skakeling met Bybelmedia te behartig,

verkieslik uit Klassis Boland.
Besluit: Goedgekeur.

5. Bybelmedia
5.1 Opdrag 2 (Acta 2003:115, 6.1.1.2)
5.1.1 Benoem persone indien Bybelmedia van Adviespanele in die keuring van

manuskripte gebruik maak (verkieslik uit Klassis Boland)
Besluit: Kennis geneem.

5.2 Sake waarvan die Sinode moet kennis neem
5.2.1 Die Deputate het ds BR Kingma (Bellville-Oos) benoem om skakeling namens die

GKSA met Bybelmedia te behou.
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5.2.2 Daar is geen kennis ontvang van publikasies wat vir keuring voorgelê word nie (vgl
ook Acta 2000:178, 2.2; 2003:110). Dit moet gesien word in die lig van die nuwe
ontwikkelinge by Bybelmedia (vgl Bylae 2).

Besluit: Kennis geneem.

5.3 Sake waaroor die Sinode moet besluit
5.3.1 Die Sinode gee opdrag aan die te benoemde Deputate Bybel om I geskikte persoon

of persone op I ad hoc basis aan te wys wat Bybelmedia van kundige advies kan
bedien in sake I publikasie of publikasies, sou sodanige advies verlang word.

Besluit: Goedgekeur.

6. Bybelvertaling
6.1 Opdrag (Acta 2003:115, 6.1.3)
6.1.1 Benoem persone op die Keurkomitee van die Afrikaanse Bybel vir Dowes.
6.1.2 Benoem persone op die Advieskomitee vir Bybelvertaling by die Bybelgenootskap.
6.1.3 Verleen samewerking aan vertalingsimposia en –kongresse van die Bybel-

genootskap van Suid-Afrika, asook aan Universiteite.
6.1.4 Die opdrag van Sinode 2000 (in sake I brontaal-georiënteerde vertaling van die

Bybel in moderne Afrikaans, asook die vertaling van die Godsname YHWH en
Adonai) word gekontinueer.

Besluit: Kennis geneem.

6.2 Sake waarvan die Sinode moet kennis neem
6.2.1 Afrikaanse Bybelvertaling vir Dowes
6.2.1.1 Die Deputate het ds JGL van der Walt (Worcester) en sr Naomi J van Vuuren

benoem om op die Keurkomitee te dien.
6.2.1.2 Ds Van der Walt het berig dat sr J van Vuuren verhuis het en hy het sr Ina Senekal,

I onderwyseres by die De La Bat-skool, in haar plek voorgestel.
6.2.1.3 Ds Van der Walt lewer verslag dat elke vertaalde Bybelboek aan hom gestuur

word vir kommentaar. Die vertaling is deurgaans goed en min negatiewe
kommentaar kan gelewer word.

6.2.1.4 Die koördineerder van hierdie projek, prof JP Oberholzer, spreek tydens die
vergadering van die Kerklike Advieskomitee vir Bybelvertaling (25-10-2004) die
verwagting uit dat die projek teen Junie 2005 finaal afgehandel sal wees (vgl
Aanvullende Rapport.

Besluit: Kennis geneem.
6.2.2 Advieskomitee vir Bybelvertaling by die Bybelgenootskap
6.2.2.1 Die volgende persone is op die Interkerklike Advieskomitee vir Bybelvertaling

van die Bybelgenootskap van SA benoem: Proff GJC Jordaan (sameroeper), HF
van Rooy, JJ Janse van Rensburg, PP Kruger, drr HJM van Deventer, AJ Kruger
(sekundus). Die betrokke individue en die Bybelgenootskap is van hierdie
benoemings in kennis gestel.

6.2.2.2 Die afgevaardigdes het sedert Sinode 2003 by die volgende geleenthede saam
met die Advieskomitee vergader: 6 Oktober 2003 (jaarlikse vergadering), 22-23
April 2004 (Werkswinkel oor voorgestelde nuwe Bybelvertaling in Afrikaans); 25
Oktober 2004 (jaarlikse vergadering).

6.2.2.3 Tydens die vergadering van 6 Oktober 2003 is verskillende tipes vertalings van
geselekteerde Bybelgedeeltes indringend deur die Advieskomitee bespreek. Daar



122

word besluit om by die Bybelgenootskap “‘n vertaling, getrou aan die grondteks,
en bedoel vir voorlesing en gebruik in die eredienste van al die belanghebbende
kerke en vir kategese, Bybelstudie en privaat gebruik, voor te stel” (Notule,
Advieskomitee). Verder word besluit om I werkswinkel te organiseer om die
tegniese formulering van die vertalingsopdrag te bespreek, asook aandag te gee
aan die praktiese aspekte rakende ‘n nuwe vertaling. Prof GJC Jordaan dien uit
die geledere van die GKSA op die komitee wat die werkswinkel organiseer.

6.2.2.4 Tydens die werkswinkel van 22-23 April 2004 wat te Bybelhuis, Kempton Park
gehou is, is teoretiese en praktiese raamwerke waarbinne die voorgestelde
vertaalprojek kan plaasvind, indringend bespreek. Nadat die volgende voorlopige
vertaalopdrag goedgekeur is, word I werkgroep aangewys om I duidelike
vertaalopdrag en motivering op te stel (prof GJC Jordaan word uit die geledere
van die GKSA vir hierdie werkgroep benoem): “Skep ‘n goed verstaanbare,
brontaalgerigte vertaling wat bedoel is vir voorlesing en gebruik in eredienste, en
vir kategese, Bybelstudie en privaatgebruik.”

6.2.3 Daar word verder besluit dat die onderskeie kerklike verteenwoordigers die
wenslikheid aan I verdere Afrikaanse Vertaling van die Bybel in hulle kerke motiveer
en dat die Bybelgenootskap met die betrokke kerke sal skakel met die oog op die
benoeming van moontlike medewerkers aan die projek.

6.2.4 Die werkgroep van die Kerklike Advieskomitee (4.2.2.4) wat getaak is met die
motivering van die vertaalopdrag het op 18 Junie 2004 te Bybelhuis, Kaapstad
vergader. Die vergadering het die vertaalopdrag duidelik gemotiveer (vgl Bylae 3)
en I konsep-motiveringsbrief wat aan die kerke gestuur sal word, opgestel.

6.2.5 Die Deputate Bybel van die GKSA het hierdie twee briewe van die Bybelgenootskap
ontvang (Bylae 4) en aangedui dat die GKSA, volgens Sinodebesluit, graag aan
die voorgestelde projek sal meewerk en ook behulpsaam sal wees in die aanwys
van moontlike individuele medewerkers (Bylae 5).

6.2.6 Tydens die vergadering van die Advieskomitee, gehou op 25 Oktober 2004, word
hierdie voorneme tot samewerking van die GKSA in verband met die Verdere
Afrikaanse Vertaling van die Bybel mondelings gerapporteer.

6.2.7 Nadat kennis geneem is van die steun vir die projek uit die verskillende kerke,
word besluit om, hangende die finale goedkeuring van die projek deur die Nasionale
Raad van die Bybelgenootskap in Februarie 2005, met die proses voort te gaan.

6.2.8 Daar word verder besluit dat I werkgroep saamgestel word met die oog op ‘n
opleidingsessie vir vertalers vroeg in 2006. Uit die geledere van die GKSA dien
proff GJC Jordaan (NT), HF van Rooy (OT) en dr A (sr Alet) Krüger (Vertaalkundige)
op hierdie werkgroep.

6.2.9 In Maart 2005 ontvang die Deputate Bybel I skrywe van die Bybelgenootskap waarin
die Deputate meegedeel word dat die Nasionale Raad van die Bybelgenootskap
die saak van I verdere Afrikaanse Vertaling van die Bybel goedgekeur het. I
Uitnodiging word ook gerig om voorstelle aan die Bybelgenootskap te maak mbt
moontlike medewerkers aan die voorgestelde vertaalprojek (Bylae 6). Na
konsultasie met die GKSA-lede op die Advieskomitee van die Bybelgenootskap,
word voorstelle in hierdie verband aan die Bybelgenootskap deurgegee (Bylae 7A
en 7B).
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6.2.10 In die lig van die kontinuering van ons opdrag mbt die vertaling van die Godsname
(Acta 2000:183, 4.1.4) rig die Deputate I skrywe in hierdie verband aan die voorsitter
van die Kerklike Advieskomitee vir Bybelvertaling van die Bybelgenootskap, prof
HJB Combrinck (Bylae 8).

Besluit: Goedgekeur.

6.3 Sake waaroor die Sinode moet besluit
6.3.1 Afrikaanse Bybel vir Dowes
6.3.1.1 Die Sinode keur die benoeming van ds JGL van der Walt en sr I Senekal op die

Keurkomitee van die Afrikaanse Bybel vir Dowes goed.
6.3.1.2 Die Sinode neem met waardering kennis van die werk wat ds Van der Walt en sr

Senekal in hierdie verband gedoen het.
6.3.1.3 Die Sinode bedank die Bybelgenootskap vir die inisiatief geneem in verband

met die daarstel van I Afrikaanse Bybelvertaling wat gerig is op die Dowe
gemeenskap.

6.3.2 Advieskomitee vir Bybelvertaling by die Bybelgenootskap
6.3.2.1 Die Sinode keur die benoeming van Proff HF van Rooy, JJ Janse van Rensburg,

GJC Jordaan, PP Kruger, drr HJM van Deventer, AJ Kruger (sekundus) op die
Interkerklike Advieskomitee vir Bybelvertaling goed.

6.3.2.2 Die GKSA spreek sy dank en waardering teenoor die Bybelgenootskap uit dat
besluit is om I verdere “Brontaalgeoriënteerde Afrikaanse Vertaling van die Bybel”
saam met ander meewerkende kerke daar te stel. Die Bybelgenootskap en alle
betrokkenes word die Here se seën toegebid in die volvoering van die projek.

6.3.2.3 Die Sinode neem met dank kennis van die deelname en insette van die persone
uit die geledere van die GKSA wat betrokke is by die verdere Afrikaanse Vertaling
van die Bybel.

6.3.2.4 Die Sinode keur korrespondensie met die Bybelgenootskap en die werk wat die
Deputate gedoen het m.b.t. die GKSA se deelname aan die vertalingsprojek goed.

6.3.2.5 Die Sinode kontinueer die opdrag m.b.t. die vertaling van die Godsname JHWH
en Adonai in die Ou Testament (Acta 2003:114, 5.3.5 en 6.1.3.4).

Besluit: Goedgekeur soos gewysig. (Wysigings is hierbo aangebring – Deputate
Handelinge.)

7. Aanbevelings
7.1 Benoem weer Deputate Bybel met die volgende opdragte:
7.1.1 Bybelmedia
7.1.1.1 Hou skakeling met Bybelmedia.
7.1.1.2 Benoem kundige persone op ad hoc basis, indien Bybelmedia van adviespanele

in die keuring van manuskripte gebruik maak.
7.1.2 Bybelverspreiding
7.1.2.1 Hou fondsinsameling vir Bybelverspreiding en skakeling met die Bybelgenootskap

in Suid-Afrika in stand.
7.1.2.2 Voorsien die kerke jaarliks van die riglyn vir bydraes ten opsigte van

Bybelverspreiding
7.1.3 Bybelvertaling
7.1.3.1 Benoem persone op die Kerklike Advieskomitee vir Bybelvertaling by die

Bybelgenootskap.
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7.1.3.2 Verleen samewerking in alle sake wat verband hou met die “Verdere Afrikaanse
Vertaling van die Bybel”.

7.1.3.3 Die opdrag van die Sinode 2000 word gekontinueer t.o.v. die Godsname (vgl
6.3.2.5). JHWH en Adonai in die Ou Testament en moet deurlopende aandag
geniet (Acta 2003:114, 5.3.5 en 6.1.3.4).

Besluit: Goedgekeur soos gewysig. (Wysigings is hierbo aangebring – Deputate
Handelinge.)

I. AANVULLENDE RAPPORT
1. Bybelverspreiding
1.1 Fondsinsameling vir Bybelverspreiding (boekjaar geëindig 31 Oktober 2005). Die

volgende bedrag is ontvang vanaf kerkverband: R1 021 063.39.
1.1.1 ‘n Gedeelte van dié bedrag word opgemaak deur Boedels – R28 782.5, Besighede

– R12 850.00 en individue wat op eie inisiatief bydraes van R202 380.00 ingesamel
het.

1.1.2 Die gemiddelde bydrae per lidmaat moet dus bereken word tov die bedrag wat
die gemeentes self ingesamel het dmv lidmate, susters en katkisante gesamentlik.
Dit gee ‘n gemiddeld van R11.00 per Belydende lidmaat.

1.2 Die Deputate beveel ook aan dat Ds Rikus Geyer, Adjunk-Uitvoerende Hoof van die
Bybelgenootskap van Suid-Afrika, die Sinode kortliks sal inlig oor belangrike
verwikkelinge by die Genootskap.

Besluit: Kennis geneem.

2. Bybelvertaling
2.1 Advieskomitee vir Bybelvertaling by die Bybelgenootskap
2.1.1 Tydens ‘n vergadering van die Advieskomitee gehou op 24 Oktober 2005 te

Bybelhuis in Kemptonpark het die Loodskomitee (vgl 6.2.7) van die Afrikaanse
Bybelvertalingsprojek verslag gedoen oor hulle werksaamhede. Daar is reeds goeie
vordering gemaak met die daarstel van ‘n werkboek vir vertaalspanne. Hierdie
werkboek sal tydens opleidingssessies in Februarie en Maart 2006 met
vertaalspanne behandel word.

2.1.2 Die Loodskomitee het ook verslag gedoen oor die samestelling van verskillende
boekspanne vanuit die name wat deur kerke voorgestel is (vgl 6.2.8), asook die
fases waarin die projek afgehandel sal word. Die projek sal na verwagting oor 7
jaar strek.

Besluit: Kennis geneem.
2.1.3 Tydens die vergadering is ‘n finale besluit geneem oor die vertaalopdrag aan die

vertalers. Dit lui soos volg: “Skep ‘n goed verstaanbare, bronteksgeoriënteerde
Afrikaanse vertaling van die Bybel wat geskik is vir voorlesing en gebruik in
eredienste, asook vir kategese, Bybelstudie en persoonlike gebruik”.

Besluit: Goedgekeur.
2.1.4 Die brief wat die Deputate gerig het in sake die vertaling van Godsname is deur

die Loodskomitee bespreek (vgl 6.2.9). Daar is nog nie finaal besluit oor die
weergee van die Godsname in die Ou Testament nie. Tans word ‘n onderskeid
getref tussen YHWH en Adonai.

2.1.5 Die vertaalwerk aan die Afrikaanse Bybel vir Dowes is afgehandel en die manuskrip
word tans versorg met die oog op publikasie gedurende 2006.

Besluit: Kennis geneem.
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12.2 BESWAARSKRIF BR AJ MALAN TEEN DIE NIE-BEHANDELING VAN ‘N
BESWAAR (SINODE 1991:128) (Artt 11, 12, 166, 187)

A. Die beswaar word in die afwesigheid van br AJ Malan gestel.
B. Besluit: Die Beswaarskrif word verwys na die Kommissie Bybelmedia/Vertaling.
C. Ds BCG Fourie rapporteer namens die Kommissie Bybelmedia/Vertaling.

D. BESWAARSKRIF
Besluit van die Sinode van 1991 waarteen beswaar gemaak word: (Acta 1991:128 en
129, art 13.6C) Beswaarskrif teen die Sinode van 1985 se besluite oor die 1983-vertaling
– “Die Beswaarskrif is nie ontvanklik nie.”

Motivering: Die Sinode van 1988 het ‘n soortgelyke beswaar oor die 1985 Sinode t.o.v.
die 1983 -Bybelvertaling behandel en na Studiedeputate verwys (Acta 1988:283-302).
Geen nuwe gronde, volgens die vereiste van KO, art 46 word in hierdie Beswaarskrif
aangevoer nie.

Beswaargrond 1 (Oor die toepassing van KO, art 46)
KO, art 46 kwalifiseer homself met die slotfrase “tensy...” Tensy dit noodsaaklik geag word
om iets te verander... Hiermee wys die Kerkorde op die belangrikheid van sekere sake.
Daar is dinge wat so belangrik is dat daar nie van hulle afgestap kan word bloot omdat dit
reeds voorheen behandel is nie. Die Woord van die Here is so ‘n saak. En probleme
rakende die korrekte teks van die Woord van die Here is presies dit. Daarom is dit
ingevolge KO, art 46 heeltemal korrek om maar weer eens terug te kom na probleme
rondom ‘n Bybelvertaling, want dit raak die kern en die fondament van ons geloof.

In sy laaste sin belet KO, art 46 homself as ’t ware om sulke sake van die tafel van ‘n
Sinode te weer.

Beswaargrond 2 (Oor die soortgelykheid van die twee Beswaarskrifte)
Die Kerkraad van die gemeente Die Kandelaar se Beswaarskrif bevat drie besware:
1. Dat n vertaalmetode gebruik is wat nie by die Skrif pas nie.
2. Dat die opdrag aan die kerk om die Woord te bewaar in beginsel aan ‘n Tussenkerklike

Genootskap oorgedra is.
3. Dat die plaaslike kerke nie voldoende geleentheid gegee is om die gedrukte vertaling

te toets nie en dat beginselbesware nie ernstig opgevolg is nie.

Hierteenoor bevat br Malan se Beswaarskrif ses besware:
1. Dat sestien verse uit die Heilige Skrif weggelaat word en die Waaragtigheid van ‘n

verdere drie-en-twintig verse bevraagteken word.
2. Dat die Godheid van Christus aangetas word en profesieë omtrent Hom wegvertaal of

ontkrag word.
3. Dat die Verbondsnaam van die Here wegvertaal is.
4. Dat die Nederlandse Geloofsbelydenis sowel as die Heilige Skrif deur hierdie vertaling

weerspreek word.
5. Dat die gesag van die Heilige Skrif ondergrawe is.
6. Dat dwaalleer as die Woord van die Here voorgestel word.
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Dit is dus met ‘n oogopslag duidelik dat hierdie twee Beswaarskrifte, nie eers naastenby
oor dieselfde sake handel nie. Dit is eweneens duidelik dat heelwat nuwe grond vir beswaar
aangevoer word. Die Sinode van 1991 sê dus verkeerdelik dat geen nuwe gronde in br
Malan se Beswaarskrif aangevoer is nie.

Bevinding
Die Sinode van 1991 het fouteer deur genoemde Beswaarskrif onontvanklik te verklaar.

Aanbeveling
1. Dat hierdie Beswaarskrif wat in 1991 nie behandel is nie, nou behandel sal word.
2. Dat die Sinode duidelike uitspraak oor veral die eerste Beswaargrond van die

Beswaarskrif sal gee, aangesien die wese van die Kanon in gedrang is. Boonop is dit
‘n brandende kwessie met betrekking tot die nuwe vertalingsprojek wat tans beoog
word.

E. KOMMISSIERAPPORT
1. Opdrag: Beswaarskrif van AJ Malan.

2. Agtergrond
By Sinode 1988 is ’n Beswaarskrif ingedien deur die Gereformeerde Kerk Die
Kandelaar wat na Studiedeputate verwys is en waaroor by Sinode 1991 gerapporteer
is. By Sinode 1991 is ’n Beswaarskrif ingedien deur br AJ Malan teen die Sinode
1985 se besluit oor die ’1983-vertaling. Sinode 1991 het hierdie beswaar onontvanklk
verklaar. Die Beswaarskrif deur br AJ Malan by Sinode 2006 is teen hierdie besluit.
Besluit: Kennis geneem.

3. Beswaargrond 1: KO, art 46
3.1 Inleiding

Die beswaarde beweer dat wanneer dit gaan oor die Woord van God, die algemene
reël by die toepassing van KO, art 46 nie op so ’n saak van toepassing is nie. Met
ander woorde, ’n saak oor die Woord van God wat reeds afgehandel is, kan weer
behandel word.

3.2 Beoordeling en bevinding
In Beswaargrond 1 erken die beswaarde dat sy Beswaarskrif handel oor punte “wat
eenmaal afgehandel is.” Hy bewys egter nie waarom “die tensy dit noodsaaklik geag
word om iets te verander” (KO, art 46) op sy beswaar van toepassing is nie.

Besluit: Kennis geneem.
3.3 Aanbeveling

Die beswaar slaag nie op Beswaargrond 1 nie.
Besluit: Goedgekeur.

4. Beswaargrond 2 (Die soortgelykheid van twee Beswaarskrifte)
4.1 Inleiding

Die beswaarde beweer dat sy beswaar “nie eers naastenby oor dieselfde sake
handel” as die beswaar van die Gereformeerde Kerk Die Kandelaar by Sinode 1988
nie.
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4.2 Beoordeling en bevinding
Die beswaarde gee die Beswaargronde van die Gereformeerde Kerk Die Kandelaar
wat by Sinode ’88 ter tafel was en deur Studiedeputate behandel en gerapporteer is
in 1991, baie onnoukeurig weer. Die Beswaarskrif toon drie sake aan, terwyl daar
volgens Acta 1988 en 1991 dertien sake was. Die Beswaarskrif noem ses sake wat
nuwe sake sou wees. Uit Acta 1991:118-128 blyk egter dat die inhoud van al ses
sake wesenlik reeds behandel en oorweeg is, en dus nie nuwe sake is nie.

Besluit: Kennis geneem.
4.3 Aanbeveling

Die beswaar slaag nie op Beswaargrond 2 nie.
Besluit: Goedgekeur.

5. Finale aanbeveling
Die Beswaarskrif slaag in sy geheel nie.
Besluit: Goedgekeur.



128

12.3 BESWAARSKRIF VAN GL ERASMUS, JC ERASMUS EN HT DE
VILLIERS TEEN DIE ONONTVANKLIK-VERKLARING VAN ‘N
BESWAARSKRIF RAKENDE DIE NUWE AFRIKAANSE VERTALING
(NAV) VAN DIE BYBEL BY SINODE-2003 (Artt 11, 12, 164, 165)

A. Br GL Erasmus stel die Beswaarskrif.
B. Besluit: Die Beswaarskrif word verwys na die Kommissie Bybelmedia/Vertaling.
C. Ds BCG Fourie rapporteer namens die Kommissie Bybelmedia/Vertaling.
D. Geleentheid word gegee vir vrae en bespreking.
E. Br GL Erasmus kry geleentheid om repliek te lewer.

F. BESWAARSKRIF
1. Besluit waarteen beswaar gemaak word
1.1 Handelinge van die Nasionale Sinode 2003:46 wat soos volg lui:

Die Beswaarskrif word onontvanklik verklaar (4.2.2)
Hierby ingesluit die motivering p45, 46
a. Dit blyk dat die essensie van die saak wat die Beswaarskrif aan die orde stel,

reeds op verskeie Sinodes gedien het (sien oa 1998: Beswaar van
Gereformeerde Kerk Die Kandelaar, p183, 13.4)

b. Op Sinode 2000 het twee van die beswaardes ook ‘n Beswaarskrif oor min of
meer dieselfde saak ingedien, maar het dit na gesprek teruggetrek. Die
opstellers is na die Teologiese Skool verwys oor die inhoud van die Beswaar.
Of so ‘n gesprek plaasgevind het, is onduidelik. Acta 2000:183, 13.4.

“Besluit:
1. Kennis geneem dat br G Erasmus, na oorlegpleging en gesprek met die

Kommissie besluit het om die Beswaarskrif terug te trek.
Motivering: Die broeder meen dat hierdie omvangryke en belangrike saak
so die beste gedien kan word.

2. Die Kommissie verwys br Erasmus na die Teologiese Skool Potchefstroom
vir verder gesprekvoering met kundiges oor die hele saak van sy Beswaarskrif,
in besonder oor die verskillende vertaalmetodes en die grondteks van die
Bybel.

c. Visser (1999:204) verduidelik in Die Kerkorde in Praktyk dat die onus op die
beswaardes rus om aan te toon en te bewys dat daar gewigtige nuwe gronde
bestaan waarom hersiening van ‘n bepaalde besluit noodsaaklik is.

1.2 Samevattend kom dit daarop neer dat die Beswaarskrif (hierna verwys as
Beswaarskrif-2003) onontvanklik verklaar is op grond van ontoereikende nuwe
beswaargronde (KO, art 46). Asook die feit dat die beswaarde by Sinode 2000 vir
gesprek na die kundiges van die Teologiese Skool verwys is. Hierdie gesprek het
nie plaasgevind nie.

2. Beswaargronde
2.1 Onontvanklikheid op grond van KO, art 46

Die essensie van die motivering van die Sinode 2003 is dat die Beswaarskrif-2003
in werklikheid ou stof is wat reeds hanteer is, en nie genoegsame nuwe gronde
bevat om hersiening te regverdig nie.
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Ter motivering word verwys na

(a) die Beswaarskrif van Die Kandelaar Sinode 1988:183, 13.4; (moet lees p283,
art 55). (Die bevinding oor hierdie Beswaarskrif is gedoen by Sinode 1991,
Acta:117-128, 13.5.)

(b) die Beswaarskrif by Sinode 2000, Acta:183, 13.4.

2.1.1 Die Beswaarskrif van Die Kandelaar: [vanaf par 2.1(a)]
Aspekte in ons Beswaarskrif-2003 wat met dié van Die Kandelaar ooreenstem, is
die volgende:
a) die prinsipieel onaanvaarbare dinamies-ekwivalente vertaalmetode;
b) die Gereformeerde Kerke het sy verantwoordelikheid tot Woordbewaring

effektief aan die Bybelgenootskap oorgedra;
c) die vertaling is nie getrou aan die grondteks nie.

2.1.1.1 Oor (a) Hierdie punt is met hoofsaaklik nuwe motiveringe toegelig, soos duidelik
blyk uit par 4.1 en 4.2 van ons Beswaarskrif-2003

2.1.1.2 Oor (b) Hierdie beswaar is met nuwe motiverende bewyse toegelig: sien ons
Beswaarskrif-2003 par 4.6.

2.1.1.3 Oor (c) Hierdie beswaargronde is prakties grootliks in sy geheel nuut. Vgl par 4.4
van ons Beswaarskrif-2003

2.1.1.4 Beswaarskrif–2003 begrond juis beswaar teen sekere argumente (motiveringe)
wat in die HNS 1991 Rapport gebruik is in die afwys van Die Kandelaar-
beswaarskrif. Vgl par 4.6 en 4.8 van Beswaarskrif-2003. Dit is immers nuwe stof.

Samevattend: Om ook die nuwe beswaargronde onder die gemeenskaplike
deler van “die essensie van die saak” te plaas, is onverantwoord en dien
nie die waarheid nie.

2.1.2 Die Beswaarskrif–2000 (verwys na par 2.1(b) hierbo).
2.1.2.1 LW: Beswaarskrif-2000 verskil inhoudelik weinig van Beswaarskrif–2003.

Eersgenoemde was ontvanklik maar laasgenoemde nie. Waarom?
2.1.2.2 Sinode 2000 het hierdie Beswaarskrif wel ter tafel geneem, maar geen uitspraak

rakende die inhoud gegee nie, omdat dit teruggetrek is. (Verwys Acta 2000:183,
13.4.) Verwysing na hierdie Beswaarskrif ter motivering van KO, art 46, is dus
buite orde. (Vgl redes vir terugtrekking in par 2.2.)

2.1.2.3 Beswaarskrif-2000 was oa juis ontvanklik verklaar op grond van tekskritiese
begrondinge wat daarin opgeneem is. Beswaarskrif-2000 en -2003 bevat
deurgaans nuwe beswaargronde en motivering (afgesien van dié van Die
Kandelaar. Vgl hier oa paragrawe 4.3; 4.4; 4.7; 4.9 en 4.10 van ons Beswaarskrif-
2003 wat nog nie deur ‘n Sinode oorweeg is nie.

2.1.2.4 In essensie is byna die hele Beswaarskrif nuut, deurdat Bybelse norme voorgehou
en toegepas is in die begrondinge, iets wat tot dusver grootliks agterweë gebly
het. Sien in hierdie verband par 2 van Beswaarskrif-2003 en die toepassing in
par 3 en 4 soos onbetwisbaar in die Bylae gedokumenteer is. Geen begronding
rakende die onbetroubaarheid van die gekose brontaalmanuskripte en/of die
Bybelse rigsnoere rakende die ‘wetenskaplikes’ as slegte bome wat slegte vrugte
voortbring, is al deur enige Sinode van Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
beoordeel nie.
Hiermee lewer die beswaardes sekerlik genoegsame bewys van gewigtige
nuwe gronde.



130

2.1.3 Die Acta 2003:183, 13.4 par F1 lui: Kennis geneem dat br G Erasmus, na
oorlegpleging en gesprek met die Kommissie besluit het om die Beswaarskrif
terug te trek.
Hierdie bewoording moet in sy ware perspektief geplaas word. (Br Erasmus, sy
vrou en ds Hennie de Villiers het die Kommissievergadering meegemaak.):

2.1.3.1 Die Kommissielede was nie voorsien van die volledige Beswaarskrif met Bylae
nie. Na urelange beredeneringe waar telkens die onkunde van die meeste
Kommissielede aangaande die onderwerpe en inhoudelike van die Beswaarskrif
geblyk het (en hiervoor kan prof GJC Jordaan instaan) het die Kommissie by
monde van die ‘skriba’ van die Kommissie br Erasmus versoek om die
Beswaarskrif op hierdie stadium terug te trek, met die beredenering:
a. Die Beswaarskrif is te omvangryk om op hierdie Sinode behoorlik afgehandel

te word;
b. Die Sinode mag in gebreke bly om onbevooroordeeld uitspraak te gee; omdat

die atmosfeer of gesindheid van die Sinode geantagoniseer (geprejudiseer)
is teen die Beswaar vanweë die negatiewe opmerkings van verskeie
professore en predikante nadat die Beswaarskrif ter aanvang voor die volle
Sinode gestel is.

c. Omdat sekere inhoude van die Beswaarskrif ook vir die professore grootliks
onbekend is, sal dit voordelig wees om eers met hulle in gesprek te tree.
Hierop het br Erasmus die Beswaarskrif teensinnig teruggetrek, met die
uitdruklike stelling dat hy dit tog op die volgende Sinode sal voorlê, en het toe
vertrek. Hy het nie die Besluit die volgende dag soos in F1 en 2 verwoord is,
aangehoor nie.

Op Sinode-2003 moes die Beswaarskrif dus outomaties ontvanklik wees
as dit by Sinode 2000 ontvanklik was.

2.1.3.2 “Of so ‘n gesprek (met die kundiges = professore) plaasgevind het, is onduidelik.”
(Acta 2003:46, 1ste paragraaf)
Hierdie opmerking verdien ook opklaring:
Die gesprek met die professore. het nie plaasgevind nie. Die rede is die volgende:
*Br Erasmus het via prof Fika van Rensburg ‘n afspraak met die professore gereël
vir 25 Sept 2000. Intussen het die egpaar na Orania verhuis en aldaar onmiddellik
vasgeloop in ‘n onverkwiklike kerklike onenigheid waarvan Acta 2003:82–95
getuig. Br Erasmus het van die afspraak vergeet. Toe prof Van Rensburg hom
enkele dae voor die afspraakdatum bel, het br Erasmus hom verwittig dat hy totaal
onvoorbereid is, sy opregte spyt betuig en gesê dat ‘n latere datum gereël sal
word.
*Ongeveer Mei 2001 is die prof per e-pos gekontak met die oog op gesprek,
maar sonder reaksie.
*Ongeveer September 2001 is ‘n brief per pos aan die professor geskryf en die
e-posboodskap aangeheg, maar geen reaksie verkry nie.
*Maart 2002 het is weer per brief kontak opgeneem, sonder gevolg.
*In Oktober 2002 het br Erasmus die saak telefonies met prof Jordaan opgeneem.
Hy het onderneem om ten spyte van die vakansie en laat stadium ‘n vergadering
te probeer reël, maar kon nie daarin slaag nie.
Tydens Sinode 2003 het br Erasmus prof van Rensburg persoonlik gevra na die
aangeleentheid, maar hy kon slegs van die gekanselleerde afspraak onthou.
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2.1.4 Afgesien van voorgaande, is dit egter duidelik genoeg dat ‘n ‘gesprek met kundiges’
nie ‘n voorvereiste is of mag wees vir die ontvanklikheid van ’n Beswaarskrif nie;
dit word deur die geadresseerde volgens die inhoud bepaal.

2.1.5 Die Appèlkommissie van Sinode-2003 het in afwesigheid van die beswaardes
besluit tot die nie-ontvanklikheid van die Beswaarskrif, sonder dat die beswaardes
die geleentheid gehad het om hul te verantwoord. Dis regskrenkend om nie gehoor
te word nie.

3. Versoek
Hiermee versoek ons dat die Beswaarskrif –2003 ontvanklik verklaar en behandel word
soos dit opnuut aangebied word as selfstandige Beswaarskrif vir Sinode-2006.

LW
1. Beswaarskrif-2003 sonder Bylae word hierby aangeheg ter verwysing in hierdie

Beswaarskrif teen die onontvanklik-verklaring.
2. Die Beswaarskrif teen die goedkeuring van die NAV word egter opnuut as

selfstandige Beswaarskrif vir die 2006-Sinode ingedien onder die titel Gravamen
aan Nasionale Sinode 2006 teen die goedkeuring van die 1983-vetaling van die
Bybel (NAV) vir kerklike gebruik. Heelwat redaksionele veranderings is aangebring
deur re-organisasie en seleksie van die dokumentasie in die Bylae.

3. Heelwat van die dokumentasie in die 2003-Beswaarskrif se Bylae wat telkens as
‘ongepubliseerd’ aangedui was, het intussen – Maart 2005 – verskyn in volume 1
van die boek Skrifgesag: Manuskripte en Bybelvertaling deur JC Erasmus.

G. KOMMISSIERAPPORT
1. Opdrag: Beswaarskrif van GL Erasmus en ander.

2. Beoordeling
Die beswaarskrif van br GL Erasmus ea oor die 1983-Vertaling en sake oor die
grondteks is by Sinode 2003 onontvanklik verklaar (Acta 2003:45). As motivering het
Sinode 2003 die volgende aanvaar: “Dit blyk dat die essensie van die saak wat die
Beswaarskrif aan die orde stel reeds op verskeie Sinodes gedien het. (Sien oa Acta
1988: Beswaar van Gereformeerde Kerk Die Kandelaar, p133, 13.4.)”
Besluit: Kennis geneem.

3. Bevinding
Ooreenkomstig KO, art 46 is die beswaar in 2000 ontvanklik verklaar, maar nie
afgehandel nie, omdat die beswaardes dit toe teruggetrek het (Acta 2000:183). In 2003
is wesenlik dieselfde beswaar ingedien en toe nie ontvanklik verklaar nie (Acta 2003:46).
Twee opeenvolgende Sinodes het teenstellende besluite oor ontvanklikheid geneem.
Daar word deur die beswaarde bewys dat hierin ’n anomalie sit.
Besluit: Kennis geneem.
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4. Aanbeveling
4.1 Die beswaar slaag.
4.2 Daar word gevolglik voldoen aan die beswaardes se versoek (Beswaarskrif pt 3)

om, in plaas van die Beswaarskrif van 2003, hulle bygewerkte Beswaarskrif (met
Bylaes) te behandel.

Besluit: Goedgekeur.
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12.4 BESWAARSKRIF AAN NASIONALE SINODE 2006 TEEN DIE
GOEDKEURING VAN DIE 1983-VERTALING VAN DIE BYBEL (NAV) VIR
KERKLIKE GEBRUIK (Artt 11, 12, 167, 199)

A. Br GL Erasmus stel die Beswaarskrif.
B. Besluit: Die Beswaarskrif word verwys na die Kommissie Bybelmedia/Vertaling.
C. Ds BCG Fourie rapporteer namens die Kommissie Bybelmedia/Vertaling.

D. BESWAARSKRIF
1. Besluite waarteen beswaar gemaak word

(Aanhalings waarteen besware gaan, is kursief weergegee in par 1)
1.1 Handelinge van die Nasionale Sinode (HNS) 1970:301 en 302: Die Sinode besluit

dat ‘n nuwe vertaling onderneem word, wat rekening sal hou met die ontwikkeling van
Afrikaans in die afgelope tydvak en die resultate van wetenskaplike ondersoek, terwyl
dit so getrou moontlik aan die grondteks en ‘n waardige vertaling sal wees wat ons
volk aanspreek binne en buite die kerk, in die erediens en huislike gebruik – in ons
teenwoordige situasie en tyd.
As riglyn vir die vertaling besluit die Sinode dat die vertaling so verstaanbaar moontlik
moet wees, ook vir jongmense, maar die oorspronklike koloriet moet so ver moontlik
behou word, met beklemtoning van die waardigheid van die vertaling. Vertaling is
geen parafrase (omskrywing) nie – dit is die werk van kommentare.

1.2 HNS 1985:576, 4.2: Die 1933/53- en 1983-vertaling van die Bybel kan naas mekaar
deur die kerke gebruik word.

1.3 HNS 1985:593, 2.4.2, pt 1: Die 1983-vertaling vervang nie die 1933/53-vertaling, wat
nog steeds ‘n geldige en gelykwaardige vertaling is nie. (NAV dus gelykwaardig aan
OAV.)

1.4 HNS 1991:113, 2.1.2.5.1.3: Binne bogenoemde beginselraamwerk (2.1.2.5.2) kan
verskillende vertalings wat in vertalingsdoel van mekaar verskil, gemaak word en
naas mekaar bestaan (kyk 2.1.2.4.3).

1.5 HNS 1991:128, 14: Die Beswaarskrif lewer nie bewys van grondige redes waarom
die besluit van 1985, nl “Die 1933/53- en 1983-vertaling van die Bybel kan naas
mekaar deur die kerke gebruik word” (Acta 1985:576) gerojeer of hersien moet word
nie. Die Beswaarskrif slaag in sy geheel nie.
Besluit: Goedgekeur.
(LW: Nie alle punte in hierdie Kandelaar-Gravamen word bespreek nie. Onder
Beswaargronde word die spesifieke aspekte in hierdie Rapport aangegee.)

2. Uitgangspunte
Hierdie Beswaarskrif sentreer rondom KO, art 30 aan die hand van Skrif en Belydenis
wat die artikel ten grondslag lê.

2.1 KO, art 30 lui: “Kerklike vergaderings moet alleen kerklike sake en dit op kerklike
wyse behandel. Op meerdere vergaderings moet alleen sake behandel word wat nie
in mindere vergaderings afgehandel kan word nie of sake wat by meerdere
vergaderings tuishoort.”
Hier gaan dit hoofsaaklik om die betekenis ‘kerklike sake en kerklike wyse’. Omdat
slegs die Bybel die norme en inligting (=openbaring) verskaf vir die ontstaan, bestaan,
voortbestaan en werkswyse van die kerk om waarlik kerk van Christus te wees, is dit
vanselfsprekend dat ‘kerklike wyse’ beteken ‘ooreenkomstig die Bybel’. Hierdie
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basiese beginsel word in ons Belydenisskrifte in (byvoorbeeld) NGB, arts 1-7 verwoord.
Indien ‘n kerk nie hou by die werkswyse wat die Skrif gee nie, is sy besig met eiewillige
godsdiens strydig met KO, art 30.

2.2 Dit is ‘n opdrag van God om sake te ondersoek en te evalueer of dit van God is (1 Joh
4:1-3), met die Woord self as rigsnoer in ondersoek en evaluering. Hierin is die Bybel
self weer eens duidelik en genoegsaam (NGB, art 7).
Daar is ten minste drie Bybelse toetsbeginsels – en terselfdertyd toets-metodes –
waaraan enige saak, alle kerklike sake, en dus ook in besonder vertaling van die
Bybel, onderwerp of beoordeel moet word, omdat dit ‘n opdrag van God is, ten einde
vas te stel of dit betroubaar is – en al drie onderskryf die 9e Gebod:

2.2.1 Ondersoek die geeste, of dit uit God is:
1 Joh 4:1: (Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of
hulle uit God is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan.

2.2.2 Vrugte moet aan die boom, en bome aan die vrugte beoordeel word:
Ook die teoloog en sy arbeid (vrugte) is hieraan onderworpe. Wetenskap is nie
neutraal nie: dit word deur mense met bepaalde oortuigings beoefen. Veelal kom
geloofwetenskap teen ongeloofswetenskap te staan. Die God van die Bybel sê:
Matt 7:16-21: (Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. ‘n Mens pluk tog nie druiwe van
dorings of vye van distels nie! So dra elke goeie boom goeie vrugte; maar ‘n slegte
boom dra slegte vrugte. ‘n Goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie, en ‘n slegte
boom ook geen goeie vrugte nie. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word
uitgekap en in die vuur gegooi. So sal julle hulle dan aan hul vrugte ken. Nie elkeen
wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy
wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is.
Matt 12:33-37: Julle moet òf die boom goed maak en sy vrugte goed, òf julle moet
die boom sleg maak en sy vrugte sleg; want aan die vrugte word die boom geken.
Addergeslag, hoe kan julle goeie dinge praat terwyl julle sleg is? Want uit die
oorvloed van die hart praat die mond. Die goeie mens bring uit die goeie skat van
sy hart goeie dinge te voorskyn, en die slegte mens bring uit die slegte skat slegte
dinge te voorskyn. Maar Ek sê vir julle dat van elke ydele woord wat die mense
praat, daarvan moet hulle rekenskap gee in die oordeelsdag. Want uit jou woorde
sal jy geregverdig word, en uit jou woorde sal jy veroordeel word.
Die ‘wetenskaplike’ werk van ‘n skrifkritikus kan en mag nie normatief wees vir die
Bybelgelowige nie. Hoogstens mag dit gebruik word soos Paulus in Titus 1:12,13.
Vergelyk ook 1 Tim 6:3-5; 2 Joh :9-11.

2.2.3 Getuies/getuienis moet betroubaar wees (vgl ook voorgaande par):
(Eks 20:16; Deut 17:6; Matt 18:16; Rut 4:11; Spr 24:28; Hand 1:22, 10:41; 1 Tim
6:12; Joh 5:16-47, 8:16,17): Die wesenskenmerk van meerdere (twee of meer)
getuies/getuienis is dat dit eenstemmig moet wees is om betroubaar te kan/mag
wees. Onbetroubare getuies/getuienis moet verwerp word.

2.3 Bybelvertaling is kerkwerk: Dis aan die gelowiges afsonderlik en aan die kerk as
geheel toevertrou en opgedra om die Woord te bewaar en uit te dra, van die groot
dade van God te getuig (HNS 1991:111 en 112, 2.1.2.4 & 5). Ook Bybelvertaling kan
slegs op rigsnoer van die Skrif self geskied en mag nie volgens die willekeur van
mense wees nie. KO, art 30 is hierop gebou en daaraan gebind.

3. Formele besware
Die NAV voldoen nie aan die opdrag nie. (Hier moet die finale redaksie [11de
uitgawe, tweede druk 1992] van die vertaling beoordeel word.)
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3.1 Die opdrag en vertaalbeleid lui: “so getrou moontlik aan die grondteks” waarby
ingesluit is
Die oorspronklike koloriet moet so ver moontlik behou word.
Vertaling is geen parafrase (omskrywing) nie – dit is die werk van kommentare
(HNS 1970:302, 3). Hierdie opdrag is nie nagekom nie en ook nie gewysig nie.
Verdere begronding:

3.1.1 Ongeag watter grondteks gebruik word, word aan getrouheid aan dié teks
ingeboet indien te vry vertaal, ontbeeld, die koloriet ingekort, geparafraseer
word. In die Rapporte van die Deputate vir Bybelvertaling (DvB) klink hierdie
besware soos ‘n refrein op – en die oorgrote voorbeelde waaroor beswaar gemaak
is, is in die eindredaksie (1992) behou:

(a) HNS 1976:563, 3.2: Die vertaling neig egter op plekke om te weinig digterlik
en te vry te wees. Daardeur word te ver van die Bybel se eie seggingswyse
weggegaan. Dit neig ook te veel na parafrasering. Volgens die riglyne in
hierdie Rapport par 3.4, is dit ook strydig met

(b) HNS 1979:414, 3.2.3(ii); p416-7, 4.2.2(iii), (iv), (v); p418, 4.2.3(vii); met Bylae
1, 2 en 3 p424-438. [Ofskoon op p415, 4.2.2(i) al het die beswaar teen
parafrasering skynbaar verval, word dit deurgaans verder in die Rapport
gehandhaaf.]

(c) HNS 1982:643, 3.2.2.3; p644, 4.4 & 5.
(d) HNS 1985:572, 2.6.2 en 2.6.3. Die Ongepubliseerde Bylae was soek.
(e) HNS 1988:712-714, 2.1.5.2; 2.1.6.1. Die Bylae was nie beskikbaar nie.
(f) HNS 1991:106, 2.1.6 erken ontbeelding en ontpoëtisering, maar as ‘n gevolg

van die D-E-vertaalmetode toelaatbaar.
(g) Die weglating van die woorde “so getrou moontlik aan die grondteks” in die

voorwoord van die tweede redaksie 1992, soos ook in “Herformulerings”
weergegee is, is die finale bevestiging dat die vertaling nie getrou is aan die
grondteks nie.

3.1.2 Die besluit tot ‘n formeel-korresponderende vertaling op die Nasionale
Sinode 1991, is ‘n bewys dat die NAV nie aan die opdrag van 1970 voldoen
het nie. (Kyk ook HNS 1994:124, 2.1.30.)
Hierdie besluit is geneem nadat dit duidelik geword het dat nie aan die oorspronklike
opdrag voldoen sou word nie.
Die besluit van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika (BSA) teen ’n formeel-
korresponderende vertaling (Die Beeld, 12 April 2002; Die Kerkblad, 16 Junie
2002) bewys eweneens dat nie volgens Sinodebesluite gehandel word nie, afgesien
daarvan dat dit bewys dat die Gereformeerde kerke aktief hul verantwoordelikheid
om die Woord van God te bewaar, aan ‘n buite-kerklike organisasie oorgedra het
(vgl par 4.6).
Dit is die uitgesproke beleid van die UBS dat finansieel voorkeur gegee word aan
D-E-vertalings: dus ‘n vooroordeel teen letterlikheid van ‘n bevooroordeelde
skrifkritiese organisasie waarvan BSA lid is (vgl par 4.6.3).

3.2 Die Name van God in die OT moet onderskeidend vertaal word. (HNS 1982:642,
2.2.5.6; HNS 1985:582; HNS 1991:110, 2.1.9.1.1.3; p114, par 2; HNS 1994:122 &
123, 2.1.2; p124, art 2.1.2).
Hieraan is nie voldoen nie. Die DvB het reeds in 1991 geweet dat die NAV sy finale
redaksie ondergaan het.

3.3 Aanvanklik het die Sinode besluit dat die Griekse teks van die United Bible
Societies (UBS-2) gebruik word (HNS 1970:304) en later ook die UBS-3 wat in
1975 verskyn het. Afgesien van die tekskritiese apparaat, stem laasgenoemde
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grondteks ooreen met die 26ste uitgawe van Nestle-Aland. Daar is afgesien van die
Textus Receptus (TR) wat vir die 1933/53 Vertaling gebruik is. Op die Sinode van
1979 het die DvB ‘n “Memorandum oor die hantering van UBS-teks deur vertalers van
die Blye boodskap” voorgelê (HNS 1979:439-). Op grond hiervan is besluit dat geen
bepaalde teks nie, maar die beste gebruik moet word en die TR nie buite rekening
gelaat moet word nie.
In die praktyk is die UBS-2&3 byna deurgaans vir die NAV gebruik soos ‘n vergelyking
van die Blye Boodskap met die 1992-NAV in teks en voetnotas duidelik uitwys. (Sien
ook “Herformulerings” van die BSA..)

4. Prinsipiële besware
4.1 Onskriftuurlike Vertaalbeleid
4.1.1 Die eenheid van die Bybel in die OT en NT word misken, strydig met oa 2

Tim 3:16. Telkens waar die NAV in OT beskuldig word van ontmessianisering,
word die volgende tipe argumente ter verskoning of verduideliking aangevoer: “Ons
moet daarom nie in hierdie psalms dadelik ‘n voorspelling van Christus sien nie,
maar weet dat dit ‘n latere interpretasie is van die eerste Christene waarin ons
vandag natuurlik mag deel” (BiP p756). “Ons kan egter nie uit die Psalms direkte
voorspellings oor Christus aflees nie. Ons moet die psalmbundel as voor-Christelike
boek lees. Hier volg ‘n lys van vermeende verwysings na Christus in die Psalmboek.
Onthou dit was ‘n interpretasie van die eerste Christene ná die dood van Christus”
(BiP p854). Oor Jes 53: “Dikwels word die verwysings na die lyding van ‘n
onskuldige direk op Christus van toepassing gemaak. Maar hier geld die
waarskuwing dat ons nie profetiese uitsprake moet lees as toekomsvoorspelling
nie. In die eerste plek moet hierdie gedeelte gelees word binne sy historiese en
literêre konteks” (BiP p1039); Die eenheid van die Skrif word verbreek strydig met
die Gereformeerde belydenis (NGB, art 4&7). Die uitspraak van die Sinode (HNS
1991:107, 2.1.1.7.1.1.1.1). “Die Ou Testamentiese tekste moet vertaal word soos
hulle self verstaan wil word. Die Nuwe Testament praat soms oor ‘n Ou-Testamentiese
teks vanuit die tyd van vervulling en pas dan die teks op Christus toe. ‘n Duidelike
voorbeeld is die Immanuelprofesie in Jes 7:14, wat daar op ‘n persoon in Jesaja
se tyd slaan” (HNS 1991:107, 2.2.2.7.1.1.1.1). Die eenheid van die Skrif word
verbreek strydig met die Gereformeerde Belydenis (NGB, art 4&7). Die
Christosentriese karakter van die Bybel en die besware dat die NAV die OT
ontmessianiseer, trek hierin saam. Dat Christus ook in die OT sentraal staan, is
nie ‘n Nuwe-Testamentiese afleiding nie, dis ‘n godsopenbaring deur Christus self.
As Christus in Matt 11:13 en Luk 24:27,44 sê dat die wet, psalms, skrifte en profete
na hom heenwys, is dit tog geen interpretasie nie, maar openbaring.
Wanneer kapsie gemaak word teen die ontmessianisering van die OT, is dit dikwels
selfs in Gereformeerde kringe die tipe antwoord. Die Reformatoriese uitgangspunte,
gebaseer op die Skrif, dat die Bybel Christosentries is en vanuit hierdie perspektief
na die historiese en literêre konteks gekyk word, is omgekeer, die wa voor die
perde gespan. Christus se eie gebruik van hierdie Skrifgedeeltes en ook op Homself
toegepas, word nie as deurslaggewend en primêr geag nie. Vgl ook die uitsprake
van Christus in oa Matt 21:42-vv; 22:29; 42-25; 26:56; Luk 24:25, 26, 44; Joh 5:39–
vv; 21:35. Christus is tog immers die Woord (OT) wat Vlees geword het Joh 1:1-
5,14. Christus se woorde is tog nie die interpretasie van ‘n Nuwe Testamentiese
gelowige nie!
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Verbonds-terminologie wat onwelkom is in nuwe Bybelvertaling van
Bybelgenootskappe, neem deel aan die skeiding tussen die OT en NT (kyk Bylae
A)

4.1.2 Ook die Godheid van Christus word in die NAV grootliks in vertaling
verbloem, verander, misken of wegvertaal. Heelwat van hierdie aspekte kan
na die gebruikte grondteks herlei word en dié weer na die gnostiese en helenistiese
skrifgeleerdes van die eerste drie eeue nC wat in hoofsaak verantwoordelik was
vir die manuskripte waarop die gebruikte grondteks so swaar steun (kyk Bylae B).

4.1.3 Die vertalers gaan in die praktyk uit van die standpunt dat Messiaanse uitsprake
van die OT in werklikheid Nuwe Testamentiese interpretasies is en dus nie
Messiaans vertaal moet word nie. Die Messiaanse is tog die primêre betekenis-
inhoud, nie die moontlike vervulling in die OT nie (kyk Bylae C vir dokumentasie).

4.1.4 Verbondsterme is die baba wat saam met die badwater van “teologies-
tegniese, tradisioneel-kerklike begrippe” (HNS 1973:541, 2.(ii)) moet
verdwyn. Daarmee saam is meestal ook die begrip ‘verbond’ en wat daarmee
saamgaan of waaruit dit stam verwyder. Dit pas die kraam van die Arminiane (kyk
Bylae D vir verdere voorbeelde). Ook Christus se wesenskenmerke – Sy ‘Ek is’
uitsprake – word meestal met handelinge vervang, bv “ek is die brood wat lewe
gee” in Joh 6:35.

4.2 Die D-E-vertaalmetode is prinsipieel onbybels/onskriftuurlik
4.2.1 Daar is geen Skriftuurlike begronding vir die vertaling van die Bybel anders

as konkordant nie. Betroubare weergawe van elke woord van God in vertaling
kan dus die enigste hoofdoelwit van vertaling van die Bybel wees.
In eksegese word telkens op die bepaalde woord en woorde ingegaan om die
betekenis van die sin of perikoop reg te verstaan. Volgens die opdrag van God aan
sy gelowiges, moet die woord(e) van God verkondig word. Dit is sekerlik nie toevallig
dat hierdie betroubare verkondiging dwarsdeur die Bybel aan die woord “woord”
gekoppel word nie. Só haal Jesus ook uit die OT aan as Hy aan Satan sê: Die
mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond
van God uitgaan (Matt 4:4).
Die klem val tov die NAV telkens op die verstaanbaarheid (HNS 1991:124, 9.2.2)
in plaas van die betroubaarheid van getuienis. Die leser mag wel verstaan wat
gelees word, maar dit beteken nie noodwendig dat dit ‘n betroubare weergawe is
nie. “Wat mens as belangrik behoort te tref, is dat die NT meermale verwys na die
letterlike vorm van die Ou Testamentiese woord (bv Matt 22:45; Gal 3:16; Joh 10:34).
Hierdie ware appèl op die woorde van die Skrif vereis ‘n vertaling wat die woorde
so getrou moontlik weergee. Om die belangrikheid van die vorm van ‘n vertaling te
handhaaf, is dit noodsaaklik om die oortuiging dat die vorm van die oorspronklike
teks nie deur die wil van ‘n mens tot stand gekom het nie, maar dat die heilige
mense van God gespreek het soos hulle deur die Heilige Gees beweeg is” (Van
Bruggen, Future of the Bible, p110) “A translation has authority only to the degree
that it transmits the revelation accurately and completely. Thus, the authority of
the original is transmitted by the translation.. Nevertheless, a translation of the
Bible ought to have authority. Even theologians nearly all read the Bible in
translation, even though many also consult the Greek or Hebrew text. The
translation, therefore, ought to function like the original Word of God. Every step
ought to function like the original Word of God.. But nothing is more damaging to
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the authority of Scripture than for readers to think, ‘It is only a translation, tomorrow
there will be a diffirent one” (Van Bruggen, The Future of the Bible, p135, 136).
Christus self sê dat geen jota of titel van die wet verby sal gaan nie (Matt 5:18). Die
hele Bybel word as wet beskou, Hy het getuig dat die hele Bybel van Hom getuig.
Die Sinode het tereg reeds ter aanvang bepaal dat die vertaling getrou aan die
grondteks moet wees, terwyl parafrasering – wat die DE- metode in wese is – die
taak van kommentare is. Die Bybel is aan die gelowiges gegee om te verkondig.
Wat verkondig moet word, het God in die Bybel met bepaalde woorde volgens Sy
almag bewoord soos Hy die beste weet (vgl ook par 4.2.2.3).
Alle ander vertalings met ‘n ander doel, is geen vertaling nie, maar een of ander
vorm van parafrase. Polities-korrek, geslags-korrek; vir die vroue; vir kinders ens
word dan almal Bybels!

4.2.2 Die uitgangspunte van die D-E-metode is onskriftuurlik (kyk Bylaes E,F,G,en
M vir uitgebreide dokumentasie).

4.2.2.1 Een basiese uitgangspunt/praktyk van die D-E-metode is dat die bepaalde
grondteks ontleed en vertolk word en die vertolking dan in die
ontvangertaal weergegee word. Ofskoon dit nie noodwendig tot foutiewe
vertolkende vertaling lei nie, is die groot mate van subjektiwiteit juis die oorsaak
van talle afwykings van die grondteks. Onafwendbaar lei dit tot (onaanvaarbare)
vrye vertaling, ontbeelding, verlies aan koloriet, ontpoëtisering, maar veral tot
eensydige verklaring wat ander of breër verklaring in die vertaling uitsluit. In
Rapporte van die DvB word telkens afwysend na sodanige afwykings verwys. Die
uitspraak van die Sinode 1991 oor die beswaar Die Kandelaar dat die
vertaalmetode nie die betekenis van die grondteks verander nie (HNS 1991:118,
2.3), is strydig met die rapporte van die DvB sedert 1976 (HNS 1976:563, 3.2.3.4;
1979:414, 3.1.3ii; 1982:641, 2.2.5.4; 1985:572, 2.1.6) wat telkens aanvaar is,
wel tong in die kies van kennis geneem is in HNS 1991:106, 2.1.6 (Bylae E).

4.2.2.2 Die D-E-vertaalmetode gaan uit van die uitgangspunt dat vertolking mag,
dat dit ‘n reg is, dat interpretasie kan verskil. In Die Kerkblad van 23 September
1998 (prof LF Schulze p14 en 16, Des 1998:23) blyk dat daar verskil is tussen
verklaring as nederige buig onder die Woord en Heilige Gees om die betekenis
in eksegese te verkry, en die soeke na betekenis deur vertolking of interpretasie
– laasgenoemde as uitvloeisel van modernistiese uitgangspunte van die
onduidelike Bybel strydig met ons Gereformeerde Belydenis in NGB, art 7.
Vertolking of interpretasie van die Bybel is selfs onreinheid wat van die mens
uitgaan (Matt 15:1-20). Om die Bybel te ‘vertaal’ volgens die D-E-metode is dus
onskriftuurlik in uitgangspunt.

4.2.2.3 Die D-E-metode verwar inspirasie met vertaling. Hulle reken dat God geskryf
het om verstaan te word en God sy Woord vir ‘n spesifieke kultuur aangepas het.
Wanneer modernistiese vertalers dit vandag doen, veronderstel hulle dat hulle
maar net God se voorbeeld navolg. Hulle ignoreer die woorde van Petrus: “Aan
hulle [profete] is geopenbaar dat hulle nie vir hulleself nie, maar vir ons dié dinge
bedien het wat julle nou aangekondig is deur dié wat die evangelie aan julle
verkondig het in die Heilige Gees wat van die hemel gestuur is – dinge waarin die
engele begerig is om in te sien” (1 Pet 1:12).

4.2.2.4 Die D-E-metode gaan uit van die standpunt dat die Bybel ‘n bloot menslike
geskrif wat soos enige ander geskrif ontleed kan word is en ontken daardeur
die bonatuurlike oorsprong en wese van die Bybel. Dit misken die belydenis
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volgens 2 Pet 1:19-21 dat die Bybel deur die Heilige Gees uitgeasem is. Vers 21
lees: “Want geen profesie is ooit deur die wil van ‘n mens voortgebring nie, maar,
deur die Heilige Gees gedrywe het die heilige mense van God gespreek.” En ook
spreek Paulus in 2 Tim 3:16: “Die hele Skrif is deur God ingegee (uitgeasem).”
Die modernistiese uitdrukking: “Die bedoeling van die skrywer” ipv die openbaring
van die Skrywer, beklemtoon hierdie tendens om die Bybel ’n menslike geskrif te
maak.
Dit is God se Boek, nie die mens s’n nie. Paulus het verklaar dat die wysheid van
bo kom: “Tog spreek ons wysheid onder die volwassenes, maar ‘n wysheid nie
van hierdie wêreld, of van hierdie wêreld se heersers, wat vergaan nie. Maar ons
spreek die wysheid van God, wat bestaan in verborgenheid wat bedek was en
wat God van ewigheid af voorbeskik het tot ons heerlikheid. Maar God het dit aan
ons deur sy Gees geopenbaar” (1 Kor 2:6,7,10a).
God is die bepaler van die geskiedenis; Hy beskik oor alle volke en bepaal hulle
grense (Hand 17:26). Hy word nie deur ‘n sekere volk en sy kultuur onkant betrap
nie. Hy het vooraf bepaal dat sy Woord deur die betrokke tale (Grieks en Hebreeus)
en kulture gedra sal word. Vir Hom was hulle die geskikte voertuie daarvoor. In
die OT was die volk Israel die draer en in die NT het die Nuwe Testamentiese
Kerk die opdrag om sy Woord waarheidsgetrou en deur vertaling deur te gee
(Hand 1:8). “Therefore, the cultural terminology of the Bible is not incidental
to the communication of God’s Word; it is essential for such
communication.” (Cloud, D-E,s.a.:15)
Desiderius Erasmus het al gepleit vir ‘n Christelike Latyn en nie vir die heidense
Latyn van bv Cicero nie. As voorbeeld neem hy die volgende geloofsbelydenis:
“Jesus Christus, Woord en Seun van die ewige Vader, het volgens die profete in
die wêreld gekom en mens geword. Uit eie vrye wil het Hy Homself in die dood
oorgegee om sy Kerk te verlos... sodat ons ná hierdie lewe die koninkryk van die
hemele kan verkry.”
Hy vra wat van die voorgaande Christelike belydenis sou word as dit in die
Ciceroniaanse heidense Latyn geskryf sou word en vertaal dit as voorbeeld
(volgens die D-E-vertaalmetode) in Ciceroniaanse Latyn – d.w.s. in die taal en
idioom van die volk en vir die volk maklik verstaanbaar.
“Die Uitlêer en Seun van Jupiter Optimus Maximus, redder en koning volgens die
antwoord van die waarsêers, het van Olimpus afgekom na die aarde, ‘n menslike
vorm aangeneem en homself vrywilliglik aan die duisternis oorgelewer vir die
voorspoed van die republiek... sodat ons ná hierdie lewe die geselskap van die
onsterflike gode mag geniet” (Bainton,1969:204/5,208).
Sou die modernistiese vertalers vandag hierdie Ciceroniaanse belydenis as ‘n
ware Bybelse belydenis aanvaar? Ek glo nie. Nogtans doen hulle dieselfde met
hul modernistiese Bybelvertalings – “vir die volk in die taal van die volk”!!
Na aanleiding van hierdie ernstige probleem vra Bainton: As die Christendom ‘n
nuwe heidense kultuur oorneem moet dit die inheemse woorde oorneem en met
Christelike inhoude vul, of moet uitheemse woorde, wat die regte inhoude het,
ingevoer word? Want die uitheemse woorde mag onverstaanbaar wees en die
inheemse woorde kan hulle vorige (heidense) inhoude bly behou. Die gevaar was
baie wesenlik in die vroeë kerk toe die heidendom nog springlewendig was.
Desondanks het die mense van die 16de eeu (net soos die modernistiese vertaler
vandag) gedink dis onskadelik. Maar Erasmus was glad nie so seker daarvan
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dat die heidense woorde nie heidense gedagtes sou voortbring nie. “Want”
vra hy, “as mens van geloof kan spreek as niks anders as oorreding en van genade
as niks meer as goedheid nie, is ‘n mens dan regtig deur die vinger van God
aangeraak?” (Bainton,1969:209).

4.2.2.5 Die D-E-metode verwar geestelike verligting met natuurlike begrip.
Geestelike blindheid en nie kulturele onkunde of gebrek aan literêre opvoeding
nie is die oorsaak van die mens se onvermoë om die Woord van God te verstaan.
Jode in wie se kultuur die Bybel geskryf is, het die Skrifte verwerp en heidene uit
‘n ander kultuur het dit aanvaar (Hand 13:44-48). Oor die toepassing van die DE-
vertaalmetode skryf Van der Maas: “Die verskil tussen inspirasie (van die skrywers)
en verligting (nodig by die leser om die Woord te kan begryp) moet dan ook ontken
word, wat ten diepste beteken dat wat die teoloog vandag sê, dieselfde gesag
kan hê as wat die Bybel vroeër gesê het. Hier word iets van die antichristelike
karakter van hierdie metode sigbaar. Die mens wil dieselfde gesag as die
Woord van God hê.”

4.2.2.6 Die D-E-metode onderskryf in aansluiting by die vorige paragraaf, die
basiese uitgangspunt van die kommunikasie-wetenskap: “Meanings are in
people, not in words”. Dit is strydig met die getuienis van die Skrif self hierbo en
misken dat God met bepaalde woorde vir alle tye Sy betekenisse (meanings)
aan mense bekend maak. Vir die D-E-vertaler is dit nie God wat spreek nie,
maar word die outeur ‘n Bybelskrywer wat binne sy beperkings van die taal en
agtergrond oor God skryf aan mense met hul eie beperkende taal en agtergrond.
Effektief beteken dit dat die mens betekenis aan die woord van God moet
ontworstel, nie dat God aan die mens openbaar wat Hy wel en wil openbaar nie.
Die vertaler wil doen wat die Gees doen, terwyl God beveel dat die Evangelie
deur die lewende verkondiging uitgebrei moet word.
Voorgaande 2 paragrawe het Remonstrantse onderbou. Die mens kom self tot
ontdekking van die Skrifwaarhede, dit kom nie as openbaring van God nie (Fil
1:6; 2:13). (Kyk Bylae F.)

4.2.2.7 Voorgaande paragrawe is die uitgesproke doel van die moderne vertaalwetenskap
met die D-E-metode as banier, om by die hoorder/leser in die ontvangertaal
dieselfde reaksie te ontlok as by die oorspronklike hoorder. Hierdie doel is
aanmatigend. Op geen wyse kan die vertaler daarop aanspraak daarop maak
dat hy die reaksie van die oorspronklike hoorder kan bepaal nie. Andersyds is
die reaksie van die hoorder – toe en nou – variërend soos bv in Hand 2:13 en 37
duidelik is. Dit is duidelik dat in die doeltaalgerigte metode die vertaler die werk
van die Heilige Gees wil oorneem, want hy “...probeer om met sy vertaling dieselfde
reaksie by sy leser te ontlok as wat die oorspronklike leser in die brontaal by die
lees van die teks ervaar het” (Botha, OET, 1986:147). Die reaksie van die
“oorspronklike leser” of “hoorder” was beslis nie altyd positief nie: toe Jehúdi die
boekrol van Jeremia vir koning Jojakim voorlees, het hy dit stuk-vir-stuk in die
vuurpan verbrand (Jer 36:21-23). ‘n Voorbeeld uit die NT: Die Here Jesus was
ware mens en het in menslike taal woorde wat van die hemel is gespreek en het
die Vader aan ons openbaar. Maar sy woorde was uit pas met die kulturele siening
van dié tyd. Die mense het goed verstaan dat Hy Homself God genoem het, maar
hulle het geweier om dit te aanvaar en geskree: “Kruisig Hom!” (Mark 15:13).
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Watter van hierdie reaksies wil die modernistiese vertaler uitlok? Die 1933-
Afrikaanse vertaling en ander Reformatoriese vertalings lok tans dié soort reaksie
uit, want dit word ook deur teoloë en die massas gekruisig en geminag.

4.2.2.8 Die D-E-metode probeer die onmoontlike. Hulle beweer dat die presiese
betekenis van die oorspronklike weergegee word terwyl hulle in werklikheid groot
aanpassings toelaat in die taal en kultuur waarin vertaal word.

4.2.2.9 Die D-E-metode ignoreer die verbod tot byvoeging en weglating uit God
se Woord (Op 22:18-19; Spr 30:5-6; Jer 26:2; Deut 4:2; Es 3:10-11).
Dit vervang God se Woorde vir mensegedagtes: lam word seal pup/Cock;
Son of man word older brother; bloed word death/man of verantwoordelik
hou (Rom 3:25, TEV; NAV Matt 27:4; Hand 5:28). Geregverdig in sy bloed word
versoeningsdood (NAV Rom 5:9); geregtigheid word vryspraak (Rom 3:26,
NAV); toorn word straf (NAV Rom 5:9) ens (vgl par 4.1.2 en Bylae D).
Weglatings en byvoegings – strydig met die verbod van die Here – is dus
algemeen. Daarom word in kommentare algemeen verwys na die (teen-belydenis
uitspraak: “Die bedoeling van die skrywer” (ipv Skrywer).

4.3 Die vader van die D-E-metode, Eugene Nida, en die meeste van sy nalopers, is
nie die Gereformeerde Belydenis en Skrifbeskouing toegedaan nie, is selfs vyandig
daarteenoor, nogtans word die vrug van hulle arbeid as goed aangeprys. Die boom
en sy vrugte is tog een (par 2.2.2). (Kyk Bylae E vir dokumentasie.) Die D-E-metode
is deur ‘n ketter geskep: God sal nie SY WAARHEID deur ‘n ketter vir ons gee nie
(Cloud, D-E,s.a.:27-39; Van Bruggen, Future, 1978:79).
“Ons sien dat die aannames van die dinamies-ekivalensie foutief is. Dit is geen
wonder nie dat die superstruktuur wat op hierdie foutiewe fondament gebou is, ketters
is.” (Cloud, Dynamic Equivalency: Death Knell of Pure Scripture, O Timothy, s.a.:17).
(Vgl Jes 6:9,10; Matt 13:10,13; 2 Pet .3:16. (Kyk Bylae O vir dokumentasie.)

4.4 Die gebruikte grondteks vir die NT van die NAV is ‘n onbetroubare getuie
4.4.1 Volgens die Voorwoord van die NAV is UBS3 as grondteks vir die NT gebruik.

‘n Vergelyking van die NAV met die Good News Bybels, laat in elk geval blyk dat
die NAV grootliks die Engelse Good News as handboek gebruik het, of anders
moet aanvaar word dat die vertalers van beide wonderbaarlik ooreenstemmend
die hoogs subjektiewe D-E-metode toegepas het. Die vertalers beskou in praktyk
dus die UBS-grondteks as die beste (vgl par 3.3).

4.4.2 Die teks van die UBS is hoofsaaklik saamgestel uit onbetroubare
manuskripte, die sogenaamde Alexandryns-Egiptiese familie manuskripte. Die
belangrikste hieronder is kodekse Alef, B , A, C en D (‘n sg Westerse teks) wat as
die oudste en betroubaarste waardeer word. Die onbetroubaarheid van hierdie
manuskripte, blyk oa uit die volgende: (Bylae G ter motivering en dokumentêre
bewys)

(a) Die basis-manuskripte verskil onderling op duisende plekke – dus geen
betroubare getuies gereken teen die Bybelse vereistes nie (vgl par 2.2.3).
Alef en B verskil in die evangelies alleen onderling op meer as 3000 plekke,
maar word as die beste beskou vanweë hul ouderdom! Oud maak nie
betroubaar nie; weerspreek intrinsiek hul waarde as betroubare getuies
volgens die norme wat God self aanlê (vgl par 2.3).
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(b) Die kodekse Alef en B is redaksioneel swak versorg met talle weglatings,
herhalings, spelfoute en korreksies wat dit as betroubare getuies
diskwalifiseer.

(c) Hulle verskil nie alleen van die Meerderheid mss nie maar ook 3 000 keer
van mekaar. Die 8000 verskille tussen B en die MT en die 9000 verskille
tussen Alef en die MT is nie dieselfde verskille nie.

(d) Hoskier teken die verskille tussen Alef en B in die evangelies so aan:
Mattheüs 656, Markus 567, Lukas 791 en Johannes 1021. Die totaal is
3036 (Grady,1995:98).

(e) Wanneer hierdie veranderinge bymekaargetel word, is dit teenoor die
Meerderheid mss omtrent 13 000. Dit beteken gemiddeld twee
veranderinge per vers. Saam laat hulle 4000 woorde weg, voeg 2000
by, verplaas 3500 en wysig 2000. Burgon sê dat dit makliker is om
twee opeenvolgende verse te vind wat van mekaar verskil as twee
wat met mekaar ooreenstem (Grady,1995:106).

(f) In die Evangelies alleen het B 589 lesings wat op geen ander plek
voorkom nie en wat 858 woorde behels. Alef het 1460 sulke
enkelvoudige lesings wat 2640 woorde behels (Burgon, Green, 1990:1:G-
41).

(g) Volgens Burgon is dit makliker om twee agtereenvolgende verse te kry wat
verskil, as wat met mekaar ooreenstem..

(h) Tischendorf en Burgon stem saam dat dieselfde skriptor gedeeltelik aan beide
manuskripte geskryf het – dus tydgenootlik is – en tog verskil soos aangedui
(Burgon, Revision Revisied, pD-6 in Unholy Hands on the Bible, Green, red.
1990).

(i) Die manuskripte vertoon baie netjies, maar is redaksioneel swak versorg
met talle weglatings, spelfoute en korreksies wat dit as betroubare getuies
diskwalifiseer.

(j) Die manuskripte kom uit ‘n klein geografiese gebied en het vir byna 1500
jaar geen erkenning in die Kerk geniet nie.

(k) Hierdie manuskripte was aan Desiderius Erasmus, Beza, Stefanus en ook
die Hervormers soos Calvyn bekend, maar is nie geag nie.

(l) Dit verteenwoordig ‘n familie manuskripte van ongeveer 50 teenoor ‘n
oorweldigende getal van meer as 5000 van die sg Kerklike teks (ook genoem
Meerderheidteks, Bisantynse teks) waarvan die Textus Receptus ‘n
saamgestelde grondteks is. Hierdie Meerderheidteks-manuskripte kom oor
‘n baie wye geografiese gebied voor en dateer van die 4de tot die 12de eeu.
Tog verskil dit onderling baie min en getuig daarom van noukeurige
transkripsie en betroubaarheid as getuies – en van God se getroue bewaring.

(m)Foute met oorskryf word as die belangrikste bron van variante lesings
veronderstel. Nogtans verskil die min Alexandrynse tekste met hul klein
verspreiding onderling baie meer as die Bisantynse met hulle groot
geografiese verspreiding. Colwell stem nie saam met W&H se
voorveronderstelling nie: “Die meeste variante lesings in die Nuwe
Testament is agv teologiese of dogmatiese redes geskep. Meeste van
die handboeke en handleidings tans in druk (insluitend myne!) sal jou vertel
dat die variante die vrug van agterlosigheid was wat moontlik was aangesien
die boeke van die Nuwe Testament toe nog nie die status van ‘Bybel’ bereik
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het nie. Die teendeel is egter die geval. Dit was omdat dit die godsdienstige
skatte van die kerk was dat dit verander is. Die tipe foute wat in afskrifte van
die Nuwe Testament voorkom, verskil grootliks van dié in afskrifte van klassieke
werke. In die afskrifte van die klassieke werke, is die persentasie variasies
groter as dié in die NT. In die mss van die NT is meeste variasie, glo ek,
doelbewus gemaak.” (Colwell, What is the Best New Testament?
1952:53,58 aangehaal Pickering, Identity, 1980:42)

(n) Nogtans verskil die min Alexandrynse tekste met hul klein verspreiding in tyd
en ruimte onderling baie meer as die talryke Bisantynse met hulle groot
verspreiding, geografiese en in tyd. Die groot kenner van manuskripte, Burgon,
kon die meeste van die variante waarvan die Alexandrynse manuskripte
wemel, na die ketter Marcion en Origenes terugvoer (Bylae G).

(o) Hoe onbetroubaar die verkose manuskripte Alef en B is asook die ander
verkorenes A, C en D, word deur die volgende voorbeeld uit Luk 11:2-4 (die
Onse Vader) geïllustreer: (Burgon in Unholy Hands on the Bible, Green,
1990:B-42,43).

“An introductive specimen of depravation of the text can be traced to the heretic
Marcion’s mutilated recention of S. Luke’s Gospel. We entreat the reader’s
attention to the license with which the Lord’s Prayer as given in S. Luke 11:2-4
is exhibited by Codices Aleph, B, A, C, D. For every reason one would have
expected that so precious a formula would have been found enshrined in the
‘old uncial’ in peculiar safety. Yet the copyists of those codices have not done
so with peculiar reverence:
(a) D introduces the Lord’s prayer by interpolations as the following paraphrase

of S. Matt 6:7: “Use not vain repetitions as the rest; for some suppose that
they shall be heard by their much speaking. But when you pray” – after
which portentous exordium.

(b) B, Aleph (à ) omits the five words . “Our”, “which are in heaven”,
(c) D omits the article ôü before name; and supplements the first petition (Afr

bede) with the words ‘upon us’ – it also transposes the words Thy kingdom.
(d) B in turn omits the third petition, “ thy will be done, as in heaven also on the

earth”; which eleven words are retained by Aleph, but it adds so before
also and omits the article ôçò – in this finding for once an ally in A,C,D.

(e) Aleph D write äüò for äéäïõ (from Matthew) [give].
(f) Aleph omits the article ôü before day by day
(g) D, instead of day by day writes this day (from Matthew); and substitutes

debts for sins (also from Matt); and in place of for [we] ourselves writes as
also we (again for Matthew).

(h) Aleph shows sympathy with D by accepting two-thirds of this last blunder,
exhibiting as also [we] ourselves.

(i) D consistently reads our debtors in place of every one that is indebted to
us.

(j) B an Aleph omits the last petition but deliver us from evil – they are
unsupported by A, C or D.
Burgon skryf verder hieroor: “Ons neem nie kleiner teenstrydighede in
aanmerking nie. Hierdie vyf kodekse wat as ‘eersteklas outoriteite’ beskryf
word, kom in ses verskillende kombinasies in die ‘Onse Vader’ voor. Saam
vervals die kodekse die Here se gebed in Lukas op nie minder nie as 45
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plekke. Hulle kan nooit onderling saamstem aangaande een enkele
spesifieke lesing nie. Slegs een keer stem meer as twee van hulle saam –
en dit by die onwettige weglating van die lidwoord. Elkeen se getuienis staan
alleen sonder enige ondersteuning van die ander by 32 van die 45 woorde.
Is dit nog nodig om te verklaar dat in elke geval waar hulle alleen staan, hulle
valse getuienis gee? Maar die kritici aanvaar die grille van kodeks B as
evangelie. Behalwe die 11 woorde wat B saam met Alef weglaat, het
Westcott en Hort van die Boek van die Lewe die ander 11 woorde wat net
deur B weggelaat is ook uitgewis. En só is die verminkte gebed van die
Here wat die skalpel van Marcion die ketter ongeveer 1730 jaar gelede
gelaat het, deurgegee (want die kwaad kan na hom teruggevoer word). Nou
word dit deur die hersieners op die kerk [van Engeland] afgeskuif as die
werk van die Heilige Gees! (Burgon, Green 1, Unholy, 1990:B-42, B-43).
(Sulke deeglike vergelykingswerk word deur sommige van ons teoloë nie
as gesagvol geag nie want hulle noem dit onwetenskaplik.)
Tot sover die getuienis van die gelowige Burgon aangaande die
onbetroubaarheid van die getuienis van hierdie kodekse. (Oor Burgon, kyk
Bylae H.)

4.4.3 Die UBS² en UBS³ verskil onderling op meer as 500 plekke al is albei op
basies dieselfde voorkeurmanuskripte gebaseer én deur dieselfde kundiges
saamgestel. Hierdie samestellers se tekskeuses is dus hoogs subjektief.
Genoemde veranderings van UBS2 na UBS3 is nodig geag om ooreen te stem met
Nestle-Aland 26 (N-A26) wat 760 veranderinge vanaf N-A25 moes ondergaan om by
dieselfde bewoording uit te kom. Die UBS³ en die N-A26 is daarom identies. Die N-
A GNT “het spoedig ‘n nuwe ‘Textus Receptus’ geword waarteen die ander sak-
uitgawes ‘n ondergeskikte rol gespeel het (Voorwoord N-A26, 1997:40-42). (Kyk
Bylae I vir dokumentasie.)
DA Waite het na ‘n deeglike studie van die N-A26 uitgawe 5604 veranderinge oor
die TR (grondteks vir Reformatoriese vertalings) gevind:

1952 weglatings  (35%)
467 byvoegings  ( 8%)
3185 veranderinge  (57%)

By die 5 604 plekke betrokke by die veranderinge is ‘n verdere 4366 woorde
betrokke wat die totale aantal Griekse woorde op 9970 te staan bring. Dit beteken
dat in ‘n Griekse teks van 647 bladsye gemiddeld 15 woorde per bladsy verander
is (Grady, 1995:260,261). Hierdie N-A26 teks is prakties die UBS3 waaruit die meeste
van die modernistiese vertalings gedoen word. Die meeste veranderinge word nie
eens met ‘n voetnoot aangedui nie.
Die basiese teks van die Nestle is op W&H, Tischendorf en Weiss se tekste
gegrond. In 1966 produseer die UBS ‘n ander teks wat soms van eg. verskil. Om
hierdie konflik op te los is die UBS3 en die N-A26 wat presies ooreenstem in 1975
uitgegee. Hiervoor was dit nodig om omtrent 500 veranderinge vir die UBS3 en
760 veranderinge vir die N-A26 te maak (Green, Unholy, 1992:2:4). Daarom kan
die UBS3 se voorwoord sê dat dieselfde redaksiekomitee die twee eenderse
uitgawes versorg het. WN Pickering merk op: “Dit wil voorkom dat binne drie
jaar sonder betekenisvolle vermeerdering van nuwe getuienis, dieselfde
groep van 5 geleerdes op meer as 500 plekke [en op 760 plekke in die N-A26]
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van besluit verander het. It is hard to resist the suspicion that they are
guessing.” (Pickering, Identity, 1980:209).
Die N-A26 is ‘n ‘wetenskaplike’ sakformaat-uitgawe. Sy kritiese apparaat sal
uitgebrei en verbeter word. Die UBS3 is ‘n uitgebreider getuienis van ‘n
geselekteerde aantal aangehaalde variante (Voorwoord UBS3, 1975:iii, ix). Min
predikante besit ‘n Textus Receptus en aanvaar hul eie as betroubaar – al is dit ook
‘n kritiese.

4.4.4 Die bedenklike kriteria vir die voorkeur van manuskripte, kom hoofsaaklik
van Westcott en Hort wat op hul voorgangers soos Tischendorf, Lachmann
en andere voortgebou het. Hul teorie oor die herkoms en familie-geskiedenis
van die manuskripte, kon nog nooit geverifieer word nie en dit is duidelik dat hul
resultate gefabriseer is. Metzger erken dit maar aanvaar nogtans hul ‘resultate’.
Deurdat genoeg teoloë egter hul teorie nagepraat het, het dit die status van
wetenskaplikheid verwerf (kyk Bylaes J en K vir dokumentasie).
Die weegmetode (kyk Bylae vir eksterne getuienis en Bylae vir interne getuienis)
van die tekskritici is bedenklik. Variante lesings (strydig met die Bybelse getrouheid
in eenheid van getuienisse) dien as bewys van onafhanklikheid en tel daarom as
onafhanklike (goeie?) manuskripte in teksnavorsing. Ooreenstemmende
manuskripte soos die Meerderheidtekste waarvan daar duisende oor verskillende
eeue en wye geografiese gebied is – word tot een teller – en dan nog ‘n onbetroubare
– gereduseer. Dit kom neer op totale onwetenskaplike en onbybelse vooroordeel
en diskriminasie. Weersprekende getuienisse word nou as betroubaar waardeer.
Westcott en Hort erken self die onbetroubaarheid van die interne getuienis van
intrinsieke waarskynlikheid: “But in dealing with this kind of evidence, equally
competent critics often arrive at contradictory conclusions as to the same variants.”
(W&H, Introduction to the New Testament in the Original Greek, 1882:21)

4.4.5 Die advokate vir die voorkeur van die Alexandrynse manuskripte, was
skrifkrities ingestel. Die bekendste hieronder, Westcott en Hort, was daarby
vyande van die TR, okkultiste, Maria-vereerders, aanhangers van die ketter Origenes
– wat hulle ook in ere wou herstel – samesweerders  in die geheim vir die invoering
van hul eie GNT gebaseer op die Alexandrynse manuskripte vir die vertaling van
die Revised Version (1881) om die King James te vervang . Ons mag nie die
vrugte van sulke slegte bome en hul ‘wetenskaplike’ metodes as goed aanprys nie
en aanvaar nie (Bylae L verskaf dokumentasie).

4.4.6 Die samestellers van die UBS-2 en -3 is eweneens skrifkrities ingestel, selfs
al aanvaar sommige soos Metzger dat die teorie van Westcott en Hort onder
verdenking is. Hierdie geleerdes is nie die Gereformeerde Skrifbeskouing
toegedaan nie, verteenwoordig ‘n wye spektrum van geleerdes waaronder ‘n
Rooms katoliek en is dus onbetroubaar as getuies van die ware Woord van God
waarvoor hulle kennelik nie groot ontsag het nie (kyk Bylae M vir dokumentasie).

4.5 Die woorde: “in ons teenwoordige situasie en tyd” (par 1.1) is ‘n onbybelse
uitgangspunt en is strydig met die Gereformeerde Belydenis in NGB, art 7
wat lees: “...Ons mag ook geen geskrifte van mense, hoe heilig die mense ook al
was, met die Goddelike Skrif gelykstel nie; ook mag ons die gewoonte of die groot
getalle of oudheid of die opvolging van tye of persone of kerkvergaderings,
verordeninge of besluite met die waarheid van God gelykstel nie, want die waarheid
is bo alles...” (kyk Bylae N).
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Motivering
4.5.1 God spreek deur die Bybel self tot alle mense, in alle omstandighede en te

alle tye. Die teenwoordige situasie en tyd bepaal nie – en kan en mag ook nie –
die inhoud van die woord van God in grondteks of vertaling bepaal of beïnvloed
nie, maar die inhoud self. 1 Pet 1:10-12: “Aangaande hierdie saligheid het die
profete wat geprofeteer het oor die genade wat vir julle bestem is, ondersoek en
nagevors, en hulle het nagespeur op watter of hoedanige tyd die Gees van Christus
wat in hulle was, gewys het, toe Hy vooruit getuig het van die lyde wat oor Christus
sou kom en die heerlikheid daarna. Aan hulle is geopenbaar dat hulle nie vir hulleself
nie, maar vir ons dié dinge bedien het wat julle nou aangekondig is deur dié wat
die evangelie aan julle verkondig het in die Heilige Gees wat van die hemel gestuur
is – dinge waarin die engele begerig is om in te sien.” NGB, art 7 beklemtoon die
volkomenheid van die heilige Skrif om alleen die reël van die geloof te wees en
hierin is die Skrif nie tydgebonde nie. “Situasie en tyd” kan/mag nie die inhoud
(laat) verander nie. Die feit dat spesifieke openbaringe van sê 200 jaar gelede
vanweë ander omstandighede anders beklemtoon is as vandag, regverdig nie die
beklemtoning vir vandag as eenduidig nie – dieselfde Woord het toe en nou tot die
mens en die gelowige gespreek, openbarend getuig. Uit dieselfde skat kom ou en
nuwe dinge (Matt 13:52).
Die bewoording laat dus ruimte vir die sogenaamde situasie-etiek, strydig met die
Belydenis (vgl ook volgende par 4.5.2).
Die primêre doel met ‘n Bybelvertaling is en moet wees om die Woord van God
getrou, betroubaar en volkome in die teikentaal weer te gee. Hierdie woord is nie
tydgebonde nie maar ewig, onveranderlik (Ps 119:89, 114,160; Matt 5:18; 24:35;
Luk 21:33; NGB, artt 2 en 7: “want die waarheid is bo alles – of ook die groot
menigte of die oudheid of die opvolging van tye of persone,..” ook in vertaling).

4.5.2 Dat die ‘teenwoordige situasie en tyd’ wel invloed op die vertaling gehad
het, word duidelik in die vertaling van slegs enkele voorbeelde, soos Gen 1:26,
27; 2:8, 17,18; 3:22 (kyk ook Bylae N).

(a) Gen 1:26, 27. Die mens kry ‘n ander/nuwe status as ‘verteenwoordiger’ van
God, in plaas van ‘gelykenis’ ooreenkomstig Ef 4:24 (HK, v/a 6). Dis in
ooreenstemming met die moderne begrippe oor die mens as
verteenwoordiger wat namens God optree op aarde, in plaas van toegerus
om sy roeping te vervul ooreenkomstig God se opdragte. Hiermee is tegelyk
‘n wesens-eienskap van die geskape mens vervang met ‘n funksie wat nie in
die oorspronklike staan nie. Nuwe vertalings verander dikwels soos hier, ‘n
abstrakte begrip na ‘n konkrete.

(b) Gen 2:8, 17, 3:22. Die boom van ‘kennis van goed en kwaad’ word nou die
boom van ‘alle kennis’. Wat eers normatief (goed en kwaad) was, word nou
kwantitatief en in ooreenstemming met modernistiese begrippe dat norme
veranderlik en tydgebonde (situasie-afhanklik) is. Goed en kwaad word dus
bepaal deur die situasie/tyd.
God het die mens goed geskape, maar in ongehoorsaamheid verkry en
verkies hy ook kennis van die kwaad. Deur van die boom van kennis van
goed en kwaad te eet, “verwerf” die mens kennis van goed en kwaad. “Alle
kennis” is enersyds onmoontlik en andersyds aanmatigend. Die kennis van
kwaad, selfs die voorkeur daarvoor, is sekerlik ‘n verlies. Die bewoording van
die NAV laat dit eerder na ‘n aanwins klink (vgl bv Rom 1:18-25). Die vertalers
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lê God selfs Satan se leuen in die mond in Gen 3:22: “Die mens het nou soos
een van Ons geword deurdat hy alles kan ken.”

(c) Gen 2:18. Eva as Adam se gelyke in plaas van hulp wat by hom pas, pas by
die feminisme en nie by die oorspronklike teks nie. Daar kan nie eens met
die beste wensdenkery aangevoer word dat gelyke die bedoeling van hulp
wat by hom pas weergee nie.

4.5.3 Die klaarblyklike ontmessianisering van die OT en ontgoddeliking van
Christus in die NAV (sien par 4.1.3 en 4.1.2) is voorbeelde van die tydsgees
oor die miskenning van die Goddelikheid van Christus en die skrifkritiese
ontbinding van die eenheid tussen die Ou en Nuwe Testamente.

4.5.4 Die invloed van die ‘teenwoordige situasie en tyd’ op die vertaling, is
moontlik die enigste aspek van die opdrag wat uitgevoer is – en dit tot nadeel
van die eindresultaat. Die huidige situasie en tyd hou in dat veral wat die Bybel in
vertaling betref, die kos klaar gekou – en soms reeds verteer – aangebied moet
word. Dit alleen maak parafrasering (=D-E) noodsaaklik, iets wat telkens deur die
Deputate vir Bybelvertaling by Sinodes aangedui en bekla is, en waarvan Sinodes
telkens instemmend kennis geneem het. Parafrasering en D-E is wesenlik sinoniem,
moet dan soms sg eksplisiet sê wat implisiet in die teks was. Die grote mens weet
beter as God!
Die standpunt van die BSA weerspieël dat die tydsgees teen letterlikheid in vertaling
gedraai het. Reeds op die Sinode van 1973 (HNS:541) rapporteer die Deputate
vir Bybelvertaling: Standpunt van die Bybelgenootskap: “....dat die Bybelgenootskap
nie ‘n vorm-vertaling verlang nie, maar wel ‘n dinamiese, in hedendaagse
Afrikaans, ooreenkomstig die besluit wat op 5 Julie 1968 tydens ‘n vertaling-
seminaar geneem is. Daar moet gestreef word na verstaanbare vertaling, met
vermyding van teologies-tegniese, tradisioneel-kerklike begrippe,
hoogdrawendheid en letterlikheid. Begrippe soos geregtigheid, goedertierenheid,
geregverdig deur die geloof, is in die verband vermeld. Die lang sinne moet
opgebreek word in korter sinne en daar moet na eenvoud gestreef word. Daar
moet soms eksplisiet gemaak word wat implisiet in die teks is.”

4.5.5 Die D-E-vertaalmetode beroof die mens van God se Woord. Baie woorde
word weggelaat of uitgegooi of verander of met die mens se woorde vervang.
Wanneer van die beginsel van letterlike vertaling afgewyk word, word die gedagtes
van die vertaler en die kultuur en die begrip van die mense, gesagvol, eerder as
die werklike Woorde van die Skrif (Bylae E).
Die D-E-vertaalmetode ignoreer die feit dat die Bybelse taal nie primêr binne
‘n menslike kultuur vasgevang is nie, maar deur God “uitgeadem” is en dit
is ook nie altyd maklik om te verstaan nie (2 Pet 1:20,21; 3:16). Dit neem nie die
bonatuurlike element in die hele proses van God se openbaring in die oorspronklike
én in ‘n getroue vertaling in aanmerking nie.
Die D-E-vertaalmetode verwar vertaling met parafrasering, evangelisasie en
onderrig. Dit moet maklik verstaanbaar vir jong kinders en ongelowiges wees. Dit
is die werk van die ouer, onderwyser en sendeling of van kommentare en voetnote
om moeilike dele te verduidelik, nie van ‘n vertaler nie.
Die D-E-vertaalmetode maak dat die Bybel konformeer in plaas daarvan dat
dit die heidense kultuur konfronteer. Hulle het hulself losgemaak van die
noukeurigheid van die oorspronklike teks, hulle het geen objektiewe, dogmatiese
maatstaf waarop hulle hul vertalingsbesluite kan grond nie.
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4.6 Die GKSA het in die aanvaarding van die NAV sy verantwoordelikheid, roeping
en plig tot bewaring van die ware Woord van God, effektief verteken en aan
die Bybelgenootskap van Suid-Afrika (BSA) oorgedra.

4.6.1 Die BSA het besluit oor die vertaalbeleid en vertaalmetode strydig met die
besluite van die GKSA (vgl par 3.1)

4.6.2 Die GKSA mag sekerlik met ander kerke saamwerk in Bybelvertaling, maar
dan nie só dat hulle die finale seggenskap deur demokratiese oorheersing verloor
via die vertaalkommissie van die BSA nie. Dit was basies die geval soos ‘n
vergelyking van die aanbevelings van die Deputate vir Bybelvertaling (DvB) deur
die jare heen en die 90%+ afwesigheid daarvan in die finale redaksie, soos in
“Herformulerings” weergegee.

4.6.3 Die BSA is ‘n buite-kerklike organisasie, deel van die United Bible Societies
wat die Bybelvertaalarm van die Wêreldraad van Kerke is. Die BSA het noue
bande met die kerke ook met die Roomse.

(a) Hierdie BSA het die finale seggenskap in die vertaling gehad.
(b) Hierdie organisasie het die besluit van die Gereformeerde Kerke tot ‘n nuwe

konkordante vertaling aanvanklik afgewys.
(c) Hierdie organisasie is ‘n filiaal van die United Bible Societies wat op sy beurt

weer die Bybelvertalings-arm van die Wêreldraad van Kerke is waarmee
die GKSA om prinsipiële redes nie gemoeid wil wees nie.

Die meeste Bybelgenootskappe gee wêreldwyd voorkeur aan D-E-vertalings en
finansier selde brontaal-georiënteerde vertalings (Bible Translators, 23, 1972:220).
Die tydsgees het teen letterlikheid gedraai!

4.6.4 Dat die GKSA en die NGK en NHK – ten spyte van onderskrywing van
dieselfde Belydenisskrifte – verskillende begrippe op Skrifbeskouing,
Skrifgesag, Skrifuitleg en binding aan die Belydenisskrifte daarop nahou,
blyk uit die Rapporte van die Deputate vir gesprek met die NG- en NH-Kerke.
Rapporte van genoemde Kommissie en Deputate deur die jare laat dit soos ‘n
refrein opklink. Eufemisties word genoemde verskille tans genoem: “Verskille wat
eenwording kan verhinder”, terwyl die verskille hierdie kerke reeds etlike dekades
verwyder, maar nou op geskiedenisverloop afgewentel word.
In die vertalingskommissie van die NAV waarin genoemde “susterskerke”
demokraties oorheers, sal dit naïef wees om te dink dat byvoorbeeld Skrifbeskouing
nie in vertaling neerslag sal vind nie. “Die algemene rasionaal, wat op heelwat
navorsingsbevindings berus (Zaltsman et al., 1977:95-96), is dat deelname
weerstand verminder, ondersteuning versterk en in belang van voortdurendheid
van verandering noodsaaklik is”. (Verslag van die werkkomitee Vernuwingstratigieë
in die Onderwys, 1981:75, 3.4.2). Die verflouing van die aanvanklike heftige besware
teen die Blye Boodskap tot latere instemming, is hiervan ‘n sprekende bewys, ten
spyte daarvan dat die sake waaroor verskil is, baie min verander het tot met die
finale 1992-redaksie van die NAV. Dit klink soos die bekende: “If you can’t win
them, join them”. Nie konsensus nie, maar waarheid volgens die Bybel is
bindend.

4.7 Beswaar oor par 1.5. Die aanvaarde stelling: “Die Gereformeerde kerke het nog
nooit ‘n enkele Bybelvertaling “gekanoniseer” deur dit as die enigste
moontlike vertaling te aanvaar nie. Die Sinode het hom daarvan weerhou om
die vertaling te aanvaar, goed te keur of te sanksioneer. Vertaling is immers
mensewerk en daarom altyd aan hersiening onderhewig (Acta 1985:575,
3.2.1.2)” (HNS 1991:124, 9.2.1): is ongeloofstaal en strydig met alle aksiomas
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betreffende die bewoording Woord van God waar bv in die erediens die Afrikaanse
vertaling voorgelees word met die aanhef: “Ons lees nou uit die Woord van God....”,
is dit òf ‘n leuen òf onkunde oor die waarheid.
Die standpunt van die Bybelgenootskap is: “...dat die Bybelgenootskap nie ‘n vorm-
vertaling verlang nie, maar wel ‘n dinamiese, in hedendaagse Afrikaans,
ooreenkomstig die besluit wat op 5 Julie 1968 tydens ‘n vertaling-seminaar geneem
is. Daar moet gestreef word na verstaanbare vertaling, met vermyding van teologies-
tegniese, tradisioneel-kerklike begrippe, hoogdrawendheid en letterlikheid. Begrippe
soos geregtigheid, goedertierenheid, geregverdig deur die geloof, is in die verband
vermeld. Die lang sinne moet opgebreek word in korter sinne en daar moet na
eenvoud gestreef word. Daar moet soms eksplisiet gemaak word wat implisiet in
die teks is” (HNS 1973:541, 2.(ii)). Deur die aanvaarding van die eindproduk,
onderskryf die GKSA hierdie vertaalmetode ongeag hul besluit daarteen in die
Rapporte van die DvB (vgl par 4.6.1).

4.7.1 Aanvaarding van beide die 1933/53-vertaling en die 1983-vertaling vir kerklike
gebruik, word hiermee ontken, aangesien die 1985-besluit lui: “Die 1933/53-
en 1983-vertaling van die Bybel kan naas mekaar deur die kerke gebruik word.”
Hierdie speel met woorde pas nie ‘n kerklike vergadering nie. Die Sinode neem
immers net besluite oor kerklike sake! (KO, art 30).

4.7.2 Die Belydenis in NGB, artt 4, 5, 6 en 7 word daarmee alle krag ontneem.
Kanonnisiteit moet tog iewers ‘toegeken’ word. As dit nie in die vertaling – bedoel
vir elke gelowige van die bedieningsgroep – gevind kan word nie, dan tog wel in
die grondteks. Maar dié grondteks is volgens tekskritici waarskynlik nog vol foute
(=nie-kanoniek) en gedurig in hersiening deur die wetenskap van die tekskritiek
(eweneens as mensewerk vol foute!) tot herstel na die oorspronklike outograwe.
Die outograwe kan nie gesagvol (=kanoniek) as finale gesag gebruik word nie,
want dit het verlore geraak! Op hierdie mensgesentreerde onsekerheid van domino-
denke moet die gelowige nou sy geloof onwrikbaar stel en bou! Geloof is tog
sekerheid (Heb 11:1) in die vaste wete dat God Sy Woord bewaar het, nie ‘n blinde
geloof téén ‘wetenskaplike’ onsekerhede in nie.
Teenoor hierdie onsekerheid oor die kanon in vertaling, stel ds Bogerman, voorsitter
van die Dordtse Sinode 1618: “ ‘n Sleg vertaalde Woord van God is nie die Woord
van God nie, maar van mense” (Totius, Versamelde Werke, 1960:IV p424). En J
van Bruggen in The Future of the Bible: “ ‘n Vertaling het gesag alleenlik tot dié
mate dat dit die openbaring akkuraat en volledig weergee. Só word die gesag van
die oorspronklike na die vertaling oorgedra” (p110). En ook: “Dwarsdeur die
geskiedenis van Bybelvertaling, of dit Grieks, Latyn of Reformatories was, was
daar ‘n neiging vir een vertaling om as die standaard te voorskyn te kom. Dit was
nie die resultaat van ‘n debat nie, dit het eenvoudig gebeur” (p54). En verder: “A
translation has authority only to the degree that it transmits the revelation
accurately and completely. Thus, the authority of the original is transmitted
by the translation. Nevertheless, a translation of the Bible ought to have
authority. Even theologians nearly all read the Bible in translation, even
though many also consult the Greek or Hebrew text. The translation,
therefore, ought to function like the original Word of God. Every step ought
to function like the original Word of God. But nothing is more damaging to
the authority of Scripture than for readers to think, ‘It is only a translation,
tomorrow there will be a diffirent one” (p135,136).



150

Die 1933/53-vertaling is aksiomaties as Woord van God aanvaar. Die feit dat dit
nie deur ‘n sinode eksplisiet so besluit is nie, word nou gerieflikheidshalwe aangegryp
teen die Beswaarskrif van die Kandelaar. Daarteenoor diskwalifiseer die NAV hom
tereg as Woord van God deur die vroeëre bewoording: “Maar wat so getrou moontlik
aan die grondteks bly”, in die voorwoord Aan die Leser weg te laat (Herformulerings
p1).

4.7.3 Die gebrek aan kanonieke gesag wat aan die ter sake vertalings toegewys
word, gee aan die drie gereformeerde Belydenisskrifte eintlik meer gesag
as aan die vertalings. Dié dra ten minste gesag omdat dit met die Skrif
ooreenkom, terwyl die vertaling geen kanon is nie – volgens die Rapport van Die
Kandelaar-Beswaarskrif (HNS 1991:124, 9.2.1). Hiermee ondermyn die Sinode
andersyds die gesag van die Belydenisskrifte omdat daar geen kanon is nie.

4.7.4 Die taak van die ouderling om toesig te hou oor die prediking, nl of/dat dit
getrou aan die Woord is (ou Bevestigingsformulier vir ouderlinge; NGB, art
30), word met so ‘n uitlating nie alleen onmoontlik gemaak of gerelativeer
nie, maar is voorbarig. Dit bring ons terug by Rome, waar net die geestelikes
toegang het tot die kanon – wat kanon ook al sou beteken.

4.7.5 Die ‘wetenskaplike’ dog ongelowige beredenering van die Deputate/Sinode
ondergrawe die sekerheid van die geloof wat juis in die Belydenisskrifte
hierbo genoem, bely word (glo met die hart en bely met die mond, NGB, 1). As
daar geen kanon (betroubare maatstaf) is nie, is almal reg met eie interpretasie.
As God nie bedoel wat Hy met Sy Woorde sê nie, word impliseer: God kan nie.
Daarenteen kan die mens – eintlik die kundiges – dit ekstraheer uit die outeurs.

4.8 Enkele ander besware teen die afwysing van die 1988-Beswaarskrif van die
Kandelaar: (verwys par 1.5).

4.8.1 “Geen gegronde redes” beteken ongegrond. Die besluit in samevatting: “geen
gegronde redes”, weerspreek die inhoud van die Beswaarskrif. Deurgaans word
redes gegrond – selfs toegegee deur Deputate – maar met omseilende argumente
as onvoldoende beredeneer in plaas van gegronde redes te stel hoekom die
besware ongegrond is. Daar moet tog gegronde redes wees om te bewys dat die
bewysvoering van die beswaar ongegrond is.

4.8.2 Die beswaardes word op talle plekke gelyk gegee. Dit alleen maak die beswaar
gegrond, bv:

(a) HNS 1991:118, 2.3 “...die vertaalmetode dikwels meervoudige betekenisse
vereng, maar hulle toon daarmee nie aan dat die vertaalmetode die betekenis
van die grondteks verander nie.” “...verenging is tog sekerlik verandering of
is ‘n enkelpad skielik ‘n dubbelpad! Dit weerspreek Christus in Matt 13:52.
Dis nie net grondteks-lesers wat ou en nuwe dinge uit dieselfde skatkis mag
haal nie, ook die leser van die vertaling – anders is ons terug by Rome.

(b) HNS 1991:119, 4.2.1.2: “Dat Skrif met Skrif vergelyk moet/kan word, is
onomstootlik waar, en word ook in die motivering van die Beswaargrond
(1.4.1) uit die Skrif aangetoon. Die stelling dat die beginsel van die Skrif-
met-Skrif-vergelyking vir Bybelvertaling leidinggewend moet wees, word nie
beredeneer of gemotiveer nie. Tog kan dit as ‘n vanselfsprekend afleiding uit
die hierbo aanvaar word.”
As twee vertaling gelykwaardig is (HNS 1985:276, 4.2), verval die hele
argument van die Kommissie DvB wat hierop volg. Hierby is ‘n anders as
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konkordante vertaling geen vertaling, maar ‘n parafrase – en “dit is die werk
van kommentare” (HNS 1970:301).

(c) HNS 1991:120, 5.2 oor die eenheid van die OT en NT as een van belofte/
vervulling gaan glo mank aan die openbaringshistoriese verhouding. Tog word
juis die openbaringshistoriese in die volgende paragraaf (Beswaargrond 1.6)
behandel.

(d) HNS 1991, 5.5.5: “wat wel in die Beswaargrond duidelik na vore gebring
word, is dat die 1983-vertaling nie konsekwent met die 1933/53-vertaling
ooreenkom in watter Ou-Testamentiese gedeeltes ‘n uitdruklike Messiaanse
strekking het nie.” Hierdie toegewing weerspreek weer eens dat die twee
vertalings gelykwaardig is en bewys dat die Skrifbeskouings van die vertalers
van die NAV in konsensus (nie individueel nie!) verskil, soos in par 4.5 en
4.6 aangedui word.

(e) HNS 1991:122, 6.3: “Daar is wel meriete in die argumentasie rondom
‘geregtigheid’ en die onderskeidende name Jahwe en Adonai, maar dit bied
nog geen bewysgrond vir die beswaar nie.” Die standpunt van die BSA dat
met terme soos ‘geregtigheid’ weggedoen word, sowel as die volstaan met
die nie-onderskeidende Naam-vertaling, was op hierdie stadium bekend by
die DvB. Tog wys die Sinode die beswaar af as nog hangende. Hoe
verdiskonteer die Sinode sy besluit dat die vertalings gelykwaardig is.?

(f) HNS 1991:125, 11.2: “Die beswaar hou nie rekening met die Gereformeerd-
kerkregtelike feit dat ons in middelmatige sake wat ander kerke/instansies
anders beklemtoon, veroordelend mag staan nie (vgl KO, art 85).”
Bybelvertaling kan met die wensdenkery nie as middelmatig tipeer
word nie – dis fundamenteel! Dis nie die onderskrywing van dieselfde
belydenisskrifte wat kerke uitmekaar hou nie, maar sake soos Skrifbeskouing,
Skrifgesag, Skrifverklaring (vgl par 4.6.3 van hierdie Beswaarskrif).

(g) HNS 1991, 4.2.4 lees: “...’n betekenisvertaling is daarenteen nie gemik op
bogenoemde soort Skrifstudie nie. Veel eerder is dit gemik op die gemaklike
lees van die Skrifboodskap”. Die belangrikste besware teen die NAV deur
die DvB was nog deurgaans dat die vertaling die betekenis van die
Skrifboodskap verander deur verenging, ontbeelding, ontpoëtisering,
parafrasering, miskenning van die openbaringskarakter in onderskeidende
Name van God (Rapport van DvB 1976). Skrifstudie het ten diepste te make
met wat die Heilige Gees aan die gelowige of leser openbaar. Die
‘Betekenisvertaling’ lê noodwendig ‘n beperking op, want die Gees getuig
nie buite die Woord om nie (Joh 14:26; 16:13-15). Joh 14:23 word tog nie
soos volg vertaal nie: “As iemand My liefhet, sal hy my betekenis bewaar.”
Betekenis kom uit woorde en die woorde kom van God – al wil die mens
beter as God weet wat die bedoeling/betekenis van die woorde is.

4.9 Beswaar teen : die vertalings is gelykwaardig (vgl par 1.3)
Na aanleiding van voorgaande paragrawe sowel as die talle voorbeelde van
twyfelagtige vertaling wat deur die Deputate vir Bybelvertaling oor die jare voorgelê
en nie in die eindresultaat verdiskonteer is nie, is dit vanselfsprekend dat daar geen
gelykwaardigheid tussen die twee vertalings bestaan nie. Gelykwaardigheid word
deur die inhoud bepaal, nie deur ‘n verklaring nie.
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4.10 Beswaar teen “Die 1933/53- en 1983-vertaling van die Bybel kan naas mekaar
deur die kerke gebruik word” (HNS 1985:276, 4.2 en bevestig deur Sinode 1991).
Die besluit is bedenklik ondeurdag en ontrou aan die Goddelike roeping en
verantwoordelikheid van die kerk om die Woord van God te bewaar. Dit maak die
Gereformeerde kerke ontrou aan hul woord, d.w.s. strydig met die Negende Gebod.

4.10.1 Hierdie besluit was totaal voortydig, aangesien talle besware en wysigings
nog behandel moes word en behandel sou word. Die finale redaksie is in 1992
voltooi met voorbehoude vanaf die Gereformeerde Kerke oor bv die Name van
God in vertaling. Die sub judice reël behoort hier te gegeld het ten minste tot
Sinode 1994, nadat die Eindredaksie hul taak afgehandel het.

4.10.2 Die NAV onderskryf nie die Belydenisskrifte nie. Heidelbergse Kategismus
v/a 119, 128 en Dordtse Leerreëls hfst 1 is voorbeelde. Aangesien die
Belydenisskrifte op die sekerheid van die Woord van God staan, en die NAV dit
nie deurgaans ondersteun nie, skep dit verwarring – die basis vir twyfel en ongeloof
– by gereformeerde Gereformeerdes en andere wat in sending en evangelisasie
betrek word. Die DL word in talle verse ondergrawe in bv Hab 2:4; Rom 1:17; Gal
3:11; Heb 10:38 en Heb 11 oor geloof as ‘verdienste’ voor God (= Remonstrants).
Ook die verwydering van verbondsterme ondermyn die gesag van die
Belydenisskrifte wat op so ‘n ondermynende woord gebou moet word.
Die probleem is veelal dat Gereformeerde teoloë met die bril van die
Belydenisskrifte na die NAV kyk en nie na die NAV op eie meriete nie. ‘n Nuwe
geslag met die NAV as onderbou en tans gepaardgaande weersin en onkunde in
enige Belydenisskrif, verklaar die NAV soos dit homself aanbied – ‘n produk
van korrupte grondteks en vertaalmetode.

4.10.3 Die promosie (strategie) ter aanvaarding van die NAV deur die kerkvolk
d.w.s. die afbreek van verset daarteen, was dieselfde in alle vertalings waar
die brontaal-georiënteerde vertaalmetode vroeër in gebruik was. Dit sluit in
‘naas mekaar’; vervang nie letterlike vertaling nie; gelykwaardig; in tred met die
jongste taalontwikkelinge; samewerking in vertaling (oa Arichea, D.C. UBS
Translation Consultant for the Asia Pacific region in The Bible Distibutor, nr. 27,
1986). Mettertyd vervang dit die oue.

4.11 Aanvaarding van ‘n vertaling strydig met die opdrag, kom neer op
onbetroubare besluitneming. Vir die GKSA is sy ja nie meer ja, en sy nee nie
meer nee nie. Dit plaas die finale seël op dubbelspraak – strydig met die 9de Gebod.
In plaas daarvan om te erken dat die vertaling nie aan die vereistes voldoen nie,
word dit aanvaar, selfs aangeprys – en dan besluit om samewerking te soek vir ‘n
vertaling wat wel aan die oorspronklike vereistes voldoen!

5. Voorstelle ter oorweging
5.1 Die 1933/53 Vertaling van die Bybel word as amptelike Woord van God in Afrikaans

vir amptelike kerklike gebruik in die Gereformeerde Kerke goedgekeur vanweë sy
betroubaarheid.

5.2 Die Sinode herroep sy besluit dat die NAV naas die 1933/53-vertaling van die Bybel
kerklik gebruik kan word. Die NAV word slegs as parafrase/verklaring van die Bybel
met reserwe aanbeveel, omdat dit voorkeur gee aan die onbetroubare UBS-grondteks
en onderliggende manuskripte en ook onbetroubaar vertaal is uit die grondtekste.
Die NAV is nie die Woord van God nie. Die kerk mag hierdie boek wel lees en
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daaruit lering trek vir sover hulle met die kanonieke boeke ooreenstem. maar besit
geensins die krag en gesag dat deur hulle getuienis enigiets van die geloof of van
die Christelike godsdiens bevestig kan word nie (vgl NGB, art 6).

5.3 Die Gereformeerde Kerke onderneem self – d.w.s. sonder medewerking van die
NG- en NH-Kerke en BSA – ‘n konkordante vertaling vanuit betroubare grondtekste
soos die Textus Receptus, indien nog wenslik geag word. As dit vir Boesman kon,
ook veel makliker vir Afrikaans.

Afkortings in hierdie Beswaarskrif:
NAV = 1983/92 Afrikaanse Vertaling van die Bybel
HNS ‘X = Handelinge van die Nasionale Sinode, X=jaar
KO = Kerkorde van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika.
NGB = Nederlandse Geloofsbelydenis
DvB = Deputate vir Bybelvertaling
BSA = Bybelgenootskap van Suid-Afrika

AFKORTINGS wat in die Bylae mag voorkom

BYBELS, TEKSTE EN BYBELGENOOTSKAPPE
ABS American Bible Society
ALB Afrikaanse Lewende Bybel (CUM – LBI)
ASV American Standard Version (Thomas Nelson)
AV Authorised Version of King James Version
BBBG Britse en Buitelandse Bybelgenootskap
BSA Bybelgenootskap van Suid-Afrika
CUM Christelike Uitgewers Maatskappy
GN Groot Nieuws voor u: Het Nieuwe Testament in de omgangstaal
GNT Griekse Nuwe Testament
H-F Hodges en Farstad Majority Text
IBS International Bible Society
Jer Jerusalem Bible (Rooms)
KJV King James Version of Authorised Version
LB Living Bible (Kenneth N Taylor – LBI)
LBI Living Bibles International
Mof New Testament: A New Translation (James Moffat)
N-A Nestle Aland GNT
NASV/B New American Standard Version/Bible (Lockman Foundation)
NBSS Nasionale Bybelgenootskap van Skotland
NEB New English Bible (BBBG & NBSS)
NAV Nuwe Afrikaanse Vertaling (BSA)
NBSS National Bible Society of Skotland
NCC National Council of Churches
NCV New Century Version
NIV New International Version (IBS)
NKJV New King James Version (Zondervan)
NNV Nederlandse Bijbel Nieuwe Vertaling
NRSV New Revised Standard Version
NT Nuwe Testament
NU Nestle-Aland en UBS GNTe
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NWT New World Translation (Jehova getuies)
OT Ou Testament
Rhm Douay-Rheims New Testament (Rooms) (JB Rotherham)
RSV Revised Standard Version (NCC)
RSVR Revised Standard Version Roomse uitgawe (NCC)
RV Revised Version (Church of England)
SV Statenvertaling (Dordtse Sinode)
TBS Trinitarian Bible Society
TEV Todays English Version (ABS)
TR Textus Receptus
WBT Wycliffe Bible Translators
W-H- Westcott en Hort (Teorie/Teks)
W&H Westcott en Hort
1933 1933/53 Afrikaanse Bybel
26Trans New Testament from 26 Translations (Zondervan:Curtis Vaughan et al)

ALGEMEEN
bg bogenoemde
D-E Dinamies-ekwivalente
eg eersgenoemde
lg laasgenoemde
mss Manuskripte
MT Meerderheidteks
sg sogenaamd
tgv ten gunste van
TM transendentale meditasie
vgl vergelyk
vlg volgende
W&H Westcott en Hort

Alle aanhalings uit Engels of Nederlands in Afrikaans oorgesit, is vry vertaal.
Woorde tussen vierkantige hakkies [ ] in ‘n aanhaling is my opmerking of byvoeging

E. KOMMISSIERAPPORT
1. Opdrag

Beswaarskrif GL Erasmus ea oor die “goedkeuring van die 1983-Vertaling van die
Bybel (NAV) vir kerklike gebruik”.
Besluit: Kennis geneem.

2. Beoordeling
Die Beswaarskrif voldoen aan al die vereistes vir ontvanklikheid ooreenkomstig KO,
art 46.
Besluit: Kennis geneem.

3. Aanbevelings
3.1 Die Beswaarskrif is ontvanklik.
3.2 Die beswaar word na Studiedeputate verwys.

Motivering: Die werk is geweldig omvangryk met baie Bylaes wat gekontroleer
moet word. Dit sal onmoontlik staande die Sinode afgehandel kan word.

Besluit: Goedgekeur.
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13.  Diakonale Sake

13.1 RAPPORT DIAKONALE SAKE (Artt 18, 19, 20, 21, 186, 197, 233, 236)

A. Br HSJ Vorster lewer die Rapport.
B. ‘n DVD van die Sinodale Deputate vir Diakonale Sake word vertoon.
C. ‘n Kort voorlegging van Glenzicht word aan die Sinode voorgehou.
D. Ds DJ Bakker word bedank vir sy besondere werk aan die projek Glenzicht.
E. Besluit: Die voorgestelde Konstitusie word verwys na die Kommissie Diakonale

Sake. Finansiële implikasies word verwys na die Kommissie Finansies.
F. Ds HL Stavast rapporteer namens die Kommissie Diakonale Sake.
G. Ds WJ Botha rapporteer namens die Kommissie Diakonale Sake oor Glenzicht.
H. Ds W Vogel rapporteer namens die Kommissie Finansies.

I. RAPPORT
1. Opdrag (Acta 2003:146, 2.2)
1.1 Die Deputate beheer alle diakonale inrigtings van die GKSA in samewerking met

die plaaslike kerk in wie se ressort die bepaalde inrigting sorteer.
1.2 Om ten opsigte van diakonale inrigtings koördinerend op te tree, met die kerkverband

te skakel, geldelike hulp te bied, die administrasie en organisasie deur ‘n
Skakeldeputaat te reël, ingesamelde gelde vir die inrigtings te administreer.

1.3 Om as verteenwoordigers van die kerkverband alle eiendomme wat kragtens sy
opdrag verkry is, te beheer en in die regte belang daarvan op te tree.

1.4 Om pro-aktief op te tree deur skakeling en koördinering van alle diakonale
werksaamhede van die Gereformeerde Kerke.

1.5 Om te skakel met die owerheid en ander barmhartigheids- en liefdadigheidsinrigtings
volgens KO, art 26).

1.6 Om hulp op die volgende wyse te verleen aan kerke vir hulp aan predikante wat
ingevolge Kerkorde, artikels 12, 79 of 80 die bediening voor 1994 verlaat het:
Behartig ten opsigte van die Ondersteuningsfonds (Bystandsfonds vir diakonieë KO,
art 25 (Acta 2003:45, 2.1.8.1)) die bestuur, beheer en belegging van beskikbare
fondse, vra addisionele vrywillige hulpverlening indien omstandighede dit vereis, stel
die Ondersteuningsfonds aan alle kerke bekend, skep ‘n positiewe gesindheid vir
die Fonds by lidmate en diakonieë en gee aan die Sinode riglyne vir bydraes tot die
fonds vir die volgende drie jaar (huidig R7.00 per belydende lidmaat per jaar)

Besluit: Kennis geneem.

2. Uitvoering
2.1 Sake waarvan kennis geneem kan word
2.1.1 Vergaderings

Daar is gereeld elke maand volgens vasgestelde datums deur die Dagbestuur
vergader. Die Dagbestuur is: Ds DJ Bakker (voorsitter), br HSJ Vorster (Direkteur
van die Administratiewe Buro en Skakeldeputaat van SDDS), ds P Fanoy; Brr CJH
Kruger; WJ Cilliers (in die plek van ds SJMS Smit van die Gereformeerde Kerk
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Oos-Moot), J Vorster, JL Duvenhage in die plek van sr Santie Coetzee. Die volle
direksie het minstens een maal per jaar vergader om sake van belang ter tafel te
neem. Die ander lede van die direksie is: ds SA Cilliers en br E van Jaarsveld
(Waterberg); ds JL van der Schyff en br W Henning (Burgersdorp); brr IvH Fourie, F
Venter (PKK Reddersburg); br WJ Kruger (PKK Pretoria). Met die Junie 2005
Algemene Vergadering het br JL Duvenage aangedui dat hy nie meer verpligtinge
as gevolg van werksomstandighede kan nakom nie. In die plek van br Duvenage is
sr M Ferreira, Inrigtingshoof van Ons Huis Tehuis, Florida, aangewys.

Besluit: Kennis geneem.

2.2 Skakeling
2.2.1 Omdat skakeling na binne en buite gerig is, is op die volgende aspekte ten opsigte

van skakeling na binne (kerkverband) sedert Sinode 2003 gefokus:
2.2.2 Die tydige beskikbaarstelling van finansiële inligting. Die Administratiewe Buro

het die finansiële administrasie van SDDS oorgeneem (Acta 2003:149, 3.1) en
bystand aan die tehuise op dié terrein verleen. Vir die finansiële boekjaar geëindig
31 Maart 2005 is die geouditeerde state vroeg in Junie 2005 beskikbaar gestel.
Dit is bereik deurdat die nodige infrastruktuur by tehuise daargestel en opleiding
aan personeel verleen is.

2.2.3 Die opstel van die nodige begrotings.
2.2.4 Telefoniese skakeling met die tehuise asook besoeke een tot twee keer per jaar.
2.2.5 Sommige Sustersaamtrekke is bygewoon. In die toekoms sal skakeling ook hier

uitgebrei moet word.
2.2.6 Voordragte is by die Diakonale Kongresse gelewer. Hierdie skakeling moet

uitgebrei word en Diakonale Kongresse in ander dele van die land word in die
vooruitsig gestel.

2.2.7 Voordragte is by enkele kerke na ‘n erediens gelewer. Die geleentheid vir hierdie
skakeling behoort deur Kerkrade daargestel te word.

2.2.8 Voordragte is by enkele diakonieë gelewer. Die geleentheid vir hierdie skakeling
behoort deur diakonieë daargestel te word.

2.2.9 Briewe is gereeld aan diakonieë en Kerkrade oor verskeie sake gerig. Twyfel
bestaan egter of hierdie briewe die nodige aandag van die betrokke vergaderings
geniet het en die kerkverband behoort daarvan kennis te neem.

2.2.10 Kerkverband
Tot ‘n groot mate is gedurende die afgelope drie jaar bevind dat die bestaan van
SDDS en daarmee saam die bestaan van ons tehuise onder die lidmate van die
Gereformeerde Kerke glad nie welbekend is nie. Die doelstellings van SDDS is
ook nie bekend nie. Waar lidmate welbekend was met die bestaan van SDDS,
het by sommige wantroue bestaan. Oor die afgelope drie jaar het die Deputate
op verskeie wyses begin om vertroue te bou. Gemeentes, sustersaamtrekke en
diakonale kongresse is toegespreek. Daar is ook begin om diakonieë bymekaar
te bring en so onderlinge samewerking te bewerkstellig. Dit word aan die Sinode
voorgestel dat hierdie werkswyse op ‘n groter skaal in die toekoms deur die
Deputate en veral die Skakeldeputaat aangepak word (Verwys na artt 2.2.1.5 tot
2.2.1.9).

Besluit: Kennis geneem.
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2.2.3 Personeel
2.2.3.1 Voormalige SDDS kantoor Linmeyer

Die Sinode opdrag dat die finansiële beheer van alle skemas onder beheer van
die SDDS sal setel onder die Bestuur van die Administratiewe Buro (Acta
2003:149, 3.1) het getoon dat ‘n logiese uitvloeisel sal wees om die
werksaamhede by die kantoor in Linmeyer na die Administratiewe Buro te
verskuif. Drie van die personeellede by die kantoor in Linmeyer het nie
belanggestel om na Potchefstroom te verskuif nie en het na ’n
onderhandelingsprosedure vrywillige uitdienstredingspakkette aanvaar terwyl ‘n
vierde deur die Bestuurskomitee van Glenzicht Aftreeoord in diens geneem is.
Om die addisionele werklas by die Administratiewe Buro te verlig is ‘n kontrak-
aanstelling tot Junie 2006 gemaak.

2.2.3.2 President Kruger Pretoria
Die huidige huisouers, br en sr Kobus Vorster word bygestaan deur ‘n
maatskaplike werker en 10 assistente. Skoonmaakdienste word deur ‘n buite-
instansie gedoen. Instandhouding word grootliks deur ‘n faktotum gedoen.

2.2.3.3 President Kruger Reddersburg
Die huisouers, br en sr Izak Fourie word bygestaan deur ‘n maatskaplike werker,
12 assistente en 15 algemene assistente.

2.2.3.4 Ons Huis Ouetehuis Florida
Sr M Ferreira is die maatskaplike werker en ook die inrigtingshoof. Gedurende
2004 is die skoonmaakdienste by die tehuis uitgekontrakteer nadat die grootste
deel skoonmaakpersoneel deur die kontrakteur in diens geneem is. Die personeel
bestaan verder uit 1 Administratiewe Beampte, 1 huishoudster, 2 kokke, 4 susters,
2 stafsusters, 6 assistentsusters, 7 verpleeghulpe, ’n faktotum en ’n tuinwerker.

2.2.3.5 Dirk Postma Ouetehuis Burgersdorp
Meneer J Pelser is die tehuishoof. Die personeel bestaan verder uit 2
verpleegkundiges, 2 verpleegassistente, 10 versorgers, ‘n sekretaresse, ‘n
huishoudelike opsigter, ‘n washuisopsigter, 2 kombuisopsigters, ‘n tuinier en 14
algemene assistente.

2.2.3.6 Waterberg Ouetehuis Nylstroom
Sr A Wolhuter is personeelhoof en ook verpleegkundige in beheer. Verder bestaan
die personeel uit 4 verpleegkundiges, 8 verpleegassistente, 4 assistente en 21
algemene assistente.

2.2.3.7 Administrasie
Br HSJ Vorster tree as Skakeldeputaat op. Hy word bygestaan deur die personeel
van die Administratiewe Buro. Die administrasie is teen vergoeding namens
SDDS gedoen.

2.2.3.8 Algemeen
By beide die ouetehuise en kinderhuise is in samewerking met die personeel en
Besture evaluering ten opsigte van poste en salarisstrukture gedoen en in plek
gestel.

Besluit: Kennis geneem.

2.2.4 Skakeling na buite
2.2.4.1 Skakeling met die Owerheid

Gedurende 2004 het SDDS en die tehuise vrystelling van belasting ontvang. Een
van die voorwaardes is dat SDDS en die tehuise as Nie-Winsgewende
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Organisasies (NWO’s) by die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling moet
herregistreer. Die Konstitusie van SDDS en die tehuise is nie opgestel volgens
die vereistes wat deur die owerheid daargestel word nie. Daarom was dit nodig
om die Konstitusie aan te pas. Veranderings word deur vetdruk aangetoon:

Besluit: Kennis geneem.

KONSTITUSIE VIR KINDERHUISE EN OUETEHUISE VAN DIE SINODALE
DEPUTATE VIR DIAKONALE SAKE VAN DIE GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-
AFRIKA (SDDS)

(Die Konstitusie volg sy eie nommering)

Inleiding
Elke inrigting (Tehuis) reik in sy eie gemeenskap uit na hulpbehoewende kinders/bejaardes
se behoeftes oor die hele Suid-Afrika. Die Tehuis kan fondse insamel binne of buite die
geografiese grense van sy gebied. Landswye fondsinsamelingprojekte vir die inrigtings
onder sy beheer moet onder toesig en die goedkeuring van die Sinodale Deputate vir
Diakonale Sake van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (SDDS) geskied. Die
boekhouding van dié landswye fondsinsamelings vir die inrigtings sal direk deur die SDDS
gekontroleer word.

Lidmaatskap van die SDDS is beperk tot
a) Deputate vir Diakonale Sake daartoe benoem deur die Nasionale Sinode van die

Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika. (Hierna genoem die Sinodale Deputate.)
b) Die kerkraad en die diakens van die Gereformeerde Kerk in wie se ressort die

Tehuis geleë is.
c) Kundiges/belanghebbendes daartoe verkies, soos goedgekeur deur die Sinodale

Deputate vir Diakonale Sake.

1. Naam
1.1 Die naam van die organisasie is ..............................................................
1.2 Afkorting: Hierna word die verkorte benaming van Tehuis gebruik.
1.3 Regspersoon: Die Tehuis sal:

a) Bestaan in eie reg afsonderlik van sy lede.
b) Voortgaan om te bestaan selfs al sou die lede van die Tehuis verander of vervang

word.
c) In staat wees om in besit te wees van eiendom en ander besittings.
d) In staat wees om te dagvaar en gedagvaar te word in eie naam.

2. Doelwit
2.1 Die hoofdoelwit van die Tehuis is die versorging en behandeling van sorgbehoewende

kinders/bejaardes ten einde hulle lewenskwaliteit te verbeter.
2.2 Die sekondêre doelwitte van die Tehuis is:

a) Om met Die Woord van God as grondslag uit te reik na die fisiese, psigiese,
sosiale en religieuse behoeftes van sorgbehoewende kinders/bejaardes in die
algemeen asook om inrigtingversorging binne die gemeenskap rondom die
Tehuis te lewer.

b) Om deur middel van geïnstitusionaliseerde sorg kwaliteitdiens aan bejaardes
en kinders in hulle gemeenskappe met ‘n vervulde werkerskorps te lewer.
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c) Om ondersteuning te bied aan voorkomingsdienste in aanliggende
gemeenskappe.

2.3 Die Missie is om die Tehuis binne ‘n Christelike grondslag op ‘n finansieel gesonde
wyse te bestuur om sodoende die inwoners, die gemeenskap en naasliggende
gemeentes op ‘n blymoedige, gebruikersvriendelike en interafhanklike wyse te dien
deur:

a) ‘n Versorgingskultuur te skep by inwoners van die Tehuis, asook lidmate van
die verskillende gemeentes van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika.

b) Om gesonde kontrole te handhaaf oor alle finansiële bronne en finansiële bestuur
van die Tehuis.

c) Om ‘n verkose werkgewer te wees en toe te sien dat die personeel in die inrigting
goed opgelei en mede-eienaarskap aanvaar om die doelstellings van die Tehuis
te bereik.

3. Inkomste en eiendom
3.1 ‘n Inventaris sal opgestel en bygehou word van die besittings van die Tehuis.
3.2 Die inkomste van die Tehuis moet uitsluitlik aangewend word vir die bevordering van

sy doelwitte en geen gedeelte van sy inkomste of bates mag aan ‘n lid of amptenaar
betaal word nie, of direk of indirek oorgedra word nie. Die Bestuur mag slegs billike
vergoeding aan ‘n lid of amptenaar van die Tehuis betaal met die oog op diens wat
gelewer is.

3.3 ‘n Lid van die Tehuis kan slegs geld terugkry vir uitgawes wat in belang van die Tehuis
aangegaan is.

3.4 Lede of amptenare van die Tehuis beskik oor geen regte ten opsigte van goedere
wat aan die Tehuis behoort nie.

4. Lidmaatskap en algemene ledevergadering
4.1 Inwoning in die Tehuis word verkry deur aan die kriteria vir hulpbehoewendes

te voldoen soos bepaal deur plaaslike gemeentes van die Gereformeerde
Kerke in Suid-Afrika, asook deur verwys te word deur gemeentes of ander
goedgekeurde instellings. Die Bestuur het die reg om toegang tot die Tehuis
te weier.

4.2 Inwoners kan die algemene jaarvergadering op uitnodiging van die Bestuur
bywoon, volgens hulle diskresie. Inwoners van die Tehuise het egter nie die
reg om beleid van die Tehuis neer te lê nie, maar kan aanbevelings aan die
Bestuur maak wat tydens hulle vergaderings hanteer moet word.

5. Bestuur
5.1 Die Bestuurskomitee van die Tehuis bestaan uit ten minste sewe persone. Hulle is

die ampsdraers van die Tehuis. Die plaaslike kerkraad of SDDS se dagbestuur
keur die benoeming van die plaaslike bestuur goed ooreenkomstig die aanbeveling
van die plaaslike bestuur. Die Dagbestuur bestaan uit: ‘n voorsitter, ondervoorsitter,
‘n sekretaris en die inrigtingshoof.

5.2 Die termyn van bestuurslede is minstens drie jaar, maar ter wille van kontinuïteit kan
dit meer as een opvolgende termyn wees.

5.3 Vakatures word aangevul by wyse van koöptering deur die Bestuur.
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5.4 Die Bestuur van die Tehuis moet verkieslik een keer maandeliks, of minstens een
keer elke twee maande, vergader. Die helfte plus een van die Bestuur vorm ‘n kworum.

5.5 Tydens die vergadering moet die sekretaris van die vergadering volledig notule neem
en binne sewe dae na die vergadering versprei na die verskillende Bestuurslede. ‘n
Agenda moet sewe dae voor die volgende vergadering aan Bestuurslede verskaf
word.

5.6 Die Bestuur kan subkomitees benoem vir spesifieke take. Vir hierdie doel kan lede
gekoöpteer word uit die breë kerkverband of ander belangstellendes.
Verteenwoordigers van staatsdepartemente, streek- of plaaslike owerhede kan in
ex-officio hoedanigheid sonder stemreg op die Bestuur dien.

5.7 Lede van die Tehuis moet hulle neerlê by die besluite wat deur die Bestuurskomitee
geneem is.

6. Magte
Die Bestuurskomitee beskik oor die mag en outoriteit wat dit benodig om die doelwitte
van die organisasie te vervul soos uiteengesit in paragraaf 2. Die aktiwiteite van die
Bestuurskomitee en sy lede moet aan alle wetsvereistes voldoen. Dit behels die
volgende:

6.1 Om fondse in te samel, te beheer, en aan te wend om sy doelstellings te bereik;
om die Tehuis in stand te hou, te beman en te bestuur; om kollektes te hou,
openbare oproepe te doen; verkopings te hou; donasies in te samel of om
op enige ander wyse fondse te bekom en te ontvang om die aktiwiteite van
die Tehuis te finansier.

6.2 Die Bestuurskomitee het die gesag om te koop, te verhuur of eiendom te verruil om
aan die doelwitte van die Tehuis te voldoen met die goedkeuring van die SDDS.

6.3 Om, indien nodig uit te brei; om enige kommissie of komitee aan te stel en om daaraan
opdragte en uitvoerende magte te gee; om persone van binne of buite daarin te
benoem en sodanige komitee of kommissie af te skaf, te ontbind en/of te verander.

6.4 Die Tehuis sal die gesag en funksies van sy ampsdraers bepaal.
6.5 Om met enige vereniging, inrigting, instelling of liggaam, hetsy ingelyf of oningelyf

saam te werk in die nastrewing van die doelstelling van die Tehuis.
6.6 Om met enige owerheid enige reëlings te tref wat bevorderlik is vir die Tehuis se

doelstelling; om van sodanige owerheid sodanige regte of konsensies te verkry en
om sodanige voorreg of konsensies uit te oefen, uit te voer of na te kom.

6.7 Geen fondse sal deur die Tehuis ingesamel word vir ‘n doel wat nie in die konstitusie
gemeld is nie.

7. Vergaderings en prosedures van die Bestuurskomitee
7.1 Die Bestuurskomitee moet minstens twee algemene vergaderings per jaar hou.
7.2 Die voorsitter of twee lede van die Bestuurskomitee kan ‘n spesiale vergadering

byeenroep as hulle dit nodig vind. Hulle moet ook die ander lede van die vergadering
inlig oor watter sake op die spesiale vergadering bespreek gaan word. Indien een
van die sake is om ‘n nuwe lid aan te wys, moet die oproep vir die vergadering
minstens 30 dae voor die vergadering plaasvind.

7.3 Die voorsitter sal as die voorsitter van die Bestuurskomitee optree. Indien die voorsitter
nie ‘n vergadering bywoon nie, moet die lede van die Bestuurskomitee wat
teenwoordig is ‘n voorsitter uit die teenwoordige lede aanwys voordat die vergadering
kan begin.
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7.4 Daar moet ‘n kworum by elke vergadering teenwoordig wees.
7.5 Indien nodig, sal die Bestuurskomitee oor sake stem. Indien daar gelykop gestem

word oor ‘n saak, dan het die voorsitter ‘n beslissende stem. Daar sal egter deurgaans
gepoog word om konsensus oor sensitiewe besluite te kry.

7.6 Die notules van alle vergaderings moet veilig bewaar word en beskikbaar wees indien
Bestuurskomiteelede dit wil raadpleeg.

7.7 Indien die Bestuurskomitee dit nodig ag, kan hy kommissies aanwys om take vinniger
en doeltreffender af te handel, of te ondersoek. Kommissies moet uit minstens drie
persone bestaan en gereeld terugrapporteer.

7.8 Die Bestuur van die Tehuis keur alle huishoudelike reëls, regulasies en prosedures
asook wysigings daaraan, wat op die inwoners en die personeel van toepassing is,
goed.

7.9 Die Bestuur is verantwoordelik vir die hantering van alle aansoeke en toelating tot
die Tehuis.

7.10 Die Bestuur is verantwoordelik vir die bepaling van personeelstrukture van die Tehuis
en die vasstelling van salarisskale en besoldiging.

7.11 Die Tehuis is onderhewig aan inspeksies en aanbevelings van die Departement van
Maatskaplike Dienste en die Departement van Gesondheid.

7.12 Die Bestuurskomitee of ‘n kommissie van die Bestuurskomitee moet ten minste twee
keer per jaar met die volle personeel vergader.

8. Algemene ledevergadering
8.1 ‘n Algemene ledevergadering moet jaarliks, na die einde van die Tehuis se finansiële

jaar, gehou word. Deputate van plaaslike gemeentes, asook van die Bestuur van die
SDDS verteenwoordig die lede van hierdie vergadering.

8.2 die Tehuis moet die volgende sake op die algemene ledevergadering hanteer:
a) Goedkeuring van die sake op die agenda wat bespreek moet word.
b) Aanteken wie teenwoordig is en wie verskonings aangebied het omdat hulle nie

teenwoordig kan wees nie.
c) Die vorige notules goedkeur en sake wat daaruit voortspruit hanteer.
d) Verslag van die voorsitter.
e) Verslag van die kassier.
f) Veranderinge voorstel aan die Konstitusie.
g) Verkiesing van nuwe ampsdraers.
h) Algemeen.
i) Afsluiting.

9. Finansies
9.1 ‘n Rekenpligtige amptenaar moet tydens die algemene ledevergadering aangewys

word.
9.2 Die kassier (of tesourier) van die Tehuis sal die dag tot dag finansies van die

organisasie hanteer. Hierdie persoon sal verplig wees om verslag tydens die
vergaderings van die Bestuur te doen. Die kassier sal toesien dat alle fondse wat
die Tehuis ontvang in ‘n bankrekening van die Tehuis gedeponeer word.

9.3 Tjeks van die Tehuis sal deur ten minste twee persone, wat deur die Bestuur
goedgekeur is, onderteken word. Fondse sal slegs bestee word vir doeleindes wat
deur die Konstitusie veroorloof word.

9.4 Die finansiële jaar van die Tehuis eindig 31 Maart van elke jaar.
9.5 Die Tehuis se ouditeursverslae en rekords sal binne 6 maande na die einde van die
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finansiële jaar aan die Direkteur vir Nie Winsgewende Organisasies gestuur word.
‘n Ouditeur word jaarliks deur die SDDS aangestel.

9.6 Indien die Tehuis fondse het wat belê kan word, mag dit slegs by geregistreerde
finansiële instansies gedoen word, soos gelys in Seksie 1 van die Finansiële
Instellings (Belegging van fondse-wet van 1985).

9.7 Fondse word deur die SDDS gekontroleer en beheer, terwyl die plaaslike
Bestuurskomitee verantwoordelikheid daarvoor aanvaar.

10.Veranderinge van die Konstitusie
10.1 Die wysiging van hierdie Konstitusie kan alleen geskied op ‘n algemene

ledevergadering van die SDDS of ‘n spesiale algemene ledevergadering van die
SDDS wat vir daardie doel belê is.

10.2 ‘n Kworum van die Deputate van die SDDS moet teenwoordig wees voordat ‘n
verkiesing kan plaasvind oor die verandering wat in die konstitusie aangebring moet
word.

10.3 Die mosie moet duidelik beskryf en gemotiveer word en nie minder as 14 dae voor
die Algemene ledevergadering aan die lede uitgestuur word. Geleentheid moet op
die vergadering gegee word vir bespreking. Behoorlike notule moet geneem word
by die vergadering waar die verandering(e) goedgekeur of afgekeur word; en moet
binne sewe dae na die vergadering versprei word aan die lede.

10.4 Geen wysigings (amendamente) mag gemaak word wat daarop neerkom dat die
Tehuis sy aktiwiteite moet staak of ophou om te bestaan nie.

11. Ontbinding van enige van die Tehuise van die SDDS
11.1 Die Tehuis kan ontbind word indien minstens twee-derdes van die lede teenwoordig

op ‘n algemene vergadering van lede wat spesifiek vir daardie doel belê is, ten gunste
van die ontbinding stem. Kennisgewing van sodanige vergadering moet minstens
21 dae voor die datum van die vergadering aan lede gestuur word met vermelding
van die doel van die vergadering, naamlik die ontbinding van die Tehuis en die
beskikking oor sy bates. Indien daar geen kworum by die ontbindingsvergadering
teenwoordig is nie, word die vergadering vir minstens 14 dae verdaag en die lede
wat dan die daaropvolgende vergadering bywoon, is ‘n kworum.

11.2 Alle bates is en bly die eiendom van die Nasionale Sinode of sy trustees. By ontbinding
van die inrigting moet enige bates wat tot stand gekom het by wyse van subsidies of
toelaes van die Staat, oorgedra word aan ‘n ander geregistreerde
welsynsorganisasie(s), by voorkeur ‘n welsynsorganisasie met soortgelyke
doelstellings, wat die algemene ledevergadering by ontbinding aanwys.

______________________ _______________________
Handtekening van Voorsitter Handtekening: Hoedanigheid

_______________________ ___________ _______________________
Handtekening: Hoedanigheid        Datum Handtekening: Hoedanigheid

(Hier eindig die Konstitusie)
Besluit: Die Konstitusie word goedgekeur.
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2.2.4.1.1 Subsidies
Met die opstel van hierdie Rapport was die Deputate reeds daarvan bewus dat
die subsidies van welsynsorganisasies in Gauteng moontlik met 25% verminder
is. Geen verdere inligting is egter beskikbaar nie en sal oor hierdie saak in die
Aanvullende Rapport aan die Sinode gerapporteer word.

Besluit: Kennis geneem.
2.2.4.2 Skakeling met ander instansies

Daar is verskillende vergaderings gehou met die verteenwoordigers van die AKDB
(Diens van Barmhartigheid van die NG kerk [dr DF Theron]) en die
Ondersteuningsraad (Diens van Barmhartigheid van die NH Kerk [dr JFP
Engelbrecht]) en daar is aan sake van gemeenskaplike belang aandag gegee.

2.2.4.2.1 KMDR (Kerklike Maatskaplike Dienste Raad)
Op uitnodiging van die KMDR (Kerklike Maatskaplike Dienste Raad) is twee
van hulle konferensies bygewoon op 24 – 25 Februarie 2004 en op 31 Augustus
– 2 September 2004. Die KMDR as oorkoepelende organisasie van
kerkmaatskaplike diensorganisasies lewer ‘n noodsaaklike diens van
koördinering, oorlegpleging, kommunikasie, verteenwoordiging en skakeling
terwyl die lidorganisasies se eie verantwoordelikheid nie opgehef word nie.
Die KMDR ondersoek weë hoe hy betrokke kan wees by wetgewende prosesse
(bv kinderwet, bejaardewet ens) byvoorbeeld skakeling met parlementêre
verteenwoordigers, NAWONGO, WWV, NACOSS ens en om kommentaar en
insette namens sy lede te gee. Die KMDR stel opleidingsmateriaal beskikbaar
wat lede bemagtig om die instrumente wat in die Grondwet en ondersteunende
wette beskikbaar is te kan benut in die dag tot dag situasie wat mag ontstaan.
Die KMDR reël daarom konferensies om inligting deur te gee en opleiding te
bewerkstellig. Die SDDS besluit om lidmaatskap by die KMDR op te neem en
sy ledegeld te betaal en is nou volle lid van die ledevergaderings. SDDS en die
tehuise is nou ook by NAWONGO en WWV geaffilieer.

2.2.4.2.2 Vanuit die Tussen Kerklike Samewerking het ‘n uitnodiging van die NG Kerk
gekom om saam na te dink oor “nuwe armoede” (armoede van ons eie lidmate,
Afrikaners en blankes). ‘n Aantal gesprekke het plaasgevind op hulle uitnodiging
en in die gesprek is die Afrikaner Bond en Solidariteit ook betrek omdat hulle
ten nouste betrokke is by armoede en in besonder Afrikaner-armoede. Die
gedagte is nie om nie aandag te gee aan die “historiese armoede” nie. Daar
word van oral oor deur ons diakonieë en baie maatskaplike dienste instellings
aan “historiese armoede” aandag gegee. “Nuwe Armoede” is ‘n saak wat kerke
baie keer nie as plaaslike kerk alleen kan hanteer nie, omdat die probleem
finansieel te groot geword het en wyer gaan as net een kerk. Daarom het ons
mekaar se samewerking nodig. Uit die gesprekke is daar ‘n
gemeenskapsalliansie gevorm om die saak sy volle aandag te laat kry. Met
behulp van ‘n fasiliteerder (Hannes van der Walt) word ‘n strategiedokument
opgestel vir Afrikaner-armoede. Die uitloop van die dokument is dat daar ‘n
Gemeenskapsalliansie gestig is. Die Maatskappy vir Immigrasie (MVI) lig die
Gemeenskapsalliansie in oor hulle moontlike ontbinding en versoek inskakeling
by die Gemeenskapsalliansie. Die inskakeling word goedgekeur. Daar word
besluit dat ‘n regsgeleerde, mnr Schalk van der Merwe, genader moet word om
aan die hand van die strategiedokument ‘n akte van oprigting vir die te stigte
maatskappy op te stel. Mnr S van der Merwe word ook versoek om die
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ontbindingsproses van die MVI gelyklopend te hanteer, indien die MVI-direksie
daartoe sou instem. Hierdie saak word op vergaderings van die Bestuur en
Dagbestuur van SDDS hanteer en daar word besluit: Hoewel die SDDS die
diakonale saak van die aanspreek van toenemende armoede onder sy lidmate,
Afrikaner-armoede in die algemeen en armoede van alle mense goedgesind
is, hy nie as ‘n stigterslid direkteure vir ‘n art 21 maatskappy kan aanwys namens
die GKSA of Deputate van die GKSA nie”. Motivering: KO, art 30 van die GKSA
bepaal dat kerklike vergaderings alleen kerklike sake en dit op ‘n kerklike wyse
moet behandel. Die hantering en aanspreek van die Afrikaner-armoede in ‘n
Gemeenskapsalliansie en in besonder deur ‘n art 21 maatskappy, is nie die
kerklike weg van diakonale sorg wat KO, art 25 van die GKSA aandui nie. Die
SDDS kan hom weens die gemeenakkoord wat onderling ooreengekom is as
Gereformeerde Kerke in SA daarom nie verbind tot ‘n art 21 maatskappy wat
nie die kerklike weg van diakonale samewerking volg nie. Ons neem dus vir
eers waarnemerstatus in.

Besluit: Kennis geneem.

2.2.5 Korrelering en Koördinering
2.2.5.1 Algemeen
2.2.5.1.1 Die Deputate tree korrelerend en koördinerend op ten opsigte van:

(a) Insameling en hantering van fondse
(b) Bepaling van beleid met betrekking tot personeel:

Eenvormige dienskontrakte, dissiplinêre kode en griewe-prosedure is by
die tehuise ingestel.

Besluit: Goedgekeur as opdrag aan die Deputate.
2.2.5.2 Inrigtings
2.2.5.2.1 President Kruger Pretoria

Die kinderhuis is in die gemeente van die Gereformeerde Kerk Oos-Moot en
huisves 63 kinders.

2.2.5.2.2 President Kruger Reddersburg
Die kinderhuis is in die gemeente van Reddersburg en huisves 63 kinders.

2.2.5.2.3 Kinderhuise – Algemeen
Gedurende die afgelope drie jaar kon ons daarin slaag dat die Besture en
personeel van ons kinderhuise baie nouer op alle terreine saamwerk deur
minstens twee maal per jaar te vergader om sake van gemeenskaplike belang
te bespreek.

2.2.5.2.4 Ons Huis Ouetehuis Florida
Gedurende die ampstermyn het ’n gedeelte van die Bestuur by die tehuis bedank.
Die sorg van die tehuis is opgedra aan die Kerkraad van die Gereformeerde
Kerk Ontdekkers en daar is begin met ’n proses van herstrukturering. Oor die
aangeleentheid is per brief aan die kerkverband gerapporteer. Die tehuis
huisves ongeveer 50 bejaardes.

2.2.5.2.5 Dirk Postma Ouetehuis Burgersdorp
Die tehuis huisves ongeveer 49 bejaardes.

2.2.5.2.6 Waterberg Ouetehuis Nylstroom
Die tehuis huisves ongeveer 71 bejaardes.

Besluit: Kennis geneem.
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2.3 Sake waaroor die Sinode moet besluit
2.3.1 Die Sinode se goedkeuring word gevra vir die opneem van lidmaatskap by die

KMDR (sien 2.2 as motivering) en NAWONGO en WWV.
Besluit: Goedgekeur.

2.3.2 Die Sinode moet hom uitspreek oor die SDDS se deelname aan die
“Gemeenskapsalliansie” en sy besluit om nie direkteure aan te wys in ‘n art 21
maatskappy nie (sien 2.3 as motivering), maar slegs waarnemerstatus in te neem.

Besluit: Goedgekeur. Die SDDS wys as benoemingsliggaam persone aan om
in persoonlike hoedanigheid op die direksie van die Gemeenskaps-alliansie
(art 21 maatskappy) te dien.

2.3.3 Die Sinode moet hom ook uitspreek of aan die Bestuur van SDDS die mandaat
verleen kan word om onder vinnig veranderde omstandighede en met die nodige
konsultasie nie net in gesprek te tree met ander kerke van Gereformeerde Belydenis
nie, maar ook met ander instansies waar dit vereis word en besluite te neem
ooreenkomstig die missie van die Konstitusie.

Besluit: Goedgekeur soos gewysig. (Wysigings is hierbo aangebring –
Deputate Hangelinge.)

2.4 Bystandsfonds vir diakonieë kragtens KO, art 25 (Acta 2003:145, 2.1.8)
Sake om van kennis te neem.

2.4.1 Uitvoering van opdrag
2.4.1.1 Briewe is aan Kerkrade gestuur waarin die besluite van die Nasionale Sinode

1994 meegedeel is en die riglyn van ‘n vrywillige bydrae beklemtoon is. Intussen
het die Deputate drie diakonieë bygestaan in die versorging van KO, artt 12, 79
of 80 predikante. Fondse wat by Januarie 2000 bestaan het, is uitgeput en het
die Deputate fondse wat vir die tehuise bestem was, vir die nood aangewend.
Die Sinode moet hom uitspreek of hierdie versorging ‘n diakonale saak is.

Besluit: Goedgekeur met die byvoeging dat plaaslike diakonieë ingelig moet
word en kennis moet neem van Sinode 2003 oor die Bystandsfonds (Acta
2003:145, 2.1.8).

2.4.1.2 Na Sinode 2003 het ‘n saak van ‘n KO, artt 79, 80 predikant se versorging in ‘n
kliniek, sonder die toesig van ‘n diakonie, onder die aandag van die Deputate
gekom. Behalwe ‘n beduidende skenking deur ‘n enkele diakonie is daar geen
fondse vir die versorging van betrokke broeder nie. Die diakonie in wie se ressort
die inrigting val, het onderneem om die saak te ondersoek en op te volg. Intussen
word SDDS gekonfronteer met die uitstaande rekening waarvoor die nodige
finansiële middele nie bestaan nie. Die Sinode moet hom uitspreek of hierdie
versorging ‘n diakonale saak is.

Besluit: Soos volg goedgekeur:
(a) Die SDDS verwys die saak in 2.4.1.2 na die plaaslike diakonie en hanteer dit in

oorleg met die plaaslike diakonie in die lig van KO, artt 25 en 26.
(b) Die SDDS behou skakeling met diakonieë waar broeders, wat onder KO, artt 12,

79 en 80 uit die bediening is, hulle bevind.
(c) Diakonieë word daarop gewys dat hulle verantwoordelik is vir die versorging van

lidmate in hulle gemeentegrense met inagneming van KO, artt 25 en 26.
2.4.1.3 Sake om oor te besluit

Die Sinode word versoek om oor hier twee sake ‘n weloorwoë besluit te neem.
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2.5 Noodlydendes en noodtoestande (Acta 2003:147, 2.2.2.1)
2.5.1 Sake waarvan die Sinode kennis moet neem
2.5.1.1 Die primêre opdrag is om in samewerking met plaaslike diakonieë, ook in ander

Sinodes, daadwerklike en deurlopende hulp te verleen aan alle mense wat geen
kos, klere en onderdak het nie. In die hulpverlening moet voorkeur gegee word
aan aansoeke waar noodlydendes in staat gestel word om in groter mate
selfversorgend te word.

2.5.1.2 Stel ondersoek in na noodsituasies en –toestande binne en buite die Republiek
van Suid-Afrika. Bekom gegewens oor die nood van geloofsgenote binne en
buite die GKSA en ook van ander (Gal 6:10)

2.5.1.3 Maak en behou kontak met ander kerklike instansies, liggame en instellings wat
gemoeid is met soortgelyke hulpverlening.

2.5.1.4 Gee aan die Kerke inligting en advies oor tersaaklike hulpverlening.
2.5.1.5 Kry opdrag om alle behoeftes onder die aandag van kerke en diakonieë te bring

en bydraes tot die Fonds vir Noodtoestande te vra.
2.5.1.6 Dra daartoe by, sover moontlik, dat die uitdeling van hulp volgens die eise van

die amp van diaken sal geskied.
2.5.1.7 Vind weë en middele om hulle werk aan die kerke in die ressort van die Algemene

Sinode bekend te stel.
2.5.1.8 Wys by konstituering iemand uit eie geledere aan om in samewerking en in oorleg

met Deputate vir Radio en TV, sake na Radio, TV en kerklike nuusblaaie deur te
stuur.

2.5.1.9 Lig kerke in oor hulle opdrag en voorsien diakonieë van die toepaslike
aansoekvorms.

2.5.1.10 Die Deputate moet in hulle Rapport aan die Sinode besonderhede van die
hulpverlening aan kerke en instansies verskaf.

Besluit: Kennis geneem.
2.5.2 Uitvoering van opdrag
2.5.2.1 Sake om van kennis te neem
2.5.2.2 Fondse is verskuif van Administratiewe Buro na SDDS

Die Bestuur van die Administratiewe Buro was die mening toegedaan dat
aangesien die Deputate van SDDS verantwoording doen oor die insameling en
aanwending van hierdie fondse, die fondse ook onder beheer van die Deputate
behoort te val.

2.5.2.3 Insameling en aanwending
Briewe is aan kerkrade en diakonieë gerig om die Fonds te verstewig of om
spesifieke nood onder die aandag van die Deputate te bring.

2.5.2.4 Sake wat aandag geniet het en waarvoor toekennings gemaak is:
2.5.2.4.1 Nood van bejaardes in Zimbabwe
2.5.2.4.2 Lidmate by ‘n gemeente in die Vrystaat en Noord-Kaap
2.5.2.4.3 Tsoenami Ramp in Suid-Oos Asië.
2.5.2.4.4 Diakonie en gemeenskap in die Noordwes provinsie
2.5.2.4.5 U word na die finansiële state van SDDS verwys om stand van Fonds te sien.

Besluit: Kennis geneem.

3. Verhouding Kerk en Staat (Acta 2003:148, 1.2)
3.1 Die SDDS kry opdrag om die leiding te neem met sodanige studie en van die

bestaande studiewerk wat reeds hieroor gepubliseer is, gebruik te maak (bv die
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doktorale proefskrif van Sr Janet Gildenhuis, asook die Rapport van die
Regsdeputate).

3.2 Hierdie studie word gedoen in oorleg met die Deputate wat met die owerhede skakel.
3.3 Uitvoering van die opdrag
3.2.1 Sake waarvan kennis geneem kan word:

Hierdie opdrag is nog nie uitgevoer nie. Daar word op die oomblik aandag gegee
aan die Konstitusie wat hierdie saak indringend bepaal. Daar sal aanvullend verslag
oor hierdie opdrag gedoen word.

Besluit: Kennis geneem.

4. Glenzicht Aftree-Oord
(Word ontwikkel op die terrein van die voormalige PKK Johannesburg (Acta 2003:149))

4.1 Die te benoeme Deputate kry opdrag om die administratiewe beheer en toesig van
Glenzicht, in die nouste samewerking met die Administratiewe Buro wat die finansiële
sake hanteer, uit te oefen.

4.2 Dat die ontwikkeling onder streng finansiële beheer en toesig voortgesit word.
Besluit: Kennis geneem.

4.3 Sake waarvan kennis geneem kan word
4.3.1 Vorderingsverslag sedert 2003
4.3.1.1 Met Sinode 2003 was die state van Glenzicht nie beskikbaar nie. Kostes van die

projek is vir die eerste agt maande vermeng met SDDS. Dit het ‘n groot
rekeningkundige probleem veroorsaak. Die boeke is nie geoudit voor Sinode
2003 nie. Die aangeleentheid is deur die harde werk van die Administratiewe
Buro personeel reggestel.

4.3.1.2 Die las wat die besluite van die Sinode 2003 op die Administratiewe Buro gelê
het, was geweldig.

4.3.1.3 Die Administratiewe Buro vra dat ‘n verteenwoordiger van SDDS as skakel tussen
die twee besture op die Bestuur van die Administratiewe Buro sal dien en Ds P
Fanoy is aangewys.

4.3.1.4 Daar is deur Sinode 2003 besluit dat daar besin moet word oor ‘n aparte Art 21
maatskappy vir Glenzicht. Na deeglike ondersoek het dit geblyk dat die saak nie
haalbaar is nie.

4.3.1.5 Samesprekings het met Residentia Stigting begin met die oog op die
inwerkingstelling van ‘n versorgingseenheid in die hoofkompleks.

4.3.1.6 Die ontwikkeling behoort vroeg in 2006 voltooi te wees (105 eenhede van die
beplande 160 eenhede is met die opstel van hierdie Rapport reeds voltooi)

Besluit: Kennis geneem.
4.3.2 Bevindings
4.3.2.1 Daar is volgens inligting aan die Kommissie voorgelê geen finansiële verlies

deur die SDDS gely is nie.
4.3.2.2 Dit blyk dat daar moontlike gebreke/tekortkominge in die kontrak met die

ontwikkelaar kan wees maar dat die kontrak geldig en afdwingbaar blyk te wees.
4.3.2.3 Daar is spanning en ontevredenheid by sowel die inwoners as die SDDS oor die

vordering en afhandeling van die projek.
Besluit: Kennis geneem.
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4.3.3 Dat ’n volledige verslag oor die projek, van begin tot en met afhandeling by die
volgende Sinode sal dien.

4.3.4 Die Sinode neem met groot dank en waardering kennis van die harde werk, ywer
en inisiatief deur die SDDS en belanghebbendes met hierdie grootse projek, wat
nog groot vrug vir die SDDS gaan lewer.

4.3.5 Die SDDS koöpteer kundiges saam met die Bestuur van die Administratiewe Buro
om tegniese sake af te handel en advies te gee.

Besluit: Goedgekeur.

4.4 Sake om oor te besluit
Die te benoeme Deputate van die SDDS die saak in samewerking met die Bestuur
van die Administratiewe Buro bestuur, beheer en af te handel.

Besluit: Goedgekeur. (Kyk 4.3.5 hierbo.)

4.5 Slotwoord
‘n Woord van dank word gegee aan almal wat baie harde werk, tyd en moeite in die
projek ingesit het namens SDDS; ook aan die Bestuur van die Administratiewe Buro,
die Direkteur van die Administratiewe Buro en sy personeel wat sonder twyfel hard
gewerk het om alles wat die finansiële kant betref, in orde te kry.

Besluit: Kennis geneem.

5. Opdragte aan die te benoeme Deputate
5.1 Dat die finansiële beheer van alle skemas onder die beheer van die SDDS voortaan

steeds sal setel onder die Bestuur van die Administratiewe Buro.
5.2 Dat die geouditeurde state jaarliks aan die Bestuur van die Administratiewe Buro

voorgelê moet word asook aan die Ouditkomitee van die Ledevergadering.
5.3 Dat die Deputate skakel met die Residentia Stigting ten einde ‘n

samewerkingsooreenkoms dáár te stel en/of kundigheid te bekom.
Besluit: Goedgekeur.

6. Opdrag (Acta 2003:146, 2.2)
6.1 Sinodale Deputate vir Diakonale Sake
6.1.1 Die Deputate beheer alle diakonale inrigtings van die GKSA in samewerking met

die plaaslike kerk in wie se ressort die bepaalde inrigting sorteer.
6.1.2 Om ten opsigte van diakonale inrigtings koördinerend op te tree, met die

kerkverband te skakel, geldelike hulp te bied, die administrasie en organisasie
deur ‘n Skakeldeputaat te reël, ingesamelde gelde vir die inrigtings te administreer.

6.1.3 Om as verteenwoordigers van die kerkverband alle eiendomme wat kragtens sy
opdrag verkry is, te beheer en in die regte belang daarvan op te tree.

6.1.4 Om pro-aktief op te tree deur skakeling en koördinering van alle diakonale
werksaamhede van die Gereformeerde Kerke.

6.1.5 Om te skakel met die owerheid en ander barmhartigheids- en
liefdadigheidsinrigtings volgens KO, art 26).

6.2 Noodlydendes en noodtoestande (Acta 2003:147, 2.2.2.1)
6.2.1 Die primêre opdrag is om in samewerking met plaaslike diakonieë, ook in ander

Sinodes, daadwerklike en deurlopende hulp te verleen aan alle mense wat geen
kos, klere en onderdak het nie. In die hulpverlening moet voorkeur gegee word aan



169

aansoeke waar noodlydendes in staat gestel word om in groter mate selfversorgend
te word.

6.2.2 Stel ondersoek in na noodsituasies en –toestande binne en buite die Republiek
van Suid-Afrika. Bekom gegewens oor die nood van geloofsgenote binne en buite
die GKSA en ook van ander (Gal 6:10)

6.2.3 Maak en behou kontak met ander kerklike instansies, liggame en instellings wat
gemoeid is met soortgelyke hulpverlening.

6.2.4 Gee aan die Kerke inligting en advies oor tersaaklike hulpverlening.
6.2.5 Kry opdrag om alle behoeftes onder die aandag van kerke en diakonieë te bring

en bydraes tot die Fonds vir Noodtoestande te vra.
6.2.6 Dra daartoe by, sover moontlik, dat die uitdeling van hulp volgens die eise van die

amp van diaken sal geskied.
6.2.7 Vind weë en middele om hulle werk aan die kerke in die ressort van die Algemene

Sinode bekend te stel.
6.2.8 Wys by konstituering iemand uit eie geledere aan om in samewerking en in oorleg

met Deputate vir Radio en TV, sake na Radio, TV en kerklike nuusblaaie deur te
stuur.

6.2.9 Lig kerke in oor hulle opdrag en voorsien diakonieë van die toepaslike
aansoekvorms.

6.2.10 Die Deputate moet in hulle Rapport aan die Sinode besonderhede van die
hulpverlening aan kerke en instansies verskaf.

Besluit: Goedgekeur.

J. AANVULLENDE RAPPORT
Verhouding Kerk en Staat (Acta 2003:148, 1.2)
Die Sinode word gevra om hierdie opdrag te kontinueer.
Besluit: Goedgekeur.

K. FINANSIËLE STATE
Besluit: Goedgekeur.
Kyk Addendum : Finansiële State agterin Handelinge.



170

14.  Ekumenisiteit en Owerheid

14.1 RAPPORT DEPUTATE VIR KORRESPONDENSIE MET SENTRALE,
PROVINSIALE EN MUNISIPALE OWERHEDE (Artt 162, 163, 256, 257)

A. Dr N Vorster stel die Rapport.
B. Besluit: Die Rapport word verwys na die Kommissie Ekumenisiteit. Maatskaplike

aspekte word verwys na die Kommissie Diakonale Sake.
C. Dr PW Bingle, voorsitter van die Deputate Ekumenisiteit: Owerheid, stel dr B du Toit

van die Parlementêre Lessenaar voor.
D. Dr B du Toit lig die Sinode toe oor die Parlementêre Lessenaar.
E. Ds RG Aucamp bedank dr Du Toit.
F. Dr J Pretorius rapporteer namens die Kommissie Ekumenisiteit.
G. Oudl GC Theron stel die Minderheidsrapport van Kommissie Ekumenisiteit oor

lidmaatskap by die SARK.
H. Ds WJ Botha rapporteer namens die Kommissie Diakonale Sake.

I. RAPPORT
1. Opdrag (Acta 2003:230 & 246)
1.1 Deputate word aangewys om:
1.1.1 namens die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika die nodige skakeling met die

Regering van die Republiek van Suid-Afrika en ander instansies waarmee die
Gereformeerde Kerke moet skakel, te onderhou;

1.1.2 kerke van die GKSA by te staan in hulle skakeling met die owerhede op die
verskillende vlakke; asook om, waar nodig en moontlik, met ander kerke mee te
werk in die skakeling met die owerhede, waaronder die moontlike betrokkenheid
by ‘n “parlementêre lessenaar”;

1.1.3 alle rolspelers – die kerk, die samelewing en die owerheid (nasionaal, provinsiaal
en munisipaal) – van die omvang van die geweldsprobleem te laat kennis neem en
met mekaar in gesprek laat tree om gesamentlik te besin oor hoe die probleem
van geweld die beste aangespreek kan word;

1.1.4 namens die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika op te tree ten opsigte van die
kapelaansdienste en moontlike soortgelyke gevalle (word vrywillige deeltydse
kapelane);

1.1.5 gebruik te maak van advies van en hulpdiens deur die MVI ten opsigte van
immigrasie en immigrantesake;

1.1.6 in samewerking met reeds bestaande instellings en organisasies (waar van
toepassing) advies te gee aangaande hulpverlening tov die armoedevraagstuk,
veral met betrekking tot projekte vir werkverskaffing – projekte wat arm mense
begelei na volhoubare inkomstes; verder om ‘n getuienis te laat hoor teenoor enige
sisteem en skema, van wie ook al, wat mense verarm en uitbuit.

1.1.7 wetgewing voortdurend te monitor en indien nodig, in die lig van die besluite van
die Sinode op te tree deur moontlike en toeganklike kanale wat die regering bied,
die regering bied, te gebruik. Die Deputate moet voorgestelde wetgewing bestudeer
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en in die lig van die Skrif, Belydenis, Kerkorde, Sinodebesluite en Gereformeerde
etiek op die mees effektiewe wyse daarop kommentaar te lewer.

1.1.8 wanneer nodig, in gesprek te tree met die onafhanklike meganismes wat die
Grondwet bied ter ondersteuning van die grondwetlike demokrasie soos bv die
Openbare Beskermer, die Kommissie vir bevordering en beskerming van die regte
van Kultuur, Godsdiens en Taalgemeenskappe en die Menseregtekommissie.

1.1.9 die moontlikheid van ‘n Interkerklike Gereformeerde Moniteringskomitee te
ondersoek. Swart en Engelstalige Gereformeerde kerke moet, indien moontlik,
saam met die drie Afrikaanse kerke betrek word. Die komitee behoort ook
saamgestel te word uit Gereformeerde Etici wat bevoeg is om wetgewing te monitor
en in die lig van die Skrif kommentaar daarop te lewer.

1.1.10 om kerke, waar nodig, oor huidige en nuwe wetgewing te adviseer.
1.1.11 om skakeling tussen verskillende Deputategroepe te bewerkstellig sodat

gekoördineerd gewerk kan word met betrekking tot gesprek en kommentaar na
die owerheid. Ander Deputate van die GKSA moet eers met hierdie Deputate
skakel alvorens hulle in gesprek tree of kommentaar lewer.

Besluit: Kennis geneem.

2. Sake om van kennis te neem
2.1 Die Deputate het skakeling gehad dmv telefoon, telefoonkonferensie en e-pos. Advies

van kundiges is, waar nodig, oor sekere onderwerpe, ingewin. Dit word in die Rapport
aangedui. Dr PW Bingle (Kaapstad) het as voorsitter van die Deputate opgetree en
dr N Vorster (Bultfontein) as skriba.

Besluit: Kennis geneem.
Punte 2.2 tot 2.15 (Agenda:50-103) word as ongepubliseerde Bylae geliasseer.

3. Sake om oor te besluit
3.1 Dat die GKSA dmv die “Parlementêre Lessenaar” van die NG Kerk van SA (dr Ben

du Toit, Direkteur vir Kommunikasie, Kaapstad) met die SARK en die Owerheid
skakel. Die Sinode word versoek om ‘n kort spreekbeurt aan dr Ben du Toit te gee
om ‘n aanbieding te doen oor die werksaamheid van die “Parlementêre Lessenaar”.

Besluit: Goedgekeur dat ‘n spreekbeurt aan dr Ben du Toit gegee word.
3.1.1 Motivering

Die kerk het in sy profetiese getuienis die koninkryk van God as rigpunt. Die
grondliggende gedagte van die koninkryk is dat Christus Koning is oor die kerk en
die ganse skepping. Niks val buite die domein van Christus se regering nie. Daarom
is dit belangrik dat reformatoriese kerke in Suid-Afrika op ‘n sigbare wyse saam
met gelowiges in hulle eie invloedsfere poog om ook die proses van openbare
beleidsvorming aan die lig van die Skrif te onderwerp. Die nuwe staatkundige
bedeling gee aan kerke ‘n unieke geleentheid om hulle roeping teenoor die
koninkryk van God na te kom. Deur ‘n Gereformeerde ekumeniese liggaam wat
wetgewing monitor kan kerke vanuit die reformatoriese tradisie in dialoog met ander
sosiale groepe ‘n verskil in die beleidmakende prosesse van die land maak. Die
sukses van die evangeliese kerke in die Verenigde State van Amerika in die
monitering van wetgewing is ‘n treffende voorbeeld van die invloed wat so ‘n liggaam
kan uitoefen.



172

Al is dit so dat die krag en gewigtigheid van die kerk se getuienis deur die inhoud
gedra moet word, werk die koppe van bewindhebbers nie altyd so nie. Dit is dus
vanselfsprekend dat hoe groter die belangegroep (constituency) is namens wie
die voorlegging gedoen word, hoe ‘swaarder’ sal die waarde daarvan weeg. Hoe
groter die kerke se lidmatetal, hoe sterker die getuienis. Hoe meer (deurdagte)
memoranda en fakse op die tafel beland, hoe doeltreffender. Daarom is daar groot
wysheid in om die medewerking en ‘vennootskap’ van kerke en geloofsgroepe (in
soverre as wat moontlik en verantwoordbaar is), te verkry.
Om ‘n invloedryke rol te speel, is die omvang van monitering van aktiwiteite van die
regering – al is dit net ten opsigte van sekere funksies waarby die kerk meer belang
het – van so ‘n groot omvang dat dit nie op ‘n lukraak manier doeltreffend gedoen
kan word nie. Om maar enkele voorbeelde te noem: skakeling moet met
Staatsdepartemente bewerkstellig word; alle tersaaklike beleidsdokumente moet
bestudeer word; ook moet belangrike koerante, die Staatskoerante (waarin
aankondigings, uitnodigings vir kommentaar en wetsontwerpe gepubliseer word)
bestudeer word.
Dit is duidelik dat om skakeling met die Owerheid suksesvol te hanteer, nie
doeltreffend deur net een ‘ankerpersoon’ (bv ‘n emerituspredikant) vervul kan word
nie. ‘n Databank van kundiges om vanuit Christelik-etiese waardes op ‘n ad hoc-
basis konsepwetgewing te moniteer, moet opgestel word. Die daarstelling van
sodanige databank is ‘n saak wat die ernstige aandag van die kerke verdien.
Die Sinode van 2000 het aan die Deputate vir Korrespondensie met die Owerheid
opdrag gegee om “waar nodig en moontlik, met ander kerke mee te werk in die
skakeling met die owerhede, waaronder die moontlike betrokkenheid by ‘n
‘luisterpos’ by die Parlement.”
In die lig daarvan dat die burgerlike gemeenskap in ooreenstemming met die
beginsel van deelnemende demokrasie by wetgewende en beleidmakende
prosesse betrek word, is die voorstel dat ‘n Gereformeerde ekumeniese
moniteringsliggaam van wetgewing tot stand gebring moet word om betrokke te
raak by openbare beleidsvorming. Die Deputate is van oordeel dat die Algemene
Sinode van die NG Kerk se “parlementêre lessenaar” as deel van ‘n sinodale
leraarspos – Direkteur vir Kommunikasie (dr Ben du Toit, Kaapstad) – daartoe
geleentheid bied. Deel van sy pligstaat is om wetgewing te moniteer, aksies van
optrede te inisieer, kundigheid ‘in te koop’ en inligting te kommunikeer. Die Deputate
GKSA het reeds met dr Ben du Toit in hierdie verband onderhandel. Die NG Kerk
verwelkom dit.

Besluit: Kennis geneem.
3.2 Lidmaatskap SARK

Die Deputate is van oordeel dat die GKSA aansoek om lidmaatskap van die Suid-
Afrikaanse Raad van Kerke (SARK) moet doen en beveel so by die Sinode aan.
Terselfdertyd beveel die Deputate aan dat Sinode Middellande gevra word om saam
met Sinode Potchefstroom aan te sluit by die SARK.
(a) Motivering
In die lig daarvan dat gesamentlike kerklike getuienis binne die nuwe grondwetlike
bestel baie belangrik is, meen die Deputate dat die GKSA by die SARK moet aansluit
omdat dit vir die GKSA groter direkte toegang tot die owerheid sal gee. Terselfdertyd
sal dit ons kerke in staat stel ’n meer invloedryke rol binne die breëre kerklike
omgewing te speel. Die teologiese klimaat binne die SARK het sedert 1994 baie
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verander, terwyl die struktuur van die SARK kerke toelaat om hulle eie identiteit te
behou. Lidkerke hoef nie met besluite van die SARK in te stem nie, en kan op hulle
eie getuienis lewer en inisiatiewe loods wanneer nodig. Hierdie faktore maak dit
makliker vir die GKSA om aan te sluit by die SARK. Ongelukkig word daar nie meer
deur die konstitusie van die SARK voorsiening gemaak vir kerke met
waarnemerstatus nie, met die gevolg dat die GKSA of deel moet word van die struktuur,
of buite bly.
(b) Beredenering

(i) Betrokkenheid by die SARK is nie ‘n nuwe saak nie (vgl Acta 1976:366;
Acta 1997:177, 3.2.3). Waarnemerstatus by die SARK is egter nie meer
moontlik nie, met die gevolg dat die GKSA nou moet besluit om lid te word
van die SARK of bande met die organisasie te breek. Goeie redes sal vir
laasgenoemde aangevoer moet word.

(ii) Die GKSA het ‘n roeping om op gereformeerde grondslag profetiese
getuienis in die wereld en aan die owerheid te gee (vgl Kol 2:8 en Joh 9:5;
1 Pet 3:15).

(iii) Die Deputate het getuienis gelewer van gesprekke met die Bestuur van die
SARK wat die teenwoordigheid van die GKSA positief en vriendelik sou
verwelkom het.

(iv) Die beskikbare Grondwet van die SARK bevat duidelike beleidsuitsprake
oor hulle Christelike belydenis:

Besluit: Kennis geneem.

“PREAMBLE
1 The South African Council of Churches is a fellowship of Churches and

organisations which confess the Lord Jesus Christ as God and Saviour, according
to the Scriptures, and therefore seek to fulfill their common calling to the glory of
the one God, Father, Son and Holy Spirit.

2 The Council affirms, on the basis of the Scriptures, that the Church is the Body of
Christ and therefore is one. Though obscured and marred by sinful division, this
unity of all Christians is the gift of God and does not need to be created.

3 Under the guidance of the Holy Spirit the Council is an instrument and servant of
the Churches, committed to stimulating and effecting fellowship, co-operation
and unity among its member Churches and all other Christians in their common
mission in the world. The work of the Council is based on the recognition of Jesus
Christ as the divine Head of the Body and is to the glory of the one God, Father,
Son and Holy Spirit.

4 The theological basis of the Council is a common confession of the Christian
faith of its members and is not a credal test of Churches or individuals. The Council
is not committed to anyone theological understanding of the Church, and
membership of the Council does not imply acceptance of any specific doctrine
of the Church.”

(v) Die SARK stel aan die GKSA geen voorwaardes oor wysiging of moontlike
wysiging van sy Belydenis ten einde lid te word nie. Inteendeel, saam met
ander kerke van gereformeerde belydenis (soos die NGK en NHK) kan die
gereformeerde leer ‘n betekenisvolle stem verkry.

(vi) Ander weë om getuienis te lewer bestaan. Veral betrokkenheid van kerke
op derde vlak regering deur byvoorbeeld “fraternals” kan baie effektief wees.
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Op die hoogste vlak van skakeling met die regering is die SARK by verre
die effektiefste voertuig om met die owerheid te skakel. Liggame soos die
TKK en die Konvent van Reformatoriese Kerke het baie beperkte invloed
vir doeleindes van skakeling met die owwerheid.

(vii) Negatiewe persepsies oor die SARK in die GKSA behoort nie onderspeel
te word nie, maar moet bestuur word deur die waarheid oor die SARK in
elke situasie te omhels en op gepaste wyse daaroor aan die kerke en in die
wêreld te getuig.

(viii) ‘n Minderheidsrapport sal ook voorgelê word.
Besluit: Kennis geneem.

(c) Minderheidsrapport oor lidmaatskap by SARK
(i) Sake waarvan kennis geneem kan word

Die Minderheidsrapport handel oor die aanbeveling van die Deputate Ekumenisiteit
dat die GKSA lid word van die SARK.

(ii) Beredenering
Die Deputate beveel aan: “Die GKSA doen aansoek om lidmaatskap van die
SARK”
a) Die kerk word deur Christus geroep om te getuig (Hand 1:8)
b) Hierdie getuienis van die kerk moet in die wêreld waar en suiwer wees (vgl die

9de Gebod).
c) Die getuienis van die kerk moet gehoor word tot sy wederkoms.
d) Die kerk mag nie haar verantwoordelikheid oorskuif op die skouers van ‘n ander

liggaam of organisasie nie. Na ons mening hoef die GKSA nie deel te wees
van ‘n groter organisasie of raad om effektief te getuig en haar roeping uit te
leef nie.

e) Die Deputate toon volgens ons nie genoegsaam aan dat dit van wesenlike
belang is dat die GKSA lid van die SARK moet wees om haar roeping uit te
leef nie.

f) Die gevaar bestaan eerder dat die suiwer stem van die GKSA sodanig verswelg
word deur ‘n meer getemperde standpunt, dat dit later glad nie meer duidelik
gehoor word nie.

g) Die kerk moet ook getuig teenoor die owerheid, maar moet tog ook versigtig
wees dat haar getuienis nie verpolitiseer word nie.

h) Die Mugabe regering is aangespreek oor sy beleid van gedwonge verskuiwings
(Informele nedersettings)

i) Die SARK het geswyg oor die grondhervormingsplan en die afsetting van blanke
boere van hul plase deur die Mugabe regering.

j) Die ontdekking van massagrafte in Namibië is verpolitiseer. Dit is nie hoe ‘n
kerk sy profetiese boodskap uitdra in die wêreld nie.

k) Met die hofuitspraak oor huwelike tussen persone van dieselfde geslag (gay
en lesbiese huwelike), het die SARK hom verbly oor die uitspraak. Die GKSA
het so pas met die aanvang van hierdie Sinode persverklarings gemaak wat
sê ons het duidelikheid oor die saak. Dit is daarom nie op ons tafel nie.

l) Die basis vir ons gemeenskap met ander kerke en kerkverbande is by die
Belydenisskrifte.
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m) Ons gemeenskap en samewerking met ander kerke binne ‘n oorkoepelende
raad, kan nie net ‘n grondwet wees nie, maar steeds ons Belydenis.

n) Aansluiting by die SARK sal ‘n invloed hê op ons verhouding met ander
Gereformeerde Kerke in Ekumeniese verband.

(iii) Bevindings
a) Uit bogenoemde beredenering blyk dit nie noodsaaklik te wees om lidmaatskap

van die SARK te verkry nie. Daar is ander wyses om die GKSA se profetiese
opdrag uit te voer.

b) Dit is nie wenslik dat die GKSA hom verbind aan ‘n organisasie wat politieke
uitsprake maak en hom verbly oor sake wat die GKSA, met Woordbegronding,
as sonde beskou nie.

c) Dit is nie wys om die kerk, waarvan lidmate reeds onrustig is oor verskeie
vorige sinode besluite, nog meer ontrustig te stem nie.

(iv) Aanbeveling
Die Sinode gee nie gehoor aan die Deputate se voorstelle nie:

Besluit: Nie gevolg gegee aan die Minderheidsrapport nie. (Kyk 3.2 hierbo.)

Einde van Minderheidsrapport

Besluit: 3.2 hierbo word goedgekeur met die volgende byvoeging:
(a) “Die Sinode stel dit duidelik dat die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika

hul onafhanklikhed behou en nie per assosiasie verantwoordelikheid
aanvaar vir elke standpunt en handelinge van die SARK nie.

(b) Die Deputate kry opdrag om ernstige en wesenlike punte van verskil aan
ons lidmate te kommunikeer.

(c) Die Deputate kry opdrag om die volgende Sinode te adviseer oor die
voortsetting van ons lidmaatskap”.

Verdere sake om oor te besluit
3.3 Die Sinode dra dit aan die te benoeme Deputate Owerheid op om op grond van ons

Gereformeerde Belydenis ‘n grondige beoordeling van die grondwetlik-demokratiese
staatsbestel waarbinne die RSA tans staan, te maak en dit aan die Part Sinodes,
Klassisse en gemeentes voor te lê as riglyn vir gesprekke met die regering van die
dag en ander owerheidsinstansies.
Reikwydte van hierdie beoordeling
Dit is belangrik om duidelik te stel wat hierdie beoordeling wil doen en nié wil doen
nie. Die verslag is ‘n beoordeling van die grondwetlik-demokratiese bestel (soos
verwoord in die 1996-grondwet) op grond van ons Belydenis (soos verwoord in NGB,
art 36). Dit het die volgende implikasies vir hierdie beoordeling:

3.3.1 Die beoordeling moenie die beleid van die huidige regering evalueer nie, omdat
onderskei moet word tussen staat en regering, asook tussen staatsbestel en
regeringsbeleid.

3.3.2 Die beoordeling moet ook nie die mate waarin die staat, regering en burgerlike
samelewing van ons land in gebreke bly om ‘n egte grondwetlike demokrasie te
vorm, bespreek nie.

3.3.3 Die verslag wil nie voorgee om ‘n volledige beoordeling van die grondwetlik-
demokratiese staatsbestel te wees nie, aangesien hier vanuit ‘n baie spesifieke
hoek na die betrokke bestel gekyk word.
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3.3.4 Die doel wat hierdie beoordeling wél moet dien, is om in die lig van ons Belydenis,
te oordeel hoe die kerk sy taak as dienaar van God binne ’n grondwetlike
demokrasie kan volvoer. Terselfdertyd moet vasgestel word hoe en of artikel 36
NGB, volgens sy huidige formulering, uitvoerbaar is binne die staatkundige realiteit
waarin ons onsself bevind.

Besluit: Nie gevolg gegee aan 3.3 nie.
3.4 Motivering vir beoordeling. In 1994 is ’n grondwetlike demokrasie (regstaat) in Suid-

Afrika gevestig wat ‘n verskuiwing in die verhouding tussen die owerheid en kerke
gebring het. Sedert 1994 het dit duidelik geword dat die tradisionele werkswyse wat
deur die Gereformeerde kerke in Suid-Afrika (voortaan GKSA) gevolg is om getuienis
teenoor die owerheid te lewer hersien moet word. Terselfdertyd het NGB, art 36 binne
’n historiese konteks ontstaan waarin die teokrasie as staatsvorm gehandhaaf is.
Die werklikheid is egter dat ons situasie radikaal verskil van die situasie waarbinne
die NGB ontstaan het. Dit is daarom noodsaaklik om aandag te skenk aan die
hermeneutiese vraagstuk: Hoe lewer ons getuienis binne ’n nuwe staatkundige opset?
Hoe kom ons tot ‘n verantwoorde lees van die Belydenisskrifte waarin die verskil in
historiese konteks ernstig opgeneem word, maar waarin ons steeds poog om ernstig
te luister na wat vir ons gesê word?

Besluit: Nie gevolg gegee aan 3.4 nie.
3.5 Dit word by die Sinode aanbeveel dat GKSA met Solidariteit Alliansie (SA) meewerk

ten einde die toenemende armoede vraagstuk aan te spreek.
Besluit: Die SDDS word aangewys om as benoemingsliggaam persone te
benoem om in persoonlike hoedanigheid op die direksie van die Alliansie (art
21 maatskappy) te dien. (Die SDDS kan in terme van KO, art 30 nie lid word van
‘n art 21 maatskappy nie.)

3.6 Die Sinode moedig die Partikuliere Sinodes aan om Deputate te benoem vir
skakeling met die betrokke provinsiale owerhede. Kerkrade word aangemoedig om
met plaaslike owerhede te skakel.

Besluit: Goedgekeur soos gewysig. (Wysigings is hierbo aangebring –
Deputate Handelinge.)

3.7 Die Sinode roep lidmate op om hulle roeping kragtens die amp van die gelowige
ook in landsake getrou na te kom.

Besluit: Goedgekeur.
3.8 Die Sinode besluit dat die GKSA saam met die ander Afrikaanse Kerkgemeenskappe

met die nuwe instansie, wat tot stand gebring is met die ontbinding van die MVI, sal
meewerk deur middel van die diakonale Deputate.

Besluit: Die SDDS word aangewys om as benoemingsliggaam persone te
benoem om in persoonlike hoedanigheid op die direksie van die nuwe instansie
te dien.

4. Opdrag aan die te benoeme Deputate
4.1 Deputate word aangewys om:
4.1.1 namens die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika die nodige skakeling met die

Regering van die Republiek van Suid-Afrika en ander instansies waarmee ons as
Gereformeerde Kerke moet/kan skakel (soos bv Solidariteit Alliansie) te onderhou;

4.1.2 kerke van die GKSA by te staan in hulle skakeling met die owerhede op die
verskillende vlakke; asook om, waar nodig en moontlik, met ander kerke mee te
werk in die skakeling met die owerhede;
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4.1.3 met die “Parlementêre Lessenaar” van die NG Kerk saam te werk en ook daarvoor
te begroot;

4.1.4 ‘n verteenwoordiger te benoem om GKSA by SARK te verteenwoordig en sodoende
toeganklikheid en inspraak by die regering te hê;

4.1.5 wetgewing te moniteer en indien nodig, op te tree in die lig van die besluite van die
Sinode, deur moontlike en toeganklike kanale wat die regering bied, te gebruik.
Die Deputate moet voorgestelde wetgewing bestudeer en in die lig van die Skrif,
Belydenis, Kerkorde, Sinodebesluite en Gereformeerde etiek op die mees
effektiewe wyse daarop kommentaar te lewer;

4.1.6 wanneer nodig, in gesprek te tree met die onafhanklike meganismes wat die
Grondwet bied ter ondersteuning van die grondwetlike demokrasie soos bv die
Openbare Beskermer, die Kommissie vir bevordering en beskerming van die regte
van Kultuur, Godsdiens en Taalgemeenskappe en die Menseregte-kommissie;

4.1.7 die moontlikheid van ‘n Interkerklike Gereformeerde Moniteringskomitee te
ondersoek. Swart en Engelstalige Gereformeerde kerke moet, indien moontlik,
saam met die drie Afrikaanse kerke betrek word. Die komitee behoort ook
saamgestel te word uit Gereformeerde Etici wat bevoeg is om wetgewing te monitor
en in die lig van die Skrif kommentaar daarop te lewer;

4.1.8 skakeling tussen verskillende Deputategroepe te bewerkstellig sodat
gekoördineerd gewerk kan word met betrekking tot gesprek en kommentaar na
die owerheid. Ander Deputate van die GKSA moet eers met hierdie Deputate skakel
alvorens hulle in gesprek tree of kommentaar lewer;

4.1.9 die skrywe wat die Sinode van die Transvaalse Landbou Unie (TLU) ontvang het
word aan die Deputate Ekumenisiteit: Owerheid oorhandig om die relevante temas
daarin met die owerheid te bespreek.

Besluit: Goedgekeur.

5. Begroting
Sal afsonderlik ingedien word.

Besluit: Kennis geneem.
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14.2 RAPPORT DEPUTATE EKUMENISITEIT – BINNELANDS

A. Ds PW Kurpershoek stel die Rapport.
B. Besluit: Die Rapport word verwys na die Kommissie Ekumenisiteit.
C. Dr J Pretorius rapporteer namens die Kommissie Ekumenisiteit.

D. RAPPORT
1. Opdrag (Acta, 2003:160-171, 234-235)
1.1 Oorhoofse doel
1.1.1 Alle gesprekke van die Deputate het kerklike eenheid binne die Gereformeerde

tradisie in Suid-Afrika ten doel.
1.1.2 Begin nuwe gesprekke met ander binnelandse kerke binne die Gerefor-meerde

tradisie binne die raamwerk van ekumeniese kontak, ekumeniese bande en
ekumeniese eenheid.

Besluit: Kennis geneem.
1.2 TKR
1.2.1 Gaan voort met die gesprek met die gespreksgenote in die Tussenkerklike Raad

naamlik die Nederduitse Gereformeerde Kerk en Nederduitsch Hervormde Kerk
van Afrika.

1.2.1.1 Kritiese gesprek
1.2.1.1.1 Dat die te benoeme Deputate voortgaan met die krities-opbouende gesprek

oor ‘n hedendaagse vertolking van die Belydenis.
1.2.1.1.2 Dat die gesprek oor kerklike eenheid voortgaan.
1.2.1.2 Samewerking
1.2.1.2.1 Dat met dank deelgeneem word aan Kerkspieël 2004.
1.2.1.2.2 Dat meegedoen word aan die stigting van die Tussenkerklike Raad

ooreenkomstig die konsep grondslag wat die aanwys van Deputate impliseer.
1.2.1.2.3 Dat Deputate aangewys word om die GKSA by die Tussenkerklike Kommissie

te verteenwoordig totdat die TKR tot stand gekom het wat dan die funksies van
die TKK oorneem.

1.2.1.2.4 Dat die te benoeme Deputate opdrag kry om voort te gaan met die bilaterale
gesprekke oor die definiëring van die ekumeniese verhoudings tussen die
deelnemende kerke aan die TKR.

1.2.1.2.5 Dat met die ander deelnemende kerke aan die TKR nou saamgewerk word
met betrekking tot bediening aan lidmate in die buiteland.

1.2.1.3 Getuienislewering
1.2.2 Verteenwoordig die GKSA in die te stigte Tussenkerklike Raad.
1.2.3 Rig uitnodiging na Sinode 2006.

Besluit: Kennis geneem.
1.3 APK
1.3.1 Gaan voort met die gesprek met die Afrikaanse Protestantse Kerk.
1.3.2 Rig uitnodiging na Sinode 2006.

Besluit: Kennis geneem.
1.4 Konvent
1.4.1 Wys afgevaardigdes aan na die Konvent vir Reformatoriese Kerke.

Besluit: Kennis geneem.
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1.5 Sinodes Soutpansberg en Middellande

1.5.1 Voer gesprek met die Sinodes Soutpansberg en Middellande oor die sake wat
deur Sinode 2000 na hierdie Deputate verwys is en nog nie afgehandel kon word
nie asook ander sake wat deur die Sinode besluit mag word.

Besluit: Kennis geneem.

2. Sake waaroor die Sinode moet besluit
2.1 Nuwe gesprekke met ander binnelandse kerke binne Gereformeerde tradisie
2.1.1 Die Deputate het probeer bepaal watter kerkgemeenskappe moontlik kontak mee

gemaak sou kon word.
2.1.2 Tydens die Konvent 2004 en 2005 kon daar op informele wyse met verskeie

binnelandse kerkgemeenskappe met ’n Gereformeerde belydenisgrondslag
gesprek gevoer word. Hierdie kerke word onder 2.9 nader aangedui.
Aanbeveling

2.1.3 Die Sinode gee die nuwe Deputate opdrag om hul gesprekke met binnelandse
kerkgemeenskappe met ’n Gereformeerde grondslag voort te sit en die volgende
Sinode te adviseer met watter kerkgemeenskappe ekumeniese verhoudinge op
’n vaster basis daargestel behoort te word.

Besluit: Goedgekeur.

2.2 Suid-Afrikaanse Raad van Kerke
2.2.1 Die Deputate het probeer om skriftelik en persoonlik kontak te maak met die SARK.
2.2.2 Met die opstel van die Rapport word steeds gepoog om kontak te bekom. Daar

sal oor hierdie saak aanvullend gerapporteer word.
Besluit: Kennis geneem.

2.3 Tussenkerklike Raad (TKR): Stigting en werkswyse
2.3.1 Sinode 2003 het goedgekeur dat meegedoen word aan die stigting van die

Tussenkerklike Raad (TKR). Die doel van die TKR is om die eenheid tussen die
deelnemende kerkgemeenskappe te belewe en te bevorder en om die totale
samewerking tussen die betrokke kerkgemeenskappe hegter te koördineer, te
bevorder en uit te bou op pad na die eenheid waarna in opdrag van die Here van
die kerk, Jesus Christus gestreef word.

2.3.2 Die stigting van die TKR het formeel plaasgevind tydens ’n ope aandbyeenkoms
in die kapel van die NGK Kerk Suidoos-Pretoria op 26 Februarie 2004. Hierdie
byeenkoms is deur vorige en huidige lede van die afvaardigings en deur
belangstellende lidmate vanuit die onderskeie kerkgemeenskappe bygewoon.
Tydens hierdie byeenkoms het drie persone wat in die verlede by die TKK betrokke
was, naamlik proff Bouke Spoelstra (GKSA), Adriaan Pont (NHK) en dr Dirk Viljoen
(NGK) hul herinneringe oorgedra. Twee huidige lede van die TKR, te wete proff
Dries du Plooy (GKSA) en Pieter Coertzen (NGK), het hul indrukke weergegee en
beklemtoon in watter mate daar tans ’n gesindheid van toenadering beleef word.
Dr Coenie Burger (NGK) het gewys op die gesamentlike verantwoordelikheid om
roepingsbewus vorentoe te kyk en te leef – as kerkgemeenskappe wat mekaar
nodig het.

2.3.3 Die TKR het in ’n groot mate die werkswyse van die Tussenkerklike Kommissie
(soos gerapporteer aan Sinodes 2000 [Acta, 2000:240-2] en 2003 [Acta,
2003:161]) gehandhaaf. Werkswinkels word twee keer per jaar gehou waartydens
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aan drie fokuspunte aandag gegee word, naamlik: Krities-opbouende Gesprek,
Samewerking en Openbare Getuienis. Die TKR het drie Subkommissies aangewys
wat moet sorg dat elkeen van die drie fokuspunte sinvol beplan en uitgebou word.

Besluit: Kennis geneem.
Aanbevelings

2.3.4 Die Sinode neem met dank kennis van die stigting van die TKR en die
gepaardgaande gesindheid van toenadering wat beleef word.

2.3.5 Die Sinode spreek die vertroue uit dat die TKR daartoe sal bydra dat die oorhoofse
doel van kerklike eenheid uitgebou, beleef en verwesenlik kan word.

2.3.6 Die Sinode wys sewe Deputate aan in lyn met die Grondslag van die TKR om as
afgevaardigdes by die TKR sitting te neem.

2.3.7 Die Sinode begroot vir alle relevante koste wat die Deputate moet aangaan vir hul
werksaamhede as deel van die TKR.

Besluit: Goedgekeur.

2.4 Tussenkerklike Raad (TKR): Krities-opbouende gesprek
2.4.1 Eietydse vertolking van die Belydenis
2.4.1.1 Die krities-opbouende gesprek word tans gevoer aan die hand van ’n eietydse

vertolking van die Belydenis. ’n Subkommissie van die TKR – bestaande uit een
persoon uit elke kerkgemeenskap – berei vir elke werkswinkel ’n
gespreksdokument oor ’n spesifieke leerstellige onderwerp voor. In hierdie
gespreksdokument word gepoog om ’n kernagtige samevatting van die betrokke
leerstellige onderwerp te gee. Hierdie samevatting word belig deur te fokus op
die Bybelse begronding, die neerslag in die belydenis, die relevante teologiese
debat van die dag en konkrete besprekingsvrae.

2.4.1.2 Sedert Sinode 2003 is aandag gegee aan die volgende leerstukke:
i. Die Bewerker van die Verlossing
ii. Wie is God? – Die bestaan en enigheid (wese) van God
iii. Wie is God? – God wat skep en onderhou
iv. Wie is God? – Die Drie-enigheid van God

2.4.1.3 Met elke gesprek het dit duidelik geword dat die drie kerkgemeenskappe ten
opsigte van die kernbelydenis oor die onderskeie leerstukke volmondig met
mekaar saamstem. Ten opsigte van fyner nuanses en dogmatiese onderskeidinge
bestaan verskille wat egter nie die wesenlike eenheid in die geloof teëgaan nie.

2.4.1.4 Ten einde die krities-opbouende gesprek te bevorder, is besluit dat met die opstel
van die gespreksdokumente en met die gesprek self enersyds gesorg moet word
dat die evaluering van die verhouding tussen die kerkgemeenskappe plaasvind
(onder andere deur ooreenkomste en verskille tussen kerkgemeenskappe te
formuleer), terwyl andersyds ’n geloofsverklaring voorberei en bekendgestel moet
word om die eenheid in belydenis wat telkens na vore kom, openbaar te maak.

Besluit: Kennis geneem.
Aanbevelings

2.4.1.5 Die Sinode neem met dank kennis dat die TKR steeds met erns aan die krities-
opbouende gesprek aandag gee en dat die drie kerkgemeenskappe met
openhartigheid met mekaar oor belangrike punte van die belydenis praat.
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2.4.1.6 Die Sinode gee die nuwe Deputate opdrag om die krities-opbouende gesprek
voort te sit aan die hand van ’n eietydse vertolking van die Belydenis.

Besluit: Goedgekeur.
2.4.2 Belydenis van Belhar
2.4.2.1 As gevolg van die gesprek binne die NG Kerk aangaande die status van die

Belydenis van Belhar, het dit nodig geword dat binne die TKR gesprek gevoer
word aangaande die Belydenis van Belhar.

2.4.2.2 Die doel van hierdie gesprek is om aandag te gee aan die volgende sake:
i. Die inhoud van die Belharbelydenis.
ii. Die kenmerke waaraan ’n Belydenisskrif moet beantwoord.
iii. Die voorwaardes tot belydenisvorming.
iv. Die verhouding van die Belharbelydenis tot die ander Gereformeerde

Belydenisskrifte.
v. Die effek of implikasies van die moontlike aanvaarding al dan nie van die

Belharbelydenis op die verhoudinge tussen die onderskeie
kerkgemeenskappe.

2.4.2.3 Met die opstel van die Rapport is hierdie gesprek nog nie gevoer nie en daarom
sal met die Aanvullende Rapport verder hieroor gerapporteer word.

Besluit: Kennis geneem.
Aanbeveling

2.4.2.4 Die Sinode spreek sy waardering uit dat proaktief aandag gegee word aan die
moontlike implikasies van die Belydenis van Belhar vir die verhouding tussen die
onderskeie kerkgemeenskappe.

Besluit: Goedgekeur.

2.5 Tussenkerklike Raad (TKR): Gesprek rondom roeping
2.5.1 As deel van die krities-opbouende gesprek met die spesifieke fokus op kerklike

eenheid is gesprek gevoer rondom ons roeping as kerke en kerkgemeenskappe
in Suidelike Afrika.

2.5.2 In hierdie gesprek het die TKR (aanvanklik nog nie TKK)) bewus geword van die
wesenlike rol wat ’n helder verstaan van ons roeping in die kerk-wees van
Gereformeerde kerke speel. Juis as Afrikaans-Gereformeerde kerke het die
onderskeie kerkgemeenskappe ’n definitiewe rol te speel in ons land. Gevolglik
behoort kerkgemeenskappe en kerke sterk aangemoedig te word om geleenthede
te skep waar in diepte oor roeping gepraat kan word.

2.5.3 Vanuit die gesprek het die TKR die volgende verklaring opgestel:

Die kerke verteenwoordig in die Tussenkerklike Raad, naamlik die
Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika, die Nederduitsch Hervormde Kerk van
Afrika en die Nederduitse Gereformeerde Kerk erken die Koningskap van die
Drie-enige God oor alles en almal. Voor Hom buig ons. Uit Hom leef ons.Ons
glo en bely steeds dat ons deur die Here geroep is om Hom in hierdie deel van
die wêreld te dien en te volg. Ons glo dat ons saam met die ander kerke deel
van God se manier is om sy Ryk hier te laat kom. Ons is oortuig dat indien ons
in die tyd waarin ons leef sou fokus op die onderstaande sake, ons ’n besondere
bydrae tot ons samelewing kan maak:
1 In ons verstaan van God en die lewe, asook ons roeping, wil ons ons laat

lei deur die boodskap van die Bybel. Ons wil die uitdaging aanvaar om in
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’n tyd waarin die Bybel in die spervuur is, God se Woord opnuut weer te
laat leef in deeglike en deurleefde verkondiging en toerusting. Ons wil die
vreugde van omgang met die Woord in huisgodsdiens en in ’n persoonlike
omgang daarmee terugbring. Ons wil ook die uitdaging aanvaar om nie
weg te deins vir die kritiese vrae wat aan ons kerke oor die Bybel en haar
Boodskap gevra word nie, maar wil hierin ’n geleentheid sien om op ’n
verantwoorde wyse vanuit die Bybel te getuig oor die Hoop wat in ons leef.

2 Ons is oortuig dat ons binne die Suider-Afrikaanse gemeenskap(pe) moet
help om ’n grondige debat oor ’n stel morele waardes vir ons samelewing
op dreef te kry. So ’n stel waardes sal rigtinggewend wees indien ons
gemeenskap(pe) met vrede en voorspoed wil leef. Hierdie waardes moet
veral op die volgende lewensterreine ontwikkel word: armoede en die
ekonomiese stelsels binne gemeenskappe, arbeid, die ekologie, die
basiese boustene vir ’n gemeenskap (bv familie), multi-kulturaliteit. Die
TKR en die verteenwoordigde kerke is bereid om inisiatief te neem in die
totstandkoming van sodanige gesprekke.

3 Te midde van die ontstellende fisiese, etiese en geestelike nood in ons
samelewing, is ons oortuig dat ons as TKR en die verteenwoordigde kerke
die mede-verantwoordelikheid het om hoop te bedien en sin aan te dui.
Ons is oortuig die Here roep ons om met woord en die gekruisigde en
opgestane Jesus Christus as enigste hoop te verkondig. Ons wil daarom
as kerkgemeenskappe betrokke raak om gelowiges oor die wye spektrum
van ons samelewing toe te rus om ’n verskil te maak op grondvlak. Hier
dink ons onder andere aan sake soos morele verval, armoede/
werkloosheid, MIV/Vigs, gemeenskapsontwikkeling, die omgewing,
rassisme/seksisme, misdaad en geweld, ens. Ons is oortuig ons kan in
die krag van die lewende Here die reuse wat ons samelewing bedreig,
oorwin.

Ons wil in die styl van Jesus dien.

2.5.4 In aansluiting by die verklaring word met die skryf van hierdie Rapport deur ’n
spesifieke Kommissie aandag geskenk aan die vraag hoe die gesprek rondom morele
waardes (vergelyk verklaring 2) geïnisieer kan word en watter raamwerk vir morele waardes
daargestel behoort te word. Oor hierdie saak sal DV aanvullend gerapporteer word.

Besluit: Kennis geneem.
Aanbeveling

2.5.5 Die Sinode roep alle kerke op om geleenthede daar te stel om te besin oor hul
roeping in Suid-Afrika – in hul spesifieke omgewing.

Besluit: Goedgekeur.

2.6 Tussenkerklike Raad (TKR): Samewerking
2.6.1 Die opdrag van die TKR – soos beskryf in die Grondslag van die TKR – is om

kerklike eenheid op grond van dieselfde belydenisskrifte in Jesus Christus te
belewe en te bevorder deur (onder andere)

5.5.2 kennis te neem van bestaande samewerkingsterreine en ’n
geheelbeeld daarvan aan die saamwerkende kerkgemeenskappe
te gee;

5.5.3 nuwe samewerkingsterreine tussen die saamwerkende kerkgemeen-
skappe te identifiseer, te koördineer, en met verantwoording aan die
onderskeie mandaatgewers uit te bou;
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2.6.2 Binne hierdie fokuspunt van samewerking is daar gedurende die afgelope termyn
baie vordering gemaak. Tot op datum van hierdie Rapport is reeds oor ses
samewerkingsterreine gesamentlik besin, naamlik diens van barmhartigheid,
jeugbediening, onderwys, liturgiese en himnologiese sake, kerklike media en
gesamentlike gemeentelike bediening.

2.6.3 Die werkswyse wat gevolg word, is dat vir ’n spesifieke samewerkingsterrein
verteenwoordigers uit elke kerkgemeenskap gevra word om ’n kort voorlegging te
lewer oor wat die posisie is binne die betrokke kerkgemeenskap ten opsigte van
die spesifieke samewerkingsterrein. Vanuit die voorleggings word ’n geheelbeeld
verkry oor waar reeds saamgewerk word, waar moontlike nuwe terreine vir
samewerking bestaan en waar van mekaar se hulpbronne gebruik kan word.

2.6.4 Van die kant van die GKSA is ook – in oorleg met alle Deputategroepe – ’n
voorlegging voorberei oor die huidige stand van sake ten opsigte van samewerking,
asook moontlike nuwe terreine van samewerking wat reeds deur die
Deputategroepe voorsien kan word binne hul mandaat.

2.6.5 Diens van barmhartigheid
2.6.5.1 Op die gebied van die diens van barmhartigheid werk die drie kerklike

gemeenskappe hartlik saam, spesifiek binne die Kerklik Maatskaplike
Diensteraad.

2.6.5.2 Gesprek is gevoer oor die moontlike bystand aan die onderskeie Kommissies/
Deputategroepe in hul gesprekvoering met die owerheid rondom prinsipiële sake.
Van die kant van die TKR is geadviseer dat ’n deeglike prinsipiële studie gemaak
word oor die verhouding kerk en staat met spesifieke verwysing na die
barmhartigheidswerk.

2.6.5.3 Uit die gesprekke het dit duidelik geword dat daar ’n groot leemte bestaan ten
opsigte van die ampsdiens van die diakens. Die betrokke Kommissies/Deputate
is deur die TKR versoek om – in oorleg met mekaar en met die onderskeie
teologiese opleidingsentra – dringend aandag te gee aan die amp van diaken
en die kerklike diakonaat op alle vlakke.

Besluit: Kennis geneem.
2.6.6 Jeugbediening en onderwys
2.6.6.1 Samewerking op die gebied van onderwys geskied alreeds via die Interkerklike

Kommissie vir Onderwys en opvoeding (IKOO).
2.6.6.2 Gesprek is gevoer oor die groot behoefte wat bestaan aan onderwysers vanuit

die onderskeie kerkgemeenskappe. Die TKR het gevolglik ’n beroep gedoen
op alle gemeentes en Kerkrade van die onderskeie kerkgemeenskappe om die
jongmense in hul midde te motiveer om onderwys as roeping op te volg.

2.6.6.3 Uit die gesprekke is dit ook duidelik dat daar kommer is oor die groeiende
negatiewe persepsies aangaande die onderwys en onderwysers se negatiewe
ingesteldheid en motivering vanweë die onderwysomgewing. In lyn hiermee is
IKOO versoek om dringend ondersoek in te stel na die teenwerking van die
negatiewe persepsies en ingesteldheid.

2.6.6.4 Vanuit die gesprekke het die Jeugdeputate van die GKSA ook onderneem om ’n
byeenkoms te reël waartydens die onderlinge samewerking rondom
jeugbediening verder uitgebou kan word.

Besluit: Kennis geneem.
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2.6.7 Liturgiese en himnologiese sake
2.6.7.1 Gesprek is gevoer oor die opset van die gemeentelike samekomste as hartslag

van die gelowiges in diens van die Here. Hieruit het na vore gekom dat by al drie
kerkgenootskappe nagedink word oor die inkleding van die samekomste met
die oog op die verdieping van die ontmoeting met die Here. Diversiteit ten opsigte
van die inkleding van die gemeentelike samekomste bestaan by elke
kerkgemeenskap intern, maar ook tussen die drie kerkgemeenskappe onderling.
Hierdie diversiteit kom die duidelikste na vore in die gebruik van liedere tydens
die samekomste van gemeentes.

2.6.7.2 Teen die agtergrond van bogenoemde waarnemings het die TKR besluit om verder
aandag te gee aan enkele wesenlike vrae rondom die samekomste en die
diversiteit wat bestaan. Hieroor sal DV aanvullend gerapporteer word.

2.6.7.3 Oor die Belydenisskrifte en Liturgiese Formuliere is kennis geneem dat die
onderskeie kerkgemeenskappe elkeen betrokke is by wysigings aan
belydenisskrifte (soos byvoorbeeld die GKSA se moontlike herformulering van
die frase en neergedaal het na die hel) en/of wysigings aan die klassieke
formuliere of daarstelling van alternatiewe/wisselformuliere. Die
kerkgemeenskappe het die ou kerkordelike reëling dat sodanige wysigings alleen
ingevoer sal word nadat die ander kerkgemeenskappe geraadpleeg is, bevestig.
Verder is daar ook onderneem om in lyn hiermee die ander kerkgemeenskappe
te probeer betrek tydens die aanvang van sodanige prosesse.

Besluit: Kennis geneem.
Aanbeveling
2.6.7.4 Die Sinode herbevestig sy voorneme om enige wysigings aan Belydenisskrifte

en Liturgiese Formuliere alleen in te voer na deeglike oorleg met die ander
kerkgemeenskappe wat deel is van die gereformeerde tradisie.

Besluit: Goedgekeur.
2.6.8 Kerklike media
2.6.8.1 Gesprek is gevoer met die redakteurs van die onderskeie kerklike tydskrifte.

Hieruit het dit duidelik geblyk dat heelwat geleentheid in die dag- en weeklikse
pers is vir die kerke om te benut as deel van hul getuienistaak.

2.6.8.2 Daar is verder bevind dat die Redakteursforum – forum van alle betrokke
redakteurs van kerklike en verwante media – tans nie funksioneer nie, maar
dringend heraktiveer moet word.

2.6.8.3 Verdere samewerking kan plaasvind wanneer die redakteurs aandag daaraan
gee dat die kerkgemeenskappe in mekaar se blaaie publiseer.

2.6.8.4 Dit blyk ook nodig te wees om te poog om Kruispunt – die onafhanklike bylae tot
die Afrikaanse dagblaaie – te laat verskyn. Hiervoor sal elke kerkgemeenskap
se aktiewe ondersteuning noodsaaklik wees.

Besluit: Kennis geneem.
2.6.9 Gesamentlike gemeentelike bediening
2.6.9.1 Uit voorlopige gespreksvoering het dit duidelik geword dat die ontvolking van

lidmate van ons kerkgemeenskappe in die platteland nuwe uitdagings en nuwe
geleenthede vir samewerking na vore bring. Selfs in sommige stedelike gebiede
behoort deeglik besin te word oor die moontlikhede van samewerking.
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2.6.9.2 Die TKR het ’n subkommissie aangewys, te wete proff Dries du Plooy (GKSA –
sameroeper), Pieter Coertzen (NGK) en dr Wim Dreyer (NHK) om die hele saak
te ondersoek. Hieroor sal DV aanvullend gerapporteer word.

Besluit: Kennis geneem.
2.6.10 Kerkspieël
2.6.10.1 Sinode 2004 het goedgekeur dat deelgeneem word aan Kerkspieël 2004 – ’n

empiriese navorsingspublikasie van die Nederduitse Gereformeerde Kerk wat
elke vier jaar die lig sien.

2.6.10.2 Aangesien die behoeftes van die onderskeie kerkgemeenskappe verskil het, is
besluit dat elke kerkgemeenskap afsonderlik met die samesteller van Kerkspieël
sou vergader en onderhandel.

2.6.10.3 Die Deputate het geoordeel dat dit nie binne hul mandaat lê om sulke navorsing
selfstandig aan te pak en oor te onderhandel nie.

Besluit: Kennis geneem en die Sinode keur die optrede van die Deputate goed.
2.6.11 Hervertaling van Belydenisskrifte
2.6.11.1 Sinode 2004 het goedgekeur dat deelgeneem word aan die moontlike

hervertaling van die Belydenisskrifte en het spesifieke Deputate daarvoor
aangewys.

2.6.11.2 Die TKR het leiding geneem in die proses om die Kommissie vir die Hervertaling
van die Belydenisskrifte te konstitueer, wat gebeur het met prof Sybrand Strauss
as voorsitter en prof Dolf Britz as administratiewe sekretaris.

2.6.11.3 Die TKR het as vertrekpunt vir die Kommissie vir die Hervertaling van die
Belydenisskrifte gestel dat ’n bron-georiënteerde, lesersvriendelike vertaling wat
op die eietydse lidmate ingestel is, daargestel behoort te word.

Besluit: Kennis geneem.
2.6.12 Streeksaamtrekke van predikante
2.6.12.1 Na aanleiding van die gesprek wat gevoer is rondom die kerk-gemeenskappe

se roeping in Suid-Afrika is oorweeg of daar nie ’n landswye samekoms van alle
predikante van drie kerkgemeenskappe gereël moet word om gesamentlik te
besin oor Ons roeping as (Afrikaanse) Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika nie.

2.6.12.2 Na oorweging van alle logistieke en verwante aspekte, is besluit dat eerder
gefokus moet word op streeksaamtrekke. Ten tye van die opstel van hierdie
Rapport is dié saak nog onder bespreking en daar sal DV aanvullend gerapporteer
word.

Besluit: Kennis geneem.
2.6.13 Verhouding tussen Nasionale Sinodes/Families van kerke
2.6.13.1 Gesprek is gevoer oor die onderlinge verhoudinge tussen die verskillende

familiekerke/nasionale sinodes binne elke kerkgemeenskap ten einde as
kerkgemeenskappe mekaar te kan bystaan en van raad te bedien.

2.6.13.2 Uit die gesprekke is dit duidelik dat elke kerkgemeenskap die onderlinge
verhoudinge benader vanuit die betrokke kerkgemeenskap se spesifieke
beskouing oor kerkeenheid.

Besluit: Kennis geneem.
2.6.14 Engelse name vir kerkgemeenskappe
2.6.14.1 Waar die amptelike vertaling van die onderskeie kerkgemeenskappe se name

in Engels nogal heelwat verwarring veroorsaak, is oorleg gepleeg oor die name
wat gebruik word.
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2.6.14.2 Die name vir elke kerkgemeenskap is
i. GKSA = Reformed Churches in South Africa
ii. NGK = Dutch Reformed Church
iii. NHK = Het besluit om Afrikaanse naam te gebruik – ook

in Engelse korrespondensie
Besluit: Kennis geneem.

2.6.15 Groeteboodskappe oorgedra
2.6.15.1 ’n Versoek is vanaf die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika ontvang om ’n

groeteboodskap namens die GKSA oor te dra tydens hul Algemene
kerkvergadering van September 2004. Die Deputate het dr CJ Smit afgevaardig
om dit te doen.

2.6.15.2 ’n Versoek is vanaf die Nederduitse Gereformeerde Kerk ontvang om ’n
groeteboodskap namens die GKSA oor te dra tydens die Algemene Sinode van
die NG Kerk in Oktober 2004. Die Deputate het dr SJ van der Walt afgevaardig
om dit te doen.

Besluit: Kennis geneem en die Sinode keur die optrede van die Deputate goed.
2.6.16 Uitnodiging na Sinode 2006
2.6.16.1 Die Administratiewe Buro is op 31 Mei 2005 versoek om die Nederduitse

Gereformeerde Kerk en die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika na Sinode
2006 uit te nooi om ’n groeteboodskap te bring.

Besluit: Kennis geneem en die Sinode keur die optrede van die Deputate goed.

2.7 Tussenkerklike Raad (TKR): Openbare getuienis
2.7.1 Lessenaar by Parlement
2.7.1.1 Die TKR het verskeie kere gesprek gevoer oor die werksaamhede van die

Parlementêre Lessenaar van die NG Kerk onder leiding van dr Ben du Toit. Die
noodsaaklikheid om sinvolle insette tydens die wetgewende proses te lewer,
maak hierdie Lessenaar onontbeerlik in die uitlewing van die getuienistaak van
die kerkgemeenskappe.

2.7.1.2 Die samewerking rondom die Parlementêre Lessenaar tussen die verskillende
verantwoordelike persone van die onderskeie kerkgemeen-skappe teenoor die
owerheid is goed. In die nuwe staatkundige bedeling is dit die mees effektiewe
wyse van getuienislewering wanneer daar met kundigheid tydens die
komiteestadium van wetgewing insette gelewer kan word. Terugvoering deur dr
Ben du Toit dui ook daarop dat daar met aandag na die insette van die kerke
geluister word.

2.7.1.3 Dr Ben du Toit is 50% in diens van die Wes-Kaapse Sinode van die NG Kerk en
50% in diens van die Algemene Sinode van die NG Kerk om namens
laasgenoemde die Parlementêre Lessenaar te beman. Tydens die byeenkomste
van die TKR het die Deputate die morele noodsaak uitgespreek dat die GKSA
ook ’n finansiële bydrae tot die vergoeding van dr Ben du Toit wil maak. Hy sal
dan alle inligting oor wetgewing ook aan die GKSA deurgee en kundiges vir
kommentaar en skakeling betrek.

2.7.1.4 Uit gesprekke met die verteenwoordigers van die NG Kerk op die Interimkomitee
van die TKR het dit geblyk dat ’n jaarlikse bedrag van      R10 000 as bydrae tot
die vergoeding van dr Ben du Toit voldoende sal wees, in ag genome die
getalsverhoudinge van die drie kerkgemeenskappe.

Besluit: Kennis geneem.
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Aanbeveling
2.7.1.5 Die Sinode keur dit goed dat die GKSA ook deur middel van finansiële steun by

die Parlementêre Lessenaar van die NG Kerk betrokke raak.
2.7.1.6 Die Sinode begroot R10 000 per jaar as finansiële bydrae aan die NG Kerk vir

hierdie doel.
2.7.1.7 Die Sinode gee die te benoeme Deputate opdrag om ’n ooreenkoms met die

NG Kerk in werking te stel.
2.7.1.8 Die Sinode gee die te benoeme Deputate opdrag om die moontlikheid van ‘n

verteenwoordiger by die Parlementêre Lessenaar te ondersoek.
Besluit: Goedgekeur.

2.7.2 Ontwikkeling van openbare getuienis vanuit die TKR
2.7.2.1 Gesprek word gevoer rondom die vraag hoe die openbare getuienis vanuit die

TKR ontwikkel kan word, aangesien daar nog geen werkbare proses na vore
gekom het nie.

2.7.2.2 Ten tye van die samestelling van hierdie Rapport word indringend gekyk na
werkbare maniere om sake wat individueel of gesamentlik geïdentifiseer word,
aan te spreek.

Besluit: Kennis geneem.
2.7.3 Databasis van kundiges
2.7.3.1 Ten einde spoedige, aktuele en relevante openbare getuienis oor ’n

verskeidenheid van onderwerp moontlik te maak, is dit noodsaaklik dat genoeg
kundige persone beskikbaar is om die nodige studie te doen. Daarom het die
TKR dit goedgedink om ’n databank oor die kundigheidsterreine van al die
predikante en teologiese professore van die drie kerkgemeenskappe saam te
stel.

2.7.3.2 Die Deputate het die kundigheidsterreine van die predikante en teologiese
professore van die GKSA probeer bepaal deur ’n vraelys aan elkeen uit te stuur.
Hierdie proses is nog nie afgehandel nie en daar sal DV aanvullend oor
gerapporteer word.

Besluit: Kennis geneem.
2.7.4 Engelse naam vir TKR
2.7.4.1 Ter wille van sinvolle getuienislewering is dit noodsaaklik dat die TKR ook in

Engelse bekendgestel kan word. Daarom is besluit dat die naam van die TKR in
Engels is Interdenominational Council met as onderskrif Constituting churches:
Reformed Churches in South Africa, Dutch Reformed Church, Nederduitsch
Hervormde Kerk van Afrika.

Besluit: Kennis geneem.

2.8 Afrikaanse Protestantse Kerk
2.8.1 Die bilaterale gesprek met die APK gaan voort. Die frekwensie het afgeneem en

op datum van die Rapport is nog net een gesprek gevoer. Daar word egter nog ’n
gesprek beplan vir DV later in 2005 waaroor aanvullend gerapporteer sal word.

2.8.2 Die gesprek sentreer steeds om die onderlinge roeping teenoor mekaar in die lig
daarvan dat die kerk een en ekumenies is.

2.8.3 Van die kant van die Deputate word gewerk aan ’n evaluerende samevatting van
die stand van die gesprek vir bespreking met die APK – om sodoende die gesprek
op ’n sinvolle pad verder te stuur.
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2.8.4 Op versoek van die Afrikaanse Protestantse Kerk is ’n skriftelike groeteboodskap
namens die GKSA oorgedra ten tye van hul Sinode in September 2004.

2.8.5 Die Administratiewe Buro is op 31 Mei 2005 versoek om die Afrikaanse
Protestantse Kerk na Sinode 2006 uit te nooi om ’n groeteboodskap te bring.

Besluit: Kennis geneem en die Sinode keur die optrede van die Deputate goed.

2.9 Konvent vir Reformatoriese Kerke
2.9.1 Die Konvent het die afgelope drie jaar jaarliks gedurende Maartmaand vergader –

in 2003 in Laudium (aangebied deur die Reformed Church in Africa), in 2004 in
Potchefstroom (aangebied deur die GKSA) en in 2005 in Pretoria (aangebied
deur die NG Kerk)

2.9.2 Die deelnemende kerkgemeenskappe het jaarliks vermeerder, en in 2005 het 14
kerkgemeenskappe as lid van die Konvent deelgeneem en twee as waarnemers.
Die kerkgemeenskappe wat betrokke is, is: Die Afrikaanse Protestantse Kerk,
die Calvynse Protestantse Kerk, die Christelike Gereformeerde Kerk, die Free
Church of SA, die Gereformeerde Kerke in SA, die Gereformeerde Kerke
Middellande, die Hervormde Kerk van SA, die Nederduitse Gereformeerde Kerk,
die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Afrika, die Nederduitsch Hervormde Kerk
van Afrika, die Presbyterian Church of America (in SA), die United Congregational
Church, die Reformed Church in Africa, die Rynse Kerk, en in ’n waarnemende
hoedanigheid die Evangelies Gereformeerde Kerk en die Uniting Presbyterian
Church.

2.9.3 Gedurende Konvent 2003 is gefokus op die tema: Die Kerk in vaartversnelling.
Gestimuleer deur verskeie inleiers, is onder andere gefokus op ’n beoordeling van
die Jesus-Seminar en die Nuwe Hervorming, terwyl ook aandag gegee is aan die
behoud van die kerkjeug in die Reformatoriese erfenis en die hoop wat bestaan vir
die Reformatoriese Kerke in Suid-Afrika.

2.9.4 Konvent 2004 het as tema gehad: Bied die kerk hoop vir Suidelike Afrika? Vanuit
die perspektiewe van die verlede, hede en toekoms het die Konvent die oortuiging
uitgespreek dat die kerke in die omstandighede van wanhoop die enigste en ware
draer van hoop is – hoop wat lê in die verkondiging van die boodskap van Jesus
Christus as die gekruisigde en opgestane Verlosser wat die enigste hoop vir die
wêreld is.

2.9.5 Konvent 2005 het gefokus op die regering se verantwoordelikheid en die kerk se
roeping ten opsigte van misdaad en geweld in die land, terwyl ook aandag gegee
is aan die bediening in die gereformeerde tradisie. Vanuit die bespreking het dit
duidelik geword dat die hoë vlakke van misdaad en geweld in Suid-Afrika nie
teëgestaan kan word deur vas te hou en toe te bou nie, maar wel deur uit te reik en
by ’n samelewing in nood betrokke te raak. Daarmee saam is die roeping van die
kerk om deur Woordverkondiging en voorbeeld die morele orde in die samelewing
te help bou, die belangrikste Godgegewe instrument om misdaad en geweld teë
te werk. Daarom wil die kerkgemeenskappe ook vanuit eie hoek met die staat
saamwerk in die uitbouing van die Moral regeneration Programme. Verder het
die deelnemende kerkgemeenskappe se afgevaardigdes die regering
aangemoedig om in die bestryding van misdaad te volhard en is die regering
verseker van voorbidding.

Besluit: Kennis geneem.
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Aanbeveling
2.9.6 Die Sinode neem met dank kennis van die vordering van die Konvent.
2.9.7 Die Sinode begroot vir die GKSA se jaarlikse finansiële verpligting as deelnemende

kerkgemeenskap.
Besluit: Goedgekeur.

2.10 Sinodes Soutpansberg en Middellande
2.10.1 Sinode 2003 het Deputate kragtens KO, art 48 aangewys om die gesprek met

Sinodes Soutpansberg en Middellande voort te sit. Alhoewel die Deputate vir
Ekumeniese Sake (Binnelands) ook die opdrag gekry het om met die twee Sinodes
gesprek te voer, is aanvaar dat Sinode 2003 bedoel het om die opdrag aan die
Deputate artikel 48 KO te gee.

2.10.2 Die Deputate artikel 48 KO is skriftelik van hierdie uitgangspunt van hierdie Deputate
in kennis gestel ten einde verwarring te voorkom.

2.10.3 Hierdie Deputate het geen verdere Rapport oor hierdie saak te lewer nie.
Besluit: Kennis geneem en die Sinode keur die optrede van die Deputate goed.

3. Opdragte aan te benoeme Deputate
3.1 Die Sinode wys Deputate aan met die volgende opdrag:
3.1.1 Voer gesprekke met binnelandse kerk binne die Gereformeerde tradisie met die

oog op kerklike eenheid.
3.1.2 Begin nuwe gesprekke met binnelandse kerke binne die Gereformeerde tradisie

binne die raamwerk van ekumeniese kontak, ekumeniese bande en ekumeniese
eenheid.

3.1.3 Gaan voort met die gesprek met die gespreksgenote in die Tussenkerklike Raad,
naamlik die Nederduitse Gereformeerde Kerk en Nederduitsch Hervormde Kerk
van Afrika, en voer alle opdragte uit soos vervat in die Grondslag van die
Tussenkerklike Raad.

3.1.4 Gaan voort met die gesprek met die Afrikaanse Protestantse Kerk.
3.1.5 Wys afgevaardigdes aan na die Konvent vir Reformatoriese Kerke.
3.1.6 Voer gesprek met die Sinodes Soutpansberg en Middellande soos deur Sinode

2006 bepaal.
3.1.7 Rig uitnodigings aan die Nederduitse Gereformeerde Kerk, die Nederduitsch

Hervormde Kerk van Afrika en die Afrikaanse Protestantse Kerk na Sinode 2009.
Besluit: Goedgekeur.

E. AANVULLENDE RAPPORT
1. Sake waaroor die Sinode moet besluit
1.1 Suid-Afrikaanse Raad van Kerke (in aansluiting by 2.2 van Rapport)
1.1.1 In 1997 het die Nasionale Sinode die volgende opdrag gegee:

Gesien in die lig van die feit dat die GKSA ’n onbegrensde ekumeniese roeping
besit (Acta 1976:366), en die noodsaak van die profetiese roeping van die
GKSA in Suid-Afrika baie groot is, is dit belangrik dat die GKSA (oa deur
hierdie Deputate) insette en getuienis by oa die Raad van Kapelaansdienste,
die Raad vir Godsdiensuitsendings, die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke en
soortgelyke organisasies sal lewer (Acta, 1997:177, 3.2.3).
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1.1.2 Hierdie opdrag is aan die Deputate vir Ekumeniese Sake gegee en Sinode 2000
het dit as opdrag aan die Deputate Ekumenisiteit Binnelandse Kerke opgedra.
Tydens Sinode 2003 is verslag gelewer dat pogings om waarnemerstatus by die
Suid-Afrikaanse Raad van Kerke te verkry nog nie geslaag het nie.

1.1.3 In 2005 het die Deputate deur middel van ’n afvaardiging ’n gesprek met die
voorsitter van die SARK, prof Russel Botman, gehad.

1.1.4 Alhoewel die konstitusie van die SARK nog die moontlikheid van kerklike
waarnemerstatus bepaal, het Prof Botman aan die afgevaardigdes te kenne gegee
dat die jongste besluit in die verband daarop neerkom dat slegs volle deelname,
dit wil sê lidmaatskap aanvaar word. (Die konstitusie is vir beoordeling as
Ongepubliseerde Bylae beskikbaar.)

1.1.5 Volgens die konstitusie mag die GKSA, volgens ons lidmaatgetal, drie
verteenwoordigers na die drie-jaarlikse nasionale konferensie stuur.

1.1.6 Die jaarlikse affiliasiegelde vir die GKSA sal deur die Bestuur van die
Administratiewe Buro in oorleg met die SARK bepaal word.

1.1.7 Net soos met die benoeming van die afvaardiging na die Konvent van
Reformatoriese Kerke, kan die Deputate Ekumenisiteit Binnelandse Kerke ook
die afvaardiging na die SARK benoem.

Besluit: Kennis geneem.
Aanbeveling

1.1.8 Die GKSA doen aansoek om lidmaatskap van die Suid-Afrikaanse Raad van
Kerke.

1.1.9 Die Sinode begroot vir die finansiële verpligtinge ten opsigte van lidmaatskap
van en deelname aan die aktiwiteite van die SARK.

1.1.10 Die Deputate stel ‘n kort Inligtingstuk oor die GKSA se aansluiting by die
SARK vir Kerkrade beskikbaar.

Besluit: Goedgekeur. (Kyk ook besluit by Rapport Deputate Ekumenisiteit:
Owerheid (3.2).)

Motivering
1.1.11 Skakeling met die owerheid
1.1.11.1 Die praktyk lewer reeds bewys daarvan dat individuele skakeling van

kerkgemeenskappe met die owerheid nie slegs bemoeilik word nie, maar dat
dit feitlik onmoontlik word vanweë die uitgesproke beleid van die regering om
kerkgemeenskappe hoofsaaklik saam met ander geloofsgroepe aan te hoor.

1.1.11.2 Indien die GKSA nog effektief met die owerheid wil skakel om sodoende sy
profetiese taak uit te voer, is lidmaatskap van die SARK van groot belang omdat
hierdie instansie deur die owerhede as die aangewese voertuig beskou word
waardeur kerkgemeenskappe met die owerheid kan skakel. Die Nederduitse
Gereformeerde Kerk is reeds lid van die SARK en die Nederduitsch Hervormde
Kerk oorweeg ook tans om vir lidmaatskap aansoek te doen.

1.1.12 Die SARK is in wese ’n skakelliggaam
1.1.12.1 Die SARK bestaan teenswoordig nie as ’n tipe ‘meerdere vergadering’ van

kerke nie – wat vroeër ’n verhindering vir samewerking was – maar is ’n
ekumeniese forum waarbinne kerkgemeenskappe van verskillende tradisies,
wyer en met ’n ander doel as die Konvent, met mekaar kan skakel.
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1.1.12.2 Die SARK is skerp ingestel op ’n krities-profetiese houding teenoor die
owerheid van die dag en nie slegs op ’n identifiserende-solidêre benadering
nie.

1.1.12.3 Daar is geen bepaling in die konstitusie van die SARK wat die GKSA op Skrif-
en Belydenisgronde kan verhinder om daaraan deel te neem nie – veral met
die oog daarop om effektiewe skakeling met die owerheid te bewerkstellig.

1.1.13 Lidmaatskap is deel van die GKSA se ekumeniese roeping
Deur lidmaatskap van die SARK kan die ekumeniese taak van die GKSA uitgebrei
word by wyse van skakeling met kerkgemeenskappe wyer as die Gereformeerde
tradisie, waartoe die GKSA kragtens Sinodebesluite ook ’n roeping het:

1.1.13.1 Daar moet onderskei word tussen die roeping tot belewing van eenheid (kerke
wat een in leer, diens en tug is), wat begrens is, en die roeping tot ekumenisiteit,
wat onbegrens is en wat tot alle kerke uitgaan en oproep tot gehoorsaamheid
aan die Woord van God en tot die onderlinge gemeenskap van gelowiges (Acta,
1967:366).

1.1.13.2 Die doel van die ekumeniese gesprek is “die uitdra van die universele
evangelie waardeur alle kerke ... tot gehoorsaamheid aan die Woord van God
en so tot een kerklike gemeenskap op grond van ooreenstemming van die
leer … opgeroep word” (Acta, 1994:195, 2.2.1.1; vgl 1967:366).

1.1.13.3 Kerklike verhoudinge wat nie onder korrespondensie val nie, word op meriete
in elke individuele geval vasgestel “soos dit nodig word” (Acta, 1979:45,
4.1.3.4).

1.1.13.4 Teenoor die ekumeniese lyn van ‘hegte kerklike verbintenisse’ (Acta, 1970:80;
1979:46) [Ekumeniese Eenheid (Acta 2003:184)] het die GKSA ook ’n lyn van
“losser ekumene” erken, waarin ’n “losser samevoeging” van
kerkgemeenskappe (Acta, 1997:170) in “een of ander vorm van kontak” kragtens
KO, art 49 gewens is (Acta, 1967:367; 1970:89).

1.1.13.5 Met die ideaal van eenheid van kerke het die GKSA nie eendersheid bedoel
nie, selfs nie in een ekumeniese kerkverband nie, maar verskille erken wat
noodwendig in die verskeidenheid van kerke sal voorkom (Acta, 1997:171).

Besluit: Kennis geneem.

1.2 Tussenkerklike Raad (TKR): Krities-opbouende gesprek
1.2.1 Belydenis van Belhar (In aansluiting by 2.4.2 van Rapport hierbo)
1.2.1.1 Gedurende die laaste vergadering van die TKR in Augustus 2005 is ’n eerste

rondte gesprek gevoer oor die Belydenis van Belhar.
1.2.1.2 Uit hierdie gesprek het dit duidelik geword dat die Belydenis van Belhar binne sy

historiese konteks verstaan moet. Daarmee saam worstel die NG Kerk en NGK-
familie intens oor die plek en rol van die Belydenis van Belhar te midde van die
proses tot kerkhereniging. Die kompleksiteit van die hele situasie moet deeglik
verreken word wanneer enige uitsprake gemaak of oordeel gevel word.

1.2.1.3 Die vraag het tydens die gesprek na vore gekom of dit nie tyd geword het dat die
drie kerkgemeenskappe – en moontlik ook nog ander kerkgemeenskappe – moet
begin besin oor die geboorte van ’n Confessio Africana – ’n hedendaagse
belydenis vanuit Afrika, spesifiek vanuit die gereformeerde tradisie.
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Aanbeveling
1.2.1.4 Die Sinode spreek sy waardering uit dat proaktief aandag gegee word aan die

moontlike implikasies van die Belydenis van Belhar vir die verhouding tussen die
onderskeie kerkgemeenskappe.

1.3 Tussenkerklike Raad (TKR): Gesprek rondom roeping
1.3.1 Morele waardes (In aansluiting by 2.5.4 van Rapport hierbo)
1.3.1.1 In ’n poging om by te dra tot die gesprek rondom die morele waardes van ons

samelewing, het die TKR ’n subkommissie aangewys om ’n kort en treffende
gedragskode daar te stel.

1.3.1.2 Hierdie Kommissie het gedurende Oktober 2005 hul eerste konsep aan al die
lede van die TKR beskikbaar gestel vir oorweging en kommentaar.
Aanbeveling

1.3.1.3 Die Sinode gee die afgevaardigdes na die TKR die opdrag om betrokke te bly
by die daarstel van ’n Suid-Afrikaanse gedragskode.

1.4 Tussenkerklike Raad (TKR): Samewerking
1.4.1 Liturgiese en himnologiese sake (In aansluiting by 2.6.7 van Rapport hierbo)
1.4.1.1 Tydens ’n indringende gesprek is gefokus op die onderskeie kerkgemeen-skappe

se vertrekpunte ten opsigte van die gemeentelike samekomste, die kerklike lied
en die verband tussen diversiteit en eenheid.

1.4.1.2 Uit hierdie gesprek blyk die volgende:
(i) Die drie kerkgemeenskappe stem ooreen ten opsigte van die wesenlike

elemente wat in elke gemeentelike samekoms na vore behoort te kom.
(ii) Die drie kerkgemeenskappe stem ooreen ten opsigte van die riglyne wat

gevolg behoort te word tydens die keuring van die kerklike lied – met die
uitsondering dat die GKSA alleen op beryming van Skrif- en Belydenis-
gedeeltes fokus, terwyl die ander twee kerkgemeenskappe ook die
Skrifgetroue vrye lied gebruik.

(iii) Al drie kerkgemeenskappe is oortuig dat daar wesenlike elemente in die
liturgie is wat in alle liturgiese samekomste van die gemeente teenwoordig
behoort te wees en dat die eenheid prinsipieel gegrond is. Daar is egter
ook op prinsipiële gronde ruimte vir diversiteit wat verantwoordelik – en nie
willekeurig nie – aangewend moet word.

1.4.2 Gesamentlike gemeentelike bediening (In aansluiting by 2.6.9 van Rapport
hierbo)

1.4.2.2 Die subkommissie van die TKR wat moes aandag gee aan die hele saak van
samewerking tussen die onderskeie kerkgemeenskappe, kon nog nie hul opdrag
afhandel nie en die TKR het dié opdrag gekontinueer. Hieroor sal gevolglik eers
in 2006 verdere inligting beskikbaar wees.

1.4.3 Streeksaamtrekke van predikante
1.4.3.1 Die TKR het besluit dat die verskillende Streeksinodes van die Nederduits

Gereformeerde Kerk die inisiatief sal neem om in hul onderskeie gebiede
byeenkomste te reël waartydens die predikante van die drie kerkgemeenskappe
onder andere gesamentlik sal besin oor Ons roeping as (Afrikaanse)
Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika.
Aanbeveling

1.4.3.2 Die Sinode moedig alle predikante aan om betrokke te raak by die voorgestelde
streeksbyeenkomste.
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1.5 Afrikaanse Protestantse Kerk
1.5.1 Gedurende Oktober 2005 het ’n sinvolle gesprek tussen die Deputate en

afgevaardigdes van die AP Kerk plaasgevind.
1.5.2 Spesifiek is aandag gegee aan die vraag oor hoe die pad vorentoe gesien moet

word. Vanuit hierdie gesprek is die volgende gekonkludeer:
1.5.2.1 Beide kerkgemeenskappe erken dat strukturele eenheid in een kerkverband tans

nie haalbaar is nie.
1.5.2.2 Die gesprek word voortgesit deur middel van ’n jaarlikse ontmoeting met die

reëling dat die AP Kerk en die GKSA beurtelings verantwoordelik is vir die oproep.
1.5.2.3 Die agenda word rondom die volgende drie sake saamgestel:

(a) Gesprekspunte vir ’n kerklike gesprek op teologiese wyse
(b) Gesamentlike getuienis waar nodig
(c) Gesamentlike werksaamhede

1.5.3 Met die eersvolgende gesprek in 2006 gaan DV gefokus word op die tema: Kerklike
weë tot samewerking met die doel om konkrete kerklike weë tot samewerking te
probeer vind en so die eenheid in Christus tot uitdrukking te bring en te bevorder.
Aanbeveling

1.5.4 Die Sinode neem met dank kennis van die vordering in die gesprek.
1.5.5 Die Sinode spreek die vertroue uit dat die gesprekke al meer sal bydra tot die

uitbou van die eenheid van die kerkgemeenskappe in Christus.
1.5.6 Die Sinode begroot vir die GKSA se verantwoordelikhede ten opsigte van die

jaarlikse samesprekings.

Kommissie Ekumenisiteit het nie oor 1.2 tot 1.5 aan die Sinode gerapporteer nie.
In die lig van besluite wat die Sinode geneem het oor 2.4.2, 2.5.4, 2.6.7, 2.6.9 en 2.8
hierbo kan aanvaar word dat dieselfde besluite ook by 1.2 tot 1.5 geld – Deputate
Handelinge.
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14.3 RAPPORT DEPUTATE EKUMENISITEIT – BUITELANDS

A. Ds BCG Fourie stel die Rapport.
B. Besluit: Die Rapport word verwys na die Kommissie Ekumenisiteit. Finansiële

implikasies word verwys na die Kommissie Finansies.
C. Dr J Pretorius rapporteer namens die Kommissie Ekumenisiteit.
D. Dr G Breed gee toeligting oor die bediening in Londen.
E. Ds W Vogel en oudl IJ Lessing rapporteer namens die Kommissie Finansies.

F. RAPPORT
1. Kerke in Ekumeniese Eenheid
1.1 Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland (CGKNN)
1.1.1 Opdrag: Die Sinode konstateer sy dankbaarheid oor die ekumeniese eenheid

met die CGKNN, wat ‘n jarelange band van eenheid in leer, diens en tug is, en
wat telkens prakties op ekumeniese vlak tot uitdrukking kom. Hierdie eenheid
word onderhou en verder uitgebou deur besoeke van afgevaardigdes waar dit
moontlik is (Acta 2003:184, 2.3.2).

Besluit: Kennis geneem.
1.1.2 Uitvoering van opdrag
1.1.2.1 Samesprekings met die Deputate van die CGKN is tydens die GER te Utrecht in

Nederland gehou. Die GKSA se afgevaardigdes was prof A le R du Plooy, ds CB
Swanepoel en dr CJ Smit. Kontak is ook met die Deputate van die CGKN gemaak
tydens die sitting van die ICRC in Oktober 2005 te Pretoria.

1.1.2.2 Reaksie op GKSA-besluit oor vrouelidmate in diakensamp op Sinode 2003:
(a) Omdat die diakenamp volgens die beskouing van die GKSA nie deel van

die Kerkraad is nie, soos dit wel die geval is by die CGKN, bied die besluit
van die GKSA nie ‘n prinsipiële probleem vir die CGKN nie.

(b) Die CGKN is wel begaan oor verdere besluite wat moontlik in dié rigting
kan volg. Hulle begryp wel dat die besluit van die GKSA nie vanuit ‘n
Skrifkritiese hoek geneem is nie.

(c) Sinode 2004 van die CGKN het hulle Deputate opdrag gegee om oor dié
saak in gesprek met die GKSA betrokke te bly.

(d) Die Deputate van die CGKN stel die beleidstandpunt dat indien die GKSA
ook die ander ampte vir vrouelidmate sou oopstel, sou die gesprek krities-
positief gerig word, want volledige korrespondensie behels ook oor en weer
prediking en beroeping en in die geval van ampsoopstelling sou dit moontlik
vir die CGKN ‘n probleem kon bied. By name waar ‘n vorm van Skrifkritiek
te bespeur is, sou dit die kerklike eenheid in gedrang bring.

(e) Die Deputate van die GKSA stel dat die hermeneutiese uitgangspunte wat
Sinode 1988 vasgestel het, onverswak geld – en dat hulle kennis neem van
die beleidstandpunt van die CGKN.

(f) Die Deputate stel gesamentlik vas dat ’n eventuele oopstelling van alle ampte
vir vrouelidmate deur die GKSA die verhouding van ekumeniese eenheid
tussen beide kerkgemeenskappe nie by voorbaat in die gedrang sal laat
kom nie, maar dat dit wel die geval sal wees waar die CGKN op die basis
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van gedifferensieerde oordeel oor die gronde van en die omstandighede
vir sodanige besluit van die GKSA elemente van aanwysbare Skrifkritiek
sou kon konstateer.

(g) Die Deputate besluit gesamentlik dat, ondanks die huidige onderlinge
verskilpunte oor die aangeleentheid, daar geen rede is waarom die
ekumeniese eenheid tussen die twee kerkgemeenskappe nie verder
onbelemmerd kan funksioneer nie. Sinode 2004 van die CGKN het met
groot waardering gewag gemaak van die werk wat in die GKSA gedoen
word én die teologie wat in die GKSA bedryf word. Vanweë hierdie
wedersydse gesindheid is daar ook toenemend predikante van die GKSA
wat na die CGKN beroep word en daar diens lewer.

(h) Die beleidslyn van die CGKN-Deputate oor die aangeleentheid is soos volg
verwoord (waarvan die CGKN se Sinode 2004 met instemming kennis
geneem het):
1. Conform onze instructie en de daarin vervatte afspraken in het verkeer

tussen corresponderende kerken, zullen de CGKN ingeval van een
situatie waarin een zusterskerk overgaat tot de oopstelling van de
ambten voor de vrouw, hiertegen een waarschuwende stem verheffen:
a. via de toezending van onze rapporten en synodale besluiten, b. via
mondelinge toelichting en broederlijk vermaan.

2. De CGKN zullen doen wat in haar vermogen ligt om de openstelling
van de ambten voor de vrouw in corresponderende kerken te ontraden
en tegen te gaan, gelet op haar eigen overtuigen in deze.

3. Wanneer een corresponderende kerk desalniettemin overgaat tot de
openstellen van de ambten, is een gedifferentieerd oordeel onzerzijds
nodig:
a. betreft het de oopstelling van alle ambten, of alleen dat van diaken?
b. om welke reden ging men over tot de openstelling van de ambten?
c. welke principiële overwegingen liggen er achter deze openstelling?

4. Ingeval een corresponderende kerk de ambten volledig voor de vrouw
openstelt, dienen wij hierover onze teleurstelling uit te spreken en
hiertegen een met redenen omkleed protest aan te tekenen. Afhankelijk
van het oordeel over de situatie zoals we ons dat gevormd hebben (zie
onder 3) zullen wij ons genoodzaakt zien, als schriftkritisch
gedachtegoed in het spel is, de correspondentieband in heroverweging
te nemen. Ook ligt het in deze lijn dat geen nieuwe correspondentieband
zal worden aangeboden aan kerken die de volledige openstelling van
het ambt kennen.

1.1.2.3 Die CGKN het met leedwese kennis geneem van die skeuring wat tussen Sinode
Soutpansberg en Klassis Capricorn plaasgevind het.

1.1.2.4 Verhouding met die NedlGK: Op plaaslike vlak is daar tientalle kerke wat interne
samewerkingsvlakke onderhou en uitbou. Op landelike vlak is daar ‘n groter
afstand. Die CGKN ervaar tekens van afwyking van die belydenis by die NedlGK.
Die CGKN het ook probleme met die NedlGK se hermeneutiek oor hulle besluite
ten opsigte van vrouelidmate in die ampte. Van die CGKN se kant word daar nie
meer amptelik gewerk in die rigting van eenheid met die NedlGK nie, hoewel die
verhouding van samewerking op plaaslike vlak steeds toeneem.
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1.1.2.5 Verhouding met die GKN(v): Struktureel het die samewerkingsvlakke plaaslik
sowel as landelik op so ‘n wyse ontwikkel dat ‘n model van kerklike federasie
tussen die twee kerkgemeenskappe voorgestel is. Vanweë “bepaalde
gevoelighede” binne die CGKN is die model nog nie daadwerklik geïmplementeer
nie. Op plaaslike vlak neem die onderlinge verhouding steeds toe ten opsigte
van kanselruil en ander kerklike samewerkingsvlakke. Die ontwikkelinge binne
die GKN(v) word noukeurig gevolg.

1.1.2.6 Verdere mededelinge van die CGKN:
(a) Die CGKN het korrespondensie aan die Evangalical Presbyterian Church

of Ireland gebied.
(b) Met sowel die Dutch Reformed Church of Sri Lanka en die Reformed

Church of Sri Lanka onderhou die CGKN nog geen ekumeniese eenheid
by wyse van korrespondensie nie. Daar sal vir eers volstaan word met ‘n
ontmoeting tydens die ICRC in Oktober 2005 in SA.

(c) Die CGKN het – soos die GKSA – besluit om met beide die Free Church of
Scotland en die Free Church of Scotland (Cont) korrespondensie te bly
handhaaf.

1.1.2.7 Daar is ’n formele ooreenkoms gesluit tussen die TSP, Fakulteit Teologie (NWU)
en die Teologiese Universiteit van die CGKNN te Apeldoorn. Die ooreenkoms
behels onder meer onderlinge samewerking en uitruiling van teologiese studente
en professore.

Besluit: Kennis geneem.
1.1.3 Aanbevelings
1.1.3.1 Die Sinode konstateer sy dankbaarheid oor die ekumeniese eenheid met die

CGKNN, wat ‘n jarelange band van eenheid in leer, diens en tug is, en wat telkens
prakties op ekumeniese vlak tot uitdrukking kom.

1.1.3.2 Hierdie eenheid word onderhou en verder uitgebou deur besoeke van
afgevaardigdes waar dit moontlik is.

1.1.3.3 Die Sinode neem met dank kennis van die samewerkingsooreenkoms tussen
die TSP, Fakulteit Teologie (NWU) en die Teologiese Universiteit van Apeldoorn.

1.1.3.4 Die opdrag in 1.1.1 word herhaal.
Besluit: Goedgekeur.

1.2 Nederlands Gereformeerde Kerken (NedlGK)
1.2.1 Opdrag: (1) Die Sinode konstateer met dankbaarheid dat die GKSA en die

NedlGK steeds ekumenies een is. (2) Hierdie eenheid word onderhou en verder
uitgebou deur besoeke van afgevaardigdes waar dit moontlik is. Gesprekke oor
Skrifbeskouing en hermeneutiese beskouing word voortgesit. (3) Besondere
dankbaarheid word uitgespreek oor die groeiende samewerking op plaaslike
sendingvlak. Die Sinode moedig hierdie ontwikkeling sterk aan (Acta 2003:184,
2.3.3).

Besluit: Kennis geneem.
1.2.2 Uitvoering van opdrag

(a) Skrifbeskouing
1.2.2.1 Die Deputate van die GKSA het ‘n opdrag van Sinode 2003 om “Gesprekke oor

Skrifbeskouing en hermeneutiese beskouing voort te sit” (Acta 2003:184, 2.3.3
(ii)). Samesprekings met die Deputate CGKN is tydens die GER te Utrecht in



197

Nederland gehou. Die GKSA se afgevaardigdes was prof A le R du Plooy, ds CB
Swanepoel en dr CJ Smit.

1.2.2.2 Die NedlGK tref ‘n onderskeid tussen Skrifeksegese en Skrifverstaan, sonder
om dié twee aspekte te skei.

1.2.2.3 Hulle wys op die belang daarvan om Skrifverstaan, volgens hulle begrip daarvan,
in Skrifeksegese in te bou.

1.2.2.4 Dit beteken dat die belang van die huidige maatskaplike konteks nie los van
Skrifeksegese gesien moet word nie. Hierdie standpunt word nie as ‘n “nuwe”
beskouing van hermeneutiek beskou nie, omdat in die tradisionele hermeneutiek
die Skrif ook sterk vanuit die heersende maatskaplike konteks verklaar is, bv.
die vrou se maatskaplike posisie waarin haar onderhorigheid die tradisionele
beskouing was – waarvolgens die Skrifeksegese verstaan is.

1.2.2.5 Die besef van die sosiale konteks het volgens die NedlGK reeds in die NT ‘n
groot rol gespeel. Die rol van die huidige sosiale konteks moet eweneens nie
onderskat word nie.

1.2.2.6 Die besluit om vrouelidmate tot die ampte toe te laat, is oorwegend deur hierdie
beskouing bepaal.

1.2.2.7 Die vraag is hoe hierdie problematiek ekumeniese eenheid van
kerkgemeenskappe raak. Die GKN(v) stel kritiese vrae oor die NedlGK se besluit,
maar breek nie as gevolg daarvan die band van kontak en samewerking tussen
die twee kerkgemeenskappe nie. Die CGKN se standpunt teen vrouelidmate in
die amp kom volgens die NedlGK op ‘n “finale besluit” neer, en dit bemoeilik die
verhouding tussen die twee kerkgemeenskappe. Volgens die Deputate van die
NedlGK kom Gereformeerde Kerke wêreldwyd uit ’n denkwêreld van absolutisme,
terwyl die kerke volgens hierdie mening tans in ‘n oorgangsfase is waarin al hoe
meer ten goede gerelativeer word.

1.2.2.8 Volgens die Deputate van die NedlGK rus ekumeniese eenheid op die Belydenis
en word nie geraak deur verskillende beskouinge oor vrouelidmate in die amp
nie.
(b) Gesamentlike Sendingbetrokkenheid

1.2.2.9 Vroeër is die sendingwerk deur die NedlGK vanuit plaaslike gemeentes
onderneem. Teenswoordig word dit gekoördineer deur ‘n Vereniging vir
Sendingwerk. Hierdie metode werk beter in die praktyk.

1.2.2.10 Die Deputate van die NedlGK spreek hulle waardering uit vir die werk wat dr
Frits Kruger nou in diens van die Vereniging doen.

1.2.2.11 Die NedlGK ervaar ‘n positiewe ontwikkeling van die betrokke kerke van die
GKSA vanaf paternalisme tot dié van broederlike samewerking.

Besluit: Kennis geneem.
1.2.3 Aanbevelings
1.2.3.1 Die Sinode konstateer sy dankbaarheid oor die ekumeniese eenheid met die

NedlGK, wat ‘n jarelange band van eenheid in leer, diens en tug is, en wat telkens
prakties op ekumeniese vlak tot uitdrukking kom.

1.2.3.2 Hierdie eenheid word onderhou en verder uitgebou deur besoeke van
afgevaardigdes waar dit moontlik is.

1.2.3.3 Besondere dankbaarheid word uitgespreek oor die groeiende samewerking op
plaaslike sendingvlak. Die Sinode moedig hierdie ontwikkeling aan.

1.2.3.4 Die gesprekke oor Skrifbeskouing en hermeneutiese beskouing (vgl 1.2.2.3–
1.2.2.7) en relevante kerkregtelike aspekte, word voortgesit.

Besluit: Goedgekeur.



198

1.3 Presbyterian Church of Korea (Kosin) (PCK(K))
1.3.1 Opdrag: (1) Die Sinode konstateer met dankbaarheid dat die GKSA en die

PCK(K) steeds ekumenies een is. (2) Hierdie eenheid word onderhou en verder
uitgebou deur besoek van afgevaardigdes waar dit moontlik is (Acta 2003:177).

Besluit: Kennis geneem.
1.3.2 Uitvoering van opdrag
1.3.2.1 Enkele besoekende professore en predikante was in Korea en het ekumeniese

eenheid met die PCK(K) onderhou.
1.3.2.2 Ook tydens die ICRC is tersaaklike gesprekke gevoer.
1.3.2.3 Die onderlinge eenheid is herbevestig asook waardering vir die betrokkenheid

by mekaar se opleiding en sending. Deur die PCK(K) se werk het die
Gereformeerde Kerk Verena tot stand gekom. Verdere kerkplanting word beplan
te Witbank en Ogies.

1.3.2.4 ’n Koreaanse gemeente (Kosin) het in Johannesburg tot stand gekom wat tans
nie plaaslik by die GKSA inskakel nie.

Besluit: Kennis geneem.
1.3.3 Aanbevelings
1.3.3.1 Die opdrag in 1.3.1 word weer aan die nuwe Deputate gegee.
1.3.3.2 Die Deputate ontvang opdrag om ekumeniese kontak op te neem met die

Koreaanse gemeente in Johannesburg.
Besluit: Goedgekeur.

1.4 Reformed Church Japan (RCJ)
1.4.1 Opdrag: (1) Die Sinode konstateer met dankbaarheid dat die GKSA en die RCJ

steeds ekumenies een is. (2) Hierdie eenheid word onderhou en verder uitgebou
deur besoek van afgevaardigdes waar dit moontlik is – as deel van die prioriteitslys
(Acta 2003:177).

Besluit: Kennis geneem.
1.4.2 Uitvoering van die opdrag
1.4.2.1 Prof CFC Coetzee het die geleentheid gehad om van 29 Junie tot 4 Julie 2005

besoek te bring aan Deputate van die RCJ. Alhoewel die nouste vorm van
ekumeniese eenheid met hierdie kerke bestaan, is daar ongelukkig nie gereelde
kontak deur middel van besoeke nie. Hierdie besoek is moontlik gemaak deurdat
Prof Coetzee met finansiële hulp van die Fakulteit Teologie ‘n Internasionale
Teologiese konferensie in Seoul bygewoon het. Die Deputate moes dus net ‘n
relatief klein bedrag byvoeg om die Japanse besoek moontlik te maak.

1.4.2.2 ‘n Vrugbare gesprek is gevoer met Proff Makita, Ichikawa en Lauer. In die gesprek
is die volgende sake ter tafel geneem: Die uitruil van tersaaklike inligting, onder
andere oor belangrike besluite van Sinode GKSA 2003; vereistes/kriteria vir
ekumeniese eenheid; teologiese opleiding; meer-bevredigende kontak in die
toekoms, ens. ‘n Skriftelike uitnodiging na Sinode GKSA 2006 is ook aan hulle
oorhandig.

1.4.2.3 ‘n Besoek is ook gebring aan hulle Teologiese Skool te Kobe, en kennis geneem
van die inhoud van hulle opleiding. Die RCJ is met ons een in leer, diens en tug
en maak groot erns met die beoefening van die Gereformeerde teologie. Dit blyk
onder andere uit die feit dat hulle ‘n Sentrum vir Calvyn en Calvinisme begin het,



199

wat gefinansier word uit eenderde van hulle Biblioteek-begroting. Tans is daar
drie voltydse professore en ‘n hele aantal deeltydse dosente.
Besoek is ook gebring aan ‘n aantal kerke en op Sondag 3 Julie 2005 is
groeteboodskappe aan twee gemeentes gebring waar eredienste bygewoon is.

1.4.2.4 Die besoek het die noodsaaklikheid van persoonlike gesprek en kontak opnuut
beklemtoon. Dit is uiteindelik die enigste effektiewe manier om ekumeniese
eenheid te beleef en die band tussen die kerkgemeenskappe te verstewig.

1.4.2.5 Van 20 tot 22 Oktober het Ds en Mev Yasuhiro en Kiyoko Hakamata ‘n besoek
aan Potchefstroom gebring nadat hulle die konferensie van die “ICRC” in Pretoria
bygewoon het. Ds Hakamata is ‘n lid van die Deputate vir Ekumeniese sake en
ook deeltydse dosent aan die Teologiese Skool van die RCJ. Op 21 Oktober is
vrugbare samesprekings gevoer tussen ds en mev Hakamata en dr CJ Smit, ds
Fanie Coetzee, proff A le R du Plooy en CFC Coetzee. Die gesprek het gehandel
oor die kerklike situasie in Japan, teologiese opleiding en meerdere belewing
van die eenheid. Die moontlikheid van ‘n ooreenkoms met die TSP is genoem
asook die moontlikheid dat van hulle studente vir kursusse van die TSP kan
registreer. Die gesprek moet voortgesit word. Ook by hierdie geleentheid is ‘n
skriftelike uitnodiging na Sinode GKSA 2006 aan hulle gegee.

Besluit: Kennis geneem.
1.4.3 Aanbevelings
1.4.3.1 Die Sinode konstateer met dankbaarheid dat die GKSA en die RCJ steeds

ekumenies een is.

1.4.3.2 Die Sinode besluit dat die eenheidsband deur gereelde besoeke verder
uitgebou word.

Besluit: Goedgekeur.

1.5 Christian Reformed Church in Australia (CRCA)
1.5.1 Opdrag: (1) Die Sinode konstateer met dankbaarheid dat die GKSA en die CRCA

steeds ekumenies een is. (2) Hierdie eenheid word onderhou en verder uitgebou
deur besoek van afgevaardigdes waar dit moontlik is. (3) Aan die nuwe Deputate
word opgedra om waar nodig in Suid-Afrika hulp aan te bied met die kerklike
inskakeling van oud-lidmate uit Suid-Afrika in Australië (Acta 2003:179).

Besluit: Kennis geneem.
1.5.2 Uitvoering van die opdrag
1.5.2.1 Die Sinode van die CRCA het vergader van 19 tot 29 Mei 2003 te Geelong. Die

Sinode is bygewoon deur dr J le Roux saam met ‘n verteenwoordiger elk van die
Nederduitse Gereformeerde Kerk en die Nederduitsch Hervormde Kerk van
Afrika. Die kerke werk saam in die Buitelandse Bedienings Kommissie en
voorsien ‘n gedeelte van die kostes van die besoek. Kontak is ook deur ds Ben
Fourie en dr Henk Stoker met die Deputate gemaak tydens die sitting van die
Sinode van die Reformed Church Nieu Seeland met wie hulle ekumeniese
eenheid beleef.

1.5.2.2 Vrug van die besoek was ‘n vergadering met die Kerkraad van die Christian
Reformed Church Wonga Park oor die moontlike beroeping van ‘n predikant uit
SA. Die beroeping het toe plaasgevind en ds MJ du Plessis van die
Gereformeerde Kerk Heilbron is daar bevestig.
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1.5.2.3 Die Sinode is positief oor die ekumeniese eenheid met die GKSA. Rev Geoff
van Schie is aangewys as hulle Deputaat wat die kontak met die Suid-Afrikaanse
kerke sal uitbou.
In die groeteboodskap is aan die volgende sake aandag gegee:
(a) Die GKSA se standpunt oor ekumeniese kontak, -bande en –eenheid
(b) Die GKSA se besluit oor “neergedaal het na die hel” in die Apostolicum
(c) Die GKSA se besluit oor die vrou in die amp van diaken
(d) Evangelisering van die talle oud Suid-Afrikaners in Australië

Besluit: Kennis geneem.
1.5.3 Aanbevelings
1.5.3.1 Die Sinode konstateer met dankbaarheid dat die GKSA en die CRCA steeds

ekumenies een is.
1.5.3.2 Hierdie eenheid word onderhou en verder uitgebou deur kontak en besoek van

afgevaardigdes waar dit moontlik is.
1.5.3.3 Afgevaardigdes woon die Sinode van die CRCA gedurende Mei 2006 by.
1.5.3.4 Die Sinode gee aan die Deputate Ekumenisiteit Buitelands opdrag om onder

meer as deel van die Interkerklike Kommissie vir die bediening van Afrikaners in
die buiteland ekumeniese kontak met Afrikaanse kerke in Australië op te bou.

1.5.3.5 Die Sinode neem met dank kennis van finansiële ondersteuning deur die
Kommissie vir Buitelandse Bediening van die drie Afrikaanse kerke.

Besluit: Goedgekeur.

1.6 Reformed Church New Zealand (RCNZ)
1.6.1 Opdrag: (1) Die Sinode konstateer met dankbaarheid dat die GKSA en die RCNZ

steeds ekumenies een is. (2) Hierdie eenheid word onderhou en verder uitgebou
deur besoek van ‘n afgevaardigde waar dit moontlik is. (3) Dat aan die nuwe
Deputate opgedra word om afgevaardigdes na die volgende Sinode van die
RCNZ te stuur, met bykomende opdrag om te help met die inskakeling van ons
oud-lidmate by die kerke aldaar. (4) Aan die nuwe Deputate word opgedra om
waar nodig in Suid-Afrika hulp aan te bied met die kerklike inskakeling van oud-
lidmate uit Suid-Afrika in Nieu Seeland (Acta 2003:181).

Besluit: Kennis geneem.
1.6.2 Uitvoering van die opdrag
1.6.2.1 Sedert Sinode 2003 het heelwat kontak plaasgevind tussen lidmate en predikante

van die GKSA en die RCNZ. Dr Jan Lion-Cachet is gedurende 2003 van die
Gereformeerde Kerk Port Elizabeth beroep na die Reformed Church of Wellington
(RCNZ) en het die roeping opgevolg. Heelwat van die oud-lidmate van die GKSA
wat na Nieu Seeland verhuis het, het ‘n geestelike tuiste in RCNZ-gemeentes
gevind waaroor ons baie dankbaar is.

1.6.2.2 Die Sinode van die RCNZ het plaasgevind van 3 tot 9 September 2005 te Hamilton,
Nieu Seeland. Dr Henk Stoker en ds Ben Fourie het die vergadering as
afgevaardigdes van die GKSA bygewoon. Hulle is ook deur die NG- en NH-kerke
gevra om groete namens hulle oor te dra. Tydens die groeteboodskap namens
die GKSA is op verskeie sake ingegaan waaronder die uitreik na kerklose Suid-
Afrikaners in Nieu Seeland, die samewerking op sendinggebied, asook van ons
nuutste Sinodebesluite. Verskeie sake het tydens die RCNZ se Sinode gedien,
waaronder die volgende:

1.6.2.3 Ekumenisiteit: Die RCNZ wil steeds ekumenies een met die GKSA wees en
beskou hulle bande met ons as so belangrik dat ons maar een van twee
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kerkgroepe is na wie hulle op Sinodekoste ‘n afgevaardigde stuur. Hulle het ook
besluit om ons aansoek om lidmaatskap van die ICRC te ondersteun.

1.6.2.4 Vrouediakens: Daar was in die Sinode kommer uitgespreek oor ons besluit om
vroue tot die diakenamp toe te laat; veral ook omdat dit volgens Sinodegangers
die deur kan oopmaak tot ‘n verkeerde hantering van die Skrif wat die gevolg het
dat vroue tot die regeeramp van ouderlinge toegelaat word. Die Sinode van die
RCNZ het dan ook besluit om hulle diepe kommer (“deep concern”) uit te spreek
oor die GKSA se besluit van Sinode 2003 om vroue tot die amp van diaken toe
te laat.

1.6.2.5 Engelse Bybelvertaling: Die RCNZ-gemeentes gebruik tans veral die NIV (New
International Version) en die NASB (New American Standard Bible). Hierdie en
ander vertalings is in ‘n verslag wat voor die Sinode gedien het met mekaar
vergelyk. Uiteindelik is besluit om veral die ESV (English Standard Version) en
die NKJV (New King James Version) by gemeentes aan te beveel vir gebruik.

1.6.2.6 Katkisasie-materiaal: ‘n Verslag het voor die Sinode gedien waarin verskillende
beskikbare katkisasiestof uit die Engelse Gereformeerde wêreld teen mekaar
opgeweeg is. Daar is besluit om by gemeentes aan te beveel om gebruik te
maak van die katkisasiemateriaal van “Great Commission Publications”
(www.gcp.org). Die OPC en die PCA in Amerika gebruik ook hierdie materiaal.

1.6.2.7 Diakonale hulp wêreldwyd: As deel van die RCNZ se diakonale hulp in ander
lande, het die kerke in 2001 ‘n bedrag van NZ$18 000 oorbetaal aan die Reformed
Church of Mozambique vir hulp ná die vloede daar. Ongelukkig het hulle geen
terugvoer oor die aanwending van die geld kon kry nie, en het gevolglik besluit
om nie verder geld daarvoor te kollekteer nie.

1.6.2.8 Aborsie: Die Sinode het weer eens bevestig dat aborsie ‘n oortreding van die
sesde gebod is – behalwe waar die ma se lewe in gevaar is en alles redelik
moontlik gedoen is om die lewe van die ongebore kind te spaar. Daar is besluit
om met behulp van die mediese profesie ondersoek in te stel na wanneer
konsepsie en gevolglik lewe plaasvind; en of sekere nood-kontrasepsiemetodes
na verkragting op moord of op voorkoming van konsepsie neerkom.

1.6.2.9 Inskakeling van oud Suid-Afrikaners by die RCNZ: Tydens gesprekke met oud-
lidmate van die GKSA en van die ander Afrikaanse kerke, asook met dr Jan
Lion-Cachet, het dit duidelik geword dat daar ‘n dringende behoefte aan ‘n
Afrikaanse bediening in veral Christchurch, en waarskynlik ook Hastings, bestaan.
Die saak is met die RCNZ-predikante wat daar betrokke is, opgeneem. Hulle het
gesê dat hulle dringend aan die saak aandag sal gee en ons sal nader oor
moontlike optrede (bv deur ‘n predikant van die GKSA vir ‘n tyd lank na een of
albei die gemeentes te stuur).

1.6.2.10 Tydens hulle besoek aan Nieu Seeland, het dr Stoker en ds Fourie ook ander
ekumeniese kontakte gemaak, waaronder Die Afrikaanse Christelike Kerk van
Nieu Seeland. Goeie kontak is met die leraars en lidmate van die Afrikaanse
Christelike kerk van Nieu Seeland gemaak. Daar is tans drie gemeentes in die
kerkverband waarvan een in Hamilton en twee in Auckland. Hulle het ook ander
bedieningspunte (waaronder Rotarua) waar daar ook ‘n saamtrek van oud-Suid-
Afrikaners is. Hulle leerstellings en inkleding is gegrond op die Gereformeerde
siening van die Skrif. Al drie die leraars kom oorspronklik uit die NG Kerk. Een
het egter pas terug na Suid-Afrika vertrek en die gemeente is besig om ‘n
volgende predikant uit Suid-Afrika te beroep. Deur die Interkerklike Kommissie
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vir die bediening van Afrikaners in die buiteland het die GKSA ekumeniese
kontak met die ACKNZ. Die GKSA-afvaardiging is baie vriendelik deur die
twee predikante ontvang en goeie samespreking is gehou oor die inskakeling
van Suid-Afrikaners in hulle gemeentes, asook oor die belangrikheid van bande
en samewerking met die kerke in Suid-Afrika en met die RCNZ. Dr Stoker het
ook een van hulle dienste kon bywoon en is geleentheid gegee om die lidmate
te bemoedig en hulle ook aan te moedig om uit te reik na die duisende kerklose
oud-Suid-Afrikaners in Nieu Seeland.

1.6.2.11 Ander kontakte in Nieu Seeland: Tydens die Sinodesitting het die GKSA se
afgevaardigdes informele samesprekings gevoer met die afgevaardigdes van
die CRC Australië (oa oor die inskakeling van oud-Suid-Afrikaners in Australië,
asook moontlike gesamentlike sendinguitreike in Afrika en Indonesië); die OPC
van Amerika, en die Grace Presbyterian Church van Nieu Seeland.

Besluit: Kennis geneem.
1.6.3 Aanbevelings
1.6.3.1 Die Sinode konstateer met dankbaarheid dat die GKSA en die RCNZ steeds

ekumenies een is.
1.6.3.2 Die Sinode spreek sy dankbaarheid uit vir die goeie samewerking wat die GKSA

met die RCNZ geniet, vir die moeite wat hulle doen om ons oud-lidmate en ander
oud-Suid-Afrikaners in te skakel; asook dat hierdie klein kerkverband die kostes
aangaan om ‘n afgevaardigde na die GKSA Sinodes te stuur.

1.6.3.3 Die Sinode gee opdrag aan sy Deputate Ekumenisiteit Buitelands om die RCNZ
sover moontlik behulpsaam te wees met die uitreik na en inskakeling van oud-
Suid-Afrikaners in Nieu Seeland.

1.6.3.4 Die Sinode neem kennis dat die RCNZ die GKSA bemoedig het om nie op ’n
Skrifkritiese pad te gaan nie.

1.6.3.5 Die Sinode besluit dat die Deputate weer na die volgende Sinode van die RCNZ
afvaardiging sal stuur.

1.6.3.6 Die Sinode gee aan die Deputate opdrag om onder meer as deel van die
Interkerklike Kommissie vir die bediening van Afrikaners in die buiteland
ekumeniese kontak met die Afrikaanse Christelike Kerke in Nieu Seeland te
hou.

1.6.3.7 Die Sinode neem met dank kennis van finansiële ondersteuning deur die
Kommissie vir Buitelandse Bediening van die drie Afrikaanse kerke.

Besluit: Goedgekeur.

1.7 Free Church of Scotland en Free Church of Scotland (Continuing) (FCS en
FCS(Cont))

1.7.1 Opdrag: (1) Op hierdie stadium word nie verdere inisiatiewe deur die GKSA met
betrekking tot die breuk geneem nie, en oor die skeuring word nie ’n bevinding of
’n keuse gemaak nie. (2) Met beide, die FCS en FCS(Cont), word ekumeniese
eenheid (korrespondensie) gekonstateer. (3) In terme van die besluit van Sinode
2000 word dringend met die FCS en FCS(Cont) gesprek gevoer, om veral aandag
aan die kerkregtelike houbaarheid van hulle “afsonderlike” bestaan in die RSA
te gee, asook aan die FCSA se posisie ten opsigte van die gebeure in Skotland
(Acta 2003:182).

Besluit: Kennis geneem.
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1.7.2 Uitvoering van die opdrag
1.7.2.1 Die Sinode van die FCS is bygewoon deur prof A le R du Plooy in 2003. Kontak

is ook gemaak met Deputate van die FCS(Cont).
1.7.2.2 Daar is met sorg kennis geneem van hofsake wat die FCS(Cont) aanhangig

gemaak het teen die FCS.
1.7.2.3 Deputate van die FCS(Cont) het die ICRC as waarnemers bygewoon. Daar het

ook ’n aansoek om lidmaatskap gedien. Die aansoek is egter nie deur die ICRC
aanvaar nie om die volgende redes:
(a) Die voortslepende hofsake teen die FCS oor die naam en eiendom
(b) Die aard van die eise wat in die hofsake gestel word
(c) Die onwilligheid om te skik en die saak by te lê.

Besluit: Kennis geneem.
1.7.3 Aanbeveling

In die lig van die bestaan van die twee kerkgemeenskappe en 1.7.2.3 word aan
die Deputate opdrag gegee om indringende gesprekke met die kerke te voer,
tersaaklike dokumente na te gaan en die Sinode te adviseer oor toekomstige
ekumeniese verhoudinge.

Besluit: Goedgekeur.

1.8 Christian Reformed Churches of North America (CRCNA)
1.8.1 Opdrag (1) Die gesprek oor korrespondensie word voortgesit. (2) Vermeende

afwykinge van die Gereformeerde Hermeneutiek sowel as vermeende afwykinge
van die Gereformeerde kerklike praktyk (liturgieë, ens) word verder ondersoek
met die oog op ’n finale aanbeveling. Indien nodig word ook ’n dringende
vermaning aan die CRCNA gerig. (3) Die nuwe Deputate stuur weer
afgevaardigdes na die CRCNA. (Acta 2003:185-186)

Besluit: Kennis geneem.
1.8.2 Uitvoering van die opdrag
1.8.2.1 Die twee afgevaardigdes (prof A le R du Plooy en dr DG Breed) het tydens hulle

besoeke aan verskillende kerke in die VSA en Kanada ook die Sinode van die
CRCNA by Calvin College vanaf 12-16 Junie 2004 bygewoon.

1.8.2.2 Verskillende gesprekke met lede van die Inter Church Relations Committee het
plaasgevind. Die lede wat teenwoordig kon wees, is onder meer die voorsitter
Michael, dr David Engelhardt (ook General Secretary van die CRCNA), Henry
Swaanstra.

1.8.2.3 Die afgevaardigdes het geoordeel dat wanneer die Kommissie van die CRCNA
nadere inligting van die afgevaardigdes verwag oor die GKSA se verhoudinge
met Sinode Soutpansberg en oor Teologiese Opleiding, hulle dit graag in die
teenwoordigheid van ds T Liphadzi wil doen. Die gesprek oor hierdie sake het
uiteindelik by twee geleenthede plaasgevind. Tydens ’n eerste gesprek met die
Kommissie was ds Liphadzi nie teenwoordig nie, aangesien hy sy vlug van
Chicago na Grand Rapids verpas het, en eers na afloop van die vergadering van
die Kommissie opgedaag het. Die tweede geleentheid wat om hierdie rede
geskep is, kon toe wel die volgende oggend plaasvind – ’n geleentheid waar
twee lede van die CRCNA, die Deputate en ds Liphadzi self teenwoordig was.
Die afgevaardigdes kon op Sondag 13 Junie ’n erediens in die Neeland CRC
bywoon.
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1.8.2.4 U afgevaardigdes het aan die betrokke Kommissie van die CRCNA ’n afskrif
gegee van enkele besluite van Sinode 2003 waaronder die besluite oor die vrou
in die kerk en oor die “neerdaling na die hel”.

Besluit: Kennis geneem.
1.8.3 Bevindings

In die uitvoering van die opdrag waartydens in terme van die besluite van Sinode
2003 in besonder gefokus is op aspekte wat kommer wek, het die afgevaardigdes
tot die volgende bevindings gekom:

1.8.3.1 Die besluit dat die verhouding “on hold” geplaas is, is kortliks soos volg verduidelik:
(a) Dit beteken nie dat die verhouding opgeskort (suspension) is nie, maar op

non-aktiwiteit geplaas is sodat en totdat minstens volledig(er) inligting oor
kommerwekkende situasies verkry is.

(b) Dit is ook verduidelik dat hierdie besluit/optrede nie beskou moet word as
’n vorm van wraakneming (revenge) en ’n reaksie op die CRC se besluite
om hul verhouding met die GKSA in die tagtigerjare op te skort nie.

1.8.3.2 Oor sake soos liturgie, homoseksualisme, kerkorde, vroue se posisie in die kerk
ens waaroor daar by die GKSA dikwels kommer is, is daar in die Acts of Synods
of the CRCNA besluite wat tot ons beskikking gestel is. Hierdie besluite wat die
afgevaardigdes onder oë gehad het, vertoon nie ’n Skrifkritiese benadering nie.
Versekeringe wat van hulle Deputate (ICR) ontvang is, bevestig hierdie bevinding.

1.8.3.3 Ten opsigte van liturgiese sake is die volgende bevind:
(a) Daar bestaan in die praktyk van die kerklike lewe oor die algemeen ’n liturgie

waarin daar heelwat deelname gebied word vir lidmate, en wel op
verskillende maniere, byvoorbeeld deur voorlesings, musiekspel,
kommunikasie met gemeente oor die gemeenskap van die heiliges se
omstandighede, ens.

(b) Die bediening van die Woord neem ’n sentrale plek in, en sover die
afgevaardigdes kon vasstel is daar nie charismatiese tendense in die
eredienste nie. Volgens inligting hieroor het die charismatiese neigings in
die algemeen afgeplat.

1.8.3.4 Ten opsigte van homoseksualisme:
Die besluite van die CRCNA hieroor is duidelik, naamlik dat homoseksuele
gedrag in stryd is met die Skrif, tugwaardig is en dat derhalwe ook geen
homoseksuele persoon in enige amp verkies en bevestig mag word nie. Die
Deputate het egter daarvan kennis geneem dat daar enkele kerke is wat nie by
die besluite van die CRCNA in hierdie verband bly nie. Die ICR het verseker dat
daar op die kerkordelike weg teen hierdie kerke opgetree sal word.
Dit is belangrik dat die Deputate opdrag ontvang om hierdie aangeleentheid te
monitor en met die CRCNA op te volg.

1.8.3.5 Ten opsigte van die vrou in die amp
Vroue dien in die CRCNA in alle ampte in sekere Klassisse. Vrouens wat as
ouderlinge en predikante dien, mag nie na sinodes afgevaardig word nie. Hoewel
die Studierapporte van die CRCNA getuig van ernstige omgang met die Skrif,
behoort die Skrifgronde van die CRCNA se besluite deur die GKSA deeglik
nagegaan te word. Die CRCNA is ingelig oor die GKSA se besluite in hierdie
verband.
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1.8.3.6 “Neerdaling na die hel”
Die ICR het onderneem om die versoek in hierdie verband, naamlik kommentaar/
advies oor moontlike veranderinge van die formulering, te hanteer en later aan
die GKSA daaroor verslag te gee.

1.8.3.7 Die Sinode Soutpansberg se afgevaardigde
Die Deputate vestig graag u aandag op die optrede van ds Liphadzi by twee
geleenthede.
(1) Ds Liphadzi het in sy groeteboodskap skerp veroordelend oor die GKSA

gepraat en beskuldigings van rassisme gemaak. Hy het gestel dat die
Reformed Church of Soutpansberg eintlik die enigste werklike Gereformeerde
Kerk in Suid-Afrika is. Hy het ook gestel dat Sinode Soutpansberg besluit het
om nie verder met die GKSA saam te werk tov Teologiese Opleiding nie,
maar dat hulle besig is om ’n eie opleiding te vestig.

(2) Tydens ’n gesprek tussen ds Liphadzi, lede van ’n Kommissie van die CRC
(olv dr Engelhard) en ons afgevaardigdes – wat op versoek van die Kommissie
van die CRCNA byeengeroep is na aanleiding van ds Liphadzi se
groeteboodskap – het ds Liphadzi herhaal wat hy in die openbaar in die
Sinode gesê het, en gestel dat hy en die Sinode Soutpansberg geen vertroue
in ons en in die GKSA het nie. Daar is indringend gesprek gevoer oor aspekte
soos kerklike struktuur, kerkeenheid, teologiese opleiding, die verhouding
tussen die GKSA en die Universiteit, oor die skeuring in die geledere van
Sinode Soutpansberg, waarvoor die GKSA die skuld gegee is, ens.

(3) ’n Skrywe is aan Sinode Soutpansberg gerig waarin die toespraak van ds
Liphadzi aangevra is, maar hulle het nie gereageer nie.

Besluit: Kennis geneem.
1.8.4 Aanbevelings
1.8.4.1 In die lig van die opdrag wat uitgevoer is, asook in die lig van 1.8.3, besluit die

Sinode om die bande van ekumeniese eenheid met die CRCNA te normaliseer
deur aan die Deputate opdrag te gee om in die lig van die bevindings in 1.8.3
voort te gaan met gesprekvoering.

1.8.4.2 Met die oog op die normalisering van die verhoudinge word dit aan die Deputate
opgedra om eers ‘n finale ondersoek te doen oor die getuienis aangaande die
toepassing van die Gereformeerde Belydenis en kerk-regeringsake, spesifiek
rondom etiese en liturgiese sake.

1.8.4.3 Sinode Soutpansberg word versoek om ’n afskrif van die groeteboodskap van
ds Liphadzi se bewerings wat hy in die openbaar oor die GKSA gemaak het, te
verskaf.

Besluit: Goedgekeur.

1.9 Reformed Church Botswana (RCB)
1.9.1 Opdrag: (1) Die Sinode konstateer met dankbaarheid dat die GKSA en die RCB

steeds ekumenies een is. (2) Hierdie eenheid word onderhou en verder uitgebou
deur besoek van afgevaardigdes waar dit moontlik is (Acta 2003:185).

Besluit: Kennis geneem.
1.9.2 Uitvoering van opdrag
1.9.2.1 ‘n Besoek aan D’Kar is gebring tydens 9-11 Mei 2005. Gesprekke is gevoer met

belanghebbendes en ‘n vergadering is gehou met die Kerkraad van die
Gereformeerde Kerk D’Kar, saam met die predikant, ds Hendrik du Plessis.



206

Tydens die besoek is daar ook gesprekke gevoer met amptenare van die Kuru
Trust, wat verantwoordelik is vir ontwikkelingswerk onder die Boesmans, naamlik
Ds Jan Wessels (sendeling), Brr Hessel Vissert (Bybelvertaler), Koos Lessing
(Wildsbestuurder—Rusplaas) en Hendrik Jerling (Kuru Trust Koördineerder
D’Kar).

1.9.2.2 Daar is ook individuele gesprekke gevoer met ds Hendrik du Plessis en sommige
van die kerkraadslede van die Kerkraad van die Gereformeerde Kerk D’Kar.

Besluit: Kennis geneem.
1.9.2.3 Bevindings
1.9.2.3.1 Die bedieningswerk en sendingswerksaamheid, onder die bekwame leiding

van ds Hendrik du Plessis, gaan tans voort vanuit die Gereformeerde Kerk
D’Kar.

1.9.2.3.2 Hierdie bedieningswerk gaan egter gebuk onder erge finansiële druk, weens
algemene armoede en ‘n tekort aan finansiële steun van buite.

1.9.2.3.3 ‘n Gedeelte van die uitgawes van die Kerkraad word gedra deur inkomste wat
gegenereer word uit die Kuru Trust. Buitelandse donateurs ondersteun die Kuru
Trust. Hierdie fondse word nie vir bedieningswerk gebruik nie, aangesien
donateurs slegs op “ontwikkelingswerk”, aandring. Die Kerkraad van D’Kar
ontvang slegs 2 100 pula per maand vanuit die Kuru Trust. In 2004 was die
bedrag wat hierdie trust by donateurs ontvang het, 2.1 miljoen pula. Die Trust
begroot vir ‘n tekort van 80 000 pula vir 2005.

1.9.2.3.4 Die Kerkraad van D’Kar is die Trustees van die Kuru Trust, maar dit wil voorkom
asof die Kerkraad nie praktiese betrokkenheid by besluitneming vir die Trust
ervaar nie. Adviseurs speel ‘n groot rol in die beleidsbepaling en bestuur van
die Trust. Die Deputate kon nie ‘n afskrif van die Trustakte bekom nie.

1.9.2.3.5 Daar is ‘n grys area tussen die begrippe “sendingbediening” en “ontwikkeling”,
wat in die praktyk daarop neerkom dat die bedieningswerk ondergeskik is in
die algemene voortgang van sake.

1.9.2.3.6 Ds Hendrik du Plessis, beskou sy roeping op die bedieningswerk gefokus en
ervaar soms teenstand, veral as dit kom by teologiese sake (voorbeelde hiervan
is oa die plek van die “kulturele danse” met ‘n okkultiese inhoud, asook die
toelatingsvereistes tot die sakrament van die Nagmaal).

1.9.2.3.7 Daar is noue band van ondersteuning, samewerking en respek tussen ds
Hendrik du Plessis en die Kerkraad van D’Kar.

1.9.2.3.8 Tydens die vergadering met die Kerkraad van D’Kar, was daar spesifieke
versoeke van verskeie Kerkraadslede wat groter betrokkenheid van die GKSA
bepleit het. Daar is veral gewys op die behoefte vir kundigheid, beplanning en
advies, wat deur die GKSA gebied kan word. Die Kerkraad was veral gretig
dat ds Hendrik du Plessis ondersteun moet word in sy bedieningswerk.

1.9.2.3.9 Die Gereformeerde Kerk D’Kar het eiendomsreg van die plase, D’Kar en
Rusplaas. In verskeie gesprekke het die Deputate onder die indruk gekom van
die ekonomiese voordeel van veral Rusplaas, wat met goeie beplanning ‘n
ekonomiese potensiaal vir die gemeente inhou.

1.9.2.3.10 Die Deputate het ook bevind dat daar soms verskillende benaderings, tussen
die belanghebbendes bestaan, veral wat die bevordering van die
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bedieningswerk betref en die plek en taak wat die kerk hierin moet vervul. Dit
blyk dat die Kerkraad van D’Kar veral gefokus is op Koninkrykswerk.

1.9.2.3.11 Hierdie verskil in benadering lei tot spanning.
Besluit: Kennis geneem.

1.9.2.4 Gevolgtrekkings
1.9.2.4.1 Die bedieningswerk en sendingpoging in die Gereformeerde Kerk D’Kar kan

grootliks versterk word deur betrokkenheid vanuit die GKSA.
1.9.2.4.2 Die ekumeniese eenheid tussen die GKSA en die Reformed Church of

Botswana, kan so ‘n betrokkenheid dien.
1.9.2.4.3 Die lang historiese verbintenis tussen die GKSA en sendingwerk onder die

Boesmans, kan met goeie strategiese beplanning en georganiseerde bystand
vanuit die GKSA met ’n nuwe verbeeldingryke program verder gevoer word.

1.9.2.4.4 Die betrokkenheid van die GKSA by die sendingpoging onder die Boesmans
kan op die volgende terreine van waarde wees:
(a) Finansiële steun (ongeveer R10 000–R12 000 per maand) en finansiële

beplanning.
(b) Tegniese advies (bv met die ontwikkeling van Rusplaas as ‘n ekonomies

winsgewende bate).
(c) Oprigting van oornaggeriewe vir besoekende Gereformeerde lidmate wat

daar betrokke wil raak en ook tot voordeel van die gemeente op D’Kar
aangewend kan word.

(d) Die betrokkenheid van die GKSA moet vanuit die staanspoor daarop gerig
wees om die bedieningswerk van ds Hendrik du Plessis te ondersteun.
Dit is die Deputate se oortuiging, dat die grootste behoefte juis op die
gebied van sendingwerk lê aangesien daar reeds baie “ontwikkelingswerk”
gedoen word deur ander groepe. Dit blyk bv dat heelwat van die
werknemers van die Kuru Trust direk gekoppel is aan die Kerkraad van
D’Kar.

1.9.2.4.5 Bogenoemde betrokkenheid word tans georganiseer deur die Gereformeerde
Kerk Nylstroom, wat optree as koördineerder van die “Botswana-Sendinggroep”
(BSG), waarby verskillende gemeentes van die GKSA reeds ingeskakel is.
Hierdie projek sluit die volgende in:
(a) Fondswerwing
(b) Kommunikasie en bekendstelling
(c) Administrasie
(d) Versameling van kundigheid
(e) Die reël van toergroepe
(f) Beplanning van projekte

Besluit: Kennis geneem.
1.9.3 Aanbeveling
1.9.3.1 Die Sinode neem met dank kennis van die werk wat gedoen is en konstateer

eweneens met dankbaarheid dat die ekumeniese eenheid tussen die GKSA en
die Reformed Church Botswana versterk is.

1.9.3.2 Die opdrag in 1.9.1 word herhaal.
Besluit: Goedgekeur.

1.10 Eglisee Reformee Confessante au Congo (ERCC)
1.10.1 Opdrag: (1) Afgevaardigdes word op ’n gereelde basis na die kerke met wie daar

reeds ekumeniese eenheid (korrespondensie) is, gestuur. (2) Op dieselfde wyse
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word ekumeniese kontak en bande gehandhaaf en uitgebou (Acta 2003:193-
194).

Besluit: Kennis geneem.
1.10.2 Uitvoering van die opdrag
1.10.2.1 Die kerke is in September 2005 deur afgevaardigdes uit SA besoek, nl ds HS

Coetzee en oudl JPL Reinecke.

1.10.2.2 Die Kongo-diensgroep, wat onder toesig van die Gereformeerde Kerk
Potchefstroom-Noord staan, is steeds betrokke om vanuit ons kerkverband geld
in te samel vir die ondersteuning van vyf Kongolese predikante wat in Suid-
Afrika by ons Teologiese Skole studeer het. Oor die afgelope 7 jaar het meer
as 50 Gereformeerde gemeentes by die dienswerk ingeskakel. Sustentasie
van R2 225.00 word maandeliks aan die predikante en hulle gemeentes gestuur.

1.10.2.3 Die Deputate het dit as hulle verantwoordelikheid aanvaar om toe te sien dat
daar, indien Potchefstroom-Noord om een of ander rede nie meer kan nie, ’n
Kerkraad sal wees wat met die Kongo-hulpdiens voortgaan.

1.10.2.4 Met dankbaarhied kan daar melding gemaak word dat twee van die predikante,
te wete ds Nsenga en ds Kabongo, waarskynlik binnekort as voltydse dosente
by die Teologiese skool in Lubumbashi werksaam sal wees. Verdere
telematiese studies aan die TSP sal DV binnekort ’n werklikheid word wanneer
drie predikante van die Kongo vir graad en nagraadse doeleindes inskryf.

1.10.2.5 Die ERCC is ’n groeiende kerk en danksy die samewerking met broers vanuit
die VGK Nederland, word daar beoog om aan die einde van 2005 reeds 42
predikante in die meer as 200 Gereformeerde kerkies in die Kongo te hê.

1.10.2.6 Die Sinodebesluite is in Engels aan die kerke beskikbaar gestel.

1.10.2.7 Kontak is tydens die ICRC met hulle Deputate onderhou.

Besluit: Kennis geneem.
1.10.3 Aanbevelings
1.10.3.1 Die Sinode konstateer met dankbaarheid die ekumeniese eenheid tussen die

GKSA en die ERCC.
1.10.3.2 Hierdie eenheid word deur verdere kontak deur gereelde besoeke uitgebou.

Besluit: Goedgekeur.

1.11 Gereformeerde Jeug in Londen
1.11.1 Opdrag: (1) Die nuwe Deputate maak kontak met die FCS oor moontlike

Afrikaanse eredienste in Londen of ander geskikte sentra. (2) Die Deputate moet
voortgaan met besoek(e) en verdere ondersoek, onder meer deur die databasis
van adresse uit te brei.

Besluit: Kennis geneem.
1.11.2 Uitvoering van die opdrag
1.11.2.1 Besoeke is deur ds Ben Fourie, dr Neels Smit en prof Dries du Plooy

(grotendeels sonder koste vir die Deputate) aan Rev David Strain van die
London City Presbyterian Church (LCPC) – vroeër die Cole Abey Church – en
aan Rev David Millar van die Cobham Presbyterian Church (CPC) gebring.

1.11.2.2 Hierdie besoeke het daartoe gelei dat die moontlikheid van Gereformeerde
bediening aan Afrikaanse jongmense in Londen ordelik gereël kon word.
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1.11.2.3 Die Deputate se uitgangspunt is om, soos in Australië en Nieu Seeland, nie ‘n
nuwe Afrikaanse kerk in Londen tot stand te laat kom nie, maar om Suid-
Afrikaanse Gereformeerdes in Londen en omstreke te laat inskakel by ‘n kerk
met wie die GKSA korrespondensie onderhou.

1.11.2.4 Tegelykertyd het twee teologiese studente wat aan die einde van 2003
afgestudeer het, Thomas Dreyer en Kruger de Kock, verlof by die Kuratorium
gekry om vir ‘n jaar in Londen te gaan werk.

1.11.2.5 Die twee studente was bereid om hulle tyd en hulleself onder toesig van die
Kerkraad van die LCPC te gee vir die werk om eerstens Gereformeerde
jongmense bymekaar te maak en hulle onder die bediening van die LCPC in te
skakel. Op dié wyse is daar ‘n stewige begin gemaak met die Gereformeerde
bediening onder Afrikaanse Gerefor-meerde jongmense in Londen.

1.11.2.6 Die bereidwilligheid by die LCPC en die CPC vir hierdie bediening spreek uit
‘n uitgebreide rapport van Rev Strain as “Moderator of the Kirk Session (our
elder’s council)”. Hy teken die koms van die twee studente as ‘n besondere
seën van die Here aan. Voor die studente se koms in Londen was Rev Strain
diep bekommerd oor talle Gereformeerde Afrikaners in Londen met wie sy
gemeente geen kontak gehad het nie:
I was greatly burdened for them, knowing that the vast majority is without any
regular gospel ministry, and many are drifting away from their Christian
Profession. I was praying and asking how we could reach out to so many with
such limited resources. It was only weeks later that I receive a telephone call
informing me that two delegates, Dr Smit and Prof Du Plooy, from the
Gereformeerde Kerk wished to meet me to discuss reaching out to the South
African community.
Hy lewer ‘n baie gunstige rapport oor die optrede en werk van die twee studente
(en hulle vrouens, Erna en Stephanie) gedurende die afgelope maande en stel
dit duidelik dat die ontwikkeling van die werk ‘n voltydse bedienaar van die
Woord vereis.

1.11.2.7 Dié werk van die twee studente het daartoe gelei dat daar tans ‘n groep van
ongeveer 160 jong Gereformeerdes is met wie kontak gemaak is en wat positief
ingestem is oor die bediening vanuit die LCPC. Ongeveer 40 kan as gereelde
kerkgangers aangemerk word. Sommiges se werksomstandighede maak dit
vir hulle onmoontlik om gereeld, of selfs af en toe, in die eredienste te kom,
ander kom van tyd tot tyd.

1.11.2.8 Vir die LCPC het die “Afrikaner Outreach” ‘n nuwe missie geword waarvoor
hulle hul entoesiasties beywer. Om die LCPC nie in twee te verdeel, ‘n Engelse
en ‘n Afrikaanse groep nie, het hulle Kerkraad besluit om die eredienste
gesamentlik te hou. Om die behoefte aan Afrikaanse eredienste te ondervang,
het die twee studente begin om die jongmense saans voor die erediens eers te
laat saamkom vir ‘n informele kuier, daarna begin ‘n Bybelstudie waarin ’n
erediens liturgie gevolg word. Die teks en preek van die vorige Sondagaand
word gebruik om die Bybelstudie op te stel. Direk na die Bybelstudie begin die
aanderediens.

1.11.2.9 Dié verwikkeling het daartoe gelei dat die noodsaaklikheid van ‘n voltydse
predikant vir die werk van verskeie kante af beklemtoon is. Nadat die Deputate
die moontlikhede deeglik ondersoek het, is besluit om die proses vir die
beroeping van ‘n voltydse predikant vir Londen in werking te stel.



210

1.11.2.10 Die LCPC en die CPC, in samewerking met hulle “Presbytery” (Partikuliere
Sinode), is bereid om R200 000 (van ‘n beraamde R300 000 per jaar vir
versorging en verblyf van ‘n voltydse predikant in Londen) byeen te bring, indien
die GKSA R100 000(+) per jaar kan bydra. Die Deputate het reeds ‘n
toesegging van R100 000 vir die eerste jaar uit die Sendeling Bedieningstrust
van Gereformeerde Kerke Rietvallei en Waterkloofrand bekom (met die
moontlikheid van R75 000 vir die tweede jaar en R50 000 vir die derde jaar).

1.11.2.11 Die Deputate het na indringende ondersoeke tot die oortuiging gekom dat
die enigste wyse waarop hierdie gemeenskaplike verantwoordelikheid van
die GKSA nagekom kan word, minstens 2 verpligte kollektes per jaar is.

1.11.2.12 Intussen het onderhandelinge met die Gereformeerde Kerk Randburg daartoe
gelei dat laasgenoemde kerk besluit het om ‘n predikant te beroep wat na
Londen gestuur sal word om in samewerking met en onder toesig van die
LCPC onder Gereformeerde Afrikaanse jongmense te gaan werk. Vir die
doel is proponent Kruger de Kock beroep en in Oktober 2005 bevestig. Hy is
tans in Londen werksaam.

1.11.2.13 Die Deputate was behulpsaam om toe te sien dat die bedieningsooreenkoms
tussen die Gereformeerde Kerk Randburg en die LCPC ordelik gereël word.

Besluit: Kennis geneem.
1.11.3 Aanbevelings
1.11.3.1 Die Sinode neem met dank kennis van die ontwikkeling.
1.11.3.2 Die Sinode neem met dank kennis van die geld wat ontvang is van die Sendeling

Bedieningstrust.
1.11.3.3 Een verpligte kollekte, vir drie jaar, word vir hierdie bediening afgestaan.

Besluit: Goedgekeur soos gewysig by 1.11.3.3. (Wysigings is hierbo
aangebring.)

2. Kerke in Ekumeniese Bande
2.1 Gereformeerde Kerken Nederland (Vrijgemaakt) (GKN(v)
2.1.1 Opdrag: Dat aangesien die GKN(v) sy ‘streven naar zusterkerkrelaties’ met die

GKSA daadwerklik wil voortsit, daar oor die GKN(V) se gronde en motiewe, asook
hulle begrip van ekumeniese eenheid (korrespondensie) en die voorwaardes en
verwagtings daaraan verbonde, geoordeel moet word. Sake wat reeds in die
gesprekke tussen die twee kerke se Deputate afgehandel is moet as afgehandel
beskou word (vergelyk die Notule van die 3Partye Oorleg van 2 Nov 2000) (Acta
2003:201, 4.3.2.4.3).

Besluit: Kennis geneem.
2.1.2 Uitvoering van opdrag
2.1.2.1 Op 10 September 2004 is weer ‘n drievoudige gesprek tussen die Deputate van

die GKN(v), die VGKSA en die GKSA op inisiatief van die GKN(v) in
Potchefstroom gehou. Hiertydens is duidelikheid verkry oor die GKN(v) se
motiewe en hulle begrip van ekumeniese eenheid, ens (kyk 2.1.1). Misverstande
en onduidelikhede is opgeklaar.

2.1.2.2 Bepaalde besluite van die Sinode Amersfoort-Centrum in Julie 2005 het daartoe
gelei dat ongeveer 1 250 Belydende en Dooplidmate hulle afgeskei het om ‘n
nuwe kerkverband te vorm, genaamd Nieuwe Vrijgemaakte. Hierdie nuwe
kerkverband is in 8 kerke georganiseer. Tans het hulle slegs een predikant van
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84 jarige leeftyd. Die besluite wat tot die afskeiding gelei het, kom hoofsaaklik
op die volgende neer:
(a) Die Sondag/Sabbat beskouing
(b) Huwelik- en egskeidingbesluite
(c) Die Liedboek van 1973. (Van die begin af was daar gesamentlike besware

teen sekere liedere, daarom is ‘n aantal geselekteer vir gebruik, maar die
hele Liedboek moes as ‘n eenheid behou word vanweë kopiereg bepalings)

(d) Die besluit waarvolgens ‘n federasie van kerke met die CGKN beoog word
– waaroor daar ‘n sterk huiwering by die beswaardes is

2.1.2.3 ‘n Eenparige besluit is geneem om aan die GKSA korrespondensie
(“zusterkerkrelatie”) te bied:

Deputaten Betrekkingen Buitenlandse Kerken (BBK)

van De Gereformeerde Kerken in Nederland

Sectie IV – Afrika

p/a H. ten Brinke, Stationsweg 17, 2411 CK Bodegraven, Nederland
tel. (++ 31) (0) 172 65 22 77; e-mail: henktenbrinke@hetnet.nl
Deputaten Ekumenisiteit van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
p/a Dr C.J. Smit

Bodegraven, 16 juni 2005

Geachte broeders,

Tijdens haar vergadering van 27 mei 2005 heeft de Generale Synode van onze
kerken, die momenteel te Amersfoort vergadert, het voorstel van Deputaten BBK
besproken om uw kerken, Die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika, een
zusterkerkrelatie aan te bieden. Dat voorstel, plus het achterliggende rapport, is
u toegezonden als bijlage bij een brief d.d. 24 Februari 2005.
Dit voorstel is door de synode met algemene stemmen aanvaard.
Gezien de voorgeschiedenis van de relatie tussen uw en onze kerken mag dit
een historisch besluit genoemd worden.
Sinds 1944 (de ‘Vrijmaking’ binnen de Gereformeerde Kerken in Nederland) was
er geen zusterkerkrelatie tussen uw kerken en de vrijgemaakte Gereformeerde
Kerken in Nederland. Nadat u in 1976 de band met de ‘synodaal‘ Gereformeerde
Kerken in Nederland verbroken had, erkende in 1981 de Generale Synode van
Arnhem van onze kerken uw kerken als ware kerk van de Here Christus.
Het duurde tot 2002 voordat er, op de Generale Synode van Zuidhorn 2002, een
voorstel lag tot het aangaan van een zusterkerkrelatie. We realiseren ons nog
steeds de pijn die het bij u veroorzaakte dat die synode op dat moment nog niet
kon overgaan tot het aanvaarden van dat voorstel. Wel besloot de Synode Zuidhorn
om haar Deputaten BBK als opdracht mee te geven “te streven naar een
zusterkerkrelatie met de GKSA” (Acta, art. 177).
Aanvullend onderzoek en gesprekken resulteerden in het voorstel van Deputaten
BBK aan de Generale Synode van Amersfoort om een zusterkerkrelatie aan te
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bieden aan uw kerken – welk voorstel dus, zoals gezegd, door de synode is
aanvaard.
In een bijlage bij deze brief doen we u het betreffende besluit plus de gronden
toekomen.
(In een bijlage bij de al genoemde brief van 24 februari 2005 hebben wij u de
regels doen toekomen die binnen onze kerken gelden met betrekking tot een
zusterkerkrelatie.)
Wij van onze kant zijn er blij mee dat onze kerken dit besluit konden nemen. We
zien nu hoopvol uit naar de reactie van uw kerken.
Als het aanbod van onze kerken door uw kerken wordt aanvaardt, en er dus
metterdaad een zusterkerkrelatie zal zijn, betekent dat het einde van lang zoeken
naar elkaar. Tegelijk betekent dat het begin van het inhoud geven aan die relatie.
We bidden dat dat voor onze beide kerkgemeenschappen opbouwend zal zijn.
In de contacten tussen uw en onze kerken hebben Die Vrye Gereformeerde Kerke
in Suid-Afrika (VGKSA), die al vanaf hun ontstaan een zusterkerk zijn van de
Gereformeerde Kerken in Nederland, steeds een belangrijke plaats gehad. Tijdens
de gesprekken tussen u en ons, op Deputatenniveau, in september 2004, is
nadrukkelijk gesteld dat een zusterkerkrelatie tussen uw en onze kerken niet mag
betekenen dat de VGKSA worden buitengesloten. Onze synode heeft, op voorstel
van ons als Deputaten BBK, dat punt nadrukkelijk meegenomen in haar
besluitvorming (besluit 2f).
Wij zien ernaar uit om samen met u de zusterkerkrelatie, wanneer uw kerken die
aanvaard hebben, vorm te geven. Tot opbouw en versterking van onze beide
kerkgemeenschappen, en tot eer van onze God.
Met broedergroet,
namens Deputaten BBK,
Henk ten Brinke

BIJLAGE
Besluit van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland,
Amersfoort 2005, ten aanzien van Die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
Materiaal
Aanvullend rapport BBK
Besluit
1. een zusterkerkrelatie aan te bieden aan Die Gereformeerde Kerke in Suid-

Afrika (GKSA);
2. Deputaten op te dragen

a. dit aanbod aan de GKSA over te brengen;
b. Die Vrije Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (VGKSA) van dit aanbod

op de hoogte te stellen;
c. als de GKSA dit aanbod aanvaarden, samen met de GKSA vorm te geven

aan die zusterkerkrelatie;
d. het gesprek met de GKSA over vragen rondom de hermeneutiek c.a. voort

te zetten;
e. in de relatie met de GKSA aandacht te hebben voor de contacten van de

GKSA met de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK);
f. te participeren, indien dat door deze kerken wordt gewenst, in het

kerkelijke gesprek tussen de VGKSA en de GKSA;
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3. eraan mee te werken dat de GKSA toegelaten worden tot de International
Conference of Reformed Churches.

Gronden
ad 1, 2a, 2c:
De GKSA zijn te erkennen als een ware kerken van Jezus Christus (vgl ook al GS
Arnhem 1981, art.138, en GS Leeuwarden 1990, art.122). Zij hebben de drie
formulieren van eenheid (de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse
Catechismus en de Dordtse Leerregels) als grondslag, en hebben een
gereformeerde kerkorde. Zij zetten zich in om op die grondslag te bouwen, en
hun kerkelijke orde te handhaven.
ad 2b:
Dit is in overeenstemming met één van de regels voor het beoefenen van
zusterkerkrelaties: “De kerken zullen elkaar informeren met betrekking tot het
aangaan van zusterkerkrelaties met derden” (Acta GS Ommen 1993, art. 68).
ad 2d:
Het debat rondom de hermeneutiek c.a. houdt de GKSA erg bezig. Af en toe zijn
er in dat debat uitlatingen die vragen oproepen. In dat debat gaat het om reële
punten; een gesprek daarover is ook voor de GKV van belang.
ad 2e:
De NGK zijn een kerkgemeenschap waarmee de GKV geen kerkelijke eenheid
heeft. Wanneer er een zusterkerkrelatie wordt aangegaan door de GKSA en de
GKV, is het van belang dat de GKSA op de hoogte is van wat de GKV en de NGK
scheidt. Het mag niet worden uitgesloten dat de GKSA kan helpen bij het
bevorderen van de relatie tussen de GKV en de NGK.
ad 2f:
De VGKSA zijn al sinds lang zusterkerken van de GKV. Een relatie tussen de
GKSA en de GKV mag niet betekenen dat de VGKSA in die relatie vergeten
worden. De GKV zijn bereid om, indien gewenst, te participeren in het gesprek
tussen de GKSA en de VGKSA.
ad 3:
De GS Zuidhorn 2002 gaf deze opdracht al aan de toenmalige Deputaten; omdat
aan deze opdracht nog niet kon worden voldaan (de ICRC vergadert pas weer in
2005) wordt deze opdracht nu opnieuw meegegeven.

Besluit: Kennis geneem.
2.1.3 Aanbevelings
2.1.3.1 Dat met dankbaarheid teenoor die Here gevolg gegee word aan die aanbod van

die GKN(v) om ekumeniese eenheid (“zusterkerkrelatie”).
2.1.3.2 Dat aan die Deputate opdrag gegee word om die wedersydse betekenis van

ekumeniese eenheid tussen die twee kerkgemeenskappe verder uit te werk en
daaraan praktiese gevolg te gee.

Besluit: Goedgekeur.

2.2 Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (VGKSA)
2.2.1 Opdrag: (1) Die gebeure op Sinode Zuidhorn in 2002 moet opgeklaar word. (2)

Die Deputate moet opnuut die VGKSA se gronde en motiewe vir ekumeniese
bande, hulle begrip van ekumeniese eenheid en die voorwaardes en verwagtinge
daaraan verbonde beoordeel, sonder om weer vooraf afgehandelde sake ter tafel
te neem (Acta, 2003:209, 5.1.4).

Besluit: Kennis geneem.
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2.2.2 Uitvoering van Opdrag
2.2.2.1 Op die gesamentlike vergadering van die Deputate van die GKSA, die GKN(v)

en die VGKSA wat op 10 September 2004 in Potchefstroom gehou is, is
duidelikheid verkry oor die VGKSA se standpuntstelling op die Sinode van
Zuidhorn 2003, asook hulle gronde en motiewe vir ekumeniese bande, hulle begrip
van ekumeniese eenheid en die voorwaardes en verwagtinge daaraan verbonde
(kyk 2.2.1).

2.2.2.2 Die Deputate van die VGKSA het die voorneme te kenne gegee om die gesprek
oor hermeneutiese beginsels met die GKSA voort te sit.

2.2.2.3 Dr CJ Smit en ds BCG Fourie is as afgevaardigdes van die GKSA op die Sinode
van die VGKSA in 2004 verwelkom waar die optredes van die afgevaardigdes
van die VGKSA op Zuidhorn verder opgeklaar is.

Besluit: Kennis geneem.
2.2.3 Aanbevelings
2.2.3.1 Die Deputate kry opdrag om die gesprek om ekumeniese eenheid met die

VGKSA voort te sit.
2.2.3.2 Die gesprek oor hermeneutiek wat die VGKSA met die GKSA verder wil voer,

kan op inisiatief van die GKSA saam met die GKN(v), en moontlik ook saam met
die NedlGK en die CGKNN, in ‘n konferensie voortgesit word met toespitsing op
Die Vrou in die Kerk.

Besluit: Goedgekeur.

2.3 Orthodox Presbyterian Church (OPC)
2.3.1 Opdrag: Die Deputate moet die (GKSA se aanbod vir) korrespondensie afhandel

(Acta 2003:206).
Besluit: Kennis geneem.

2.3.2 Uitvoering van die opdrag
2.3.2.1 Twee Deputate, naamlik prof A le R du Plooy en dr DG Breed het die Sinode van

die OPC bygewoon en gesprek met die Deputate gevoer.
2.3.2.2 Die Sinode van die OPC van 2005 het besluit op ekumeniese eenheid met die

GKSA en dit per brief bevestig.
2.3.2.3 Tydens die ICRC in Oktober 2005 is verskeie opvolggesprekke met die OPC se

Deputate gevoer om die belang en implikasies van ekumeniese eenheid verder
uit te werk.

Besluit: Kennis geneem.
2.3.3 Aanbevelings
2.3.3.1 Die Sinode aanvaar met dank dat die GKSA se aanbod vir korrespondensie met

die OPC, waardeur ekumeniese eenheid tussen die GKSA en OPC tot stand
kom, aanvaar is.

2.3.3.2 Die inhoud van hierdie ekumeniese eenheid word verder deur die onderskeie
kerkgemeenskappe se Deputate uitgewerk.

Besluit: Goedgekeur.

2.4 United Reformed Church of America (URCNA)
2.4.1 Opdrag: (1) Deputate word na die volgende Sinode van die URCNA gestuur. (2)

Korrespondensie word die URCNA aangebied (3) Kontak word gehou met die
kerkgemeenskappe in NAPARC, onder andere deur kontak met die URCNA
(Acta 2003:204).

Besluit: Kennis geneem.
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2.4.2 Uitvoering van die opdrag
2.4.2.1 Twee Deputate naamlik prof A le R du Plooy en dr DG Breed het die Sinode van

die URCNA in 2004 bygewoon. Die URCNA se vyfde Sinode is op 15 tot 18
Junie te Calgary in Kanada gehou. Verdere gesprekke is met die Deputate van
die URCNA (di Sikkema en Taylor) tydens die ICRC opgeneem.

2.4.2.2 Tydens die sitting van die Sinode het die Deputate geleentheid gehad om
samesprekings te voer met hulle Deputate vir ‘’Inter Church Relations’’ en met
die Sinode se Kommissie vir pre-advies. Hulle kon ook deelneem aan die
bespreking oor die bande tussen die GKSA en die URCNA. Dit was duidelik dat
daar by die URCNA groot kommer bestaan oor die GKSA se standpunt oor die
vrou in die diakenamp. Die Deputate het aan die Deputate en Kommissie asook
aan die Sinode die besluite van die GKSA Sinode verduidelik en beklemtoon
dat die GKSA steeds die goddelike gesag van die Skrif erken. Die Deputate het
hulle versoek om duidelik aan te dui hoe die GKSA se besluit aangaande die
vrou in die diakenamp op ‘n ontkenning van die gesag van die Skrif dui.

2.4.2.3 Die URCNA se Sinode het besluit om nie in die bande met die GKSA vanaf
‘’Phase One’’ na Phase Two’’ dit wil sê tot volle eenheid, te beweeg nie. Die
Sinode het ook besluit om onderstaande brief aan die GKSA se Sinode 2006 te
skryf. In die brief word ook verwys na “other decisions which are (also) disturbing
the peace of the GKSA’’. In die brief wat die Sinode van die URCNA goedgekeur
het, word die GKSA Sinode aangemoedig om weg te keer van weë wat verskil
met die weg wat die Skrif aandui.

2.4.2.4 Die volgende skrywe is van die URCNA ontvang:
To: Synod 2006 of the GKSA
From: Synod Calgary 2004 of the URCNA
Date: June 18, 2004

Esteemed Brothers in the Lord:

It is our joy and privilege to greet you in the name of Jesus Christ, the Lord and
King of the church. He, our Savior and Lord, feeds and nourishes His church by
His Word and Spirit, ever leading and directing her into the truth—that she may
be the pillar and foundation of the truth. The Word of the Lord is also “the sword of
the Spirit: which the church is called to handle — to uphold, to defend, and to
administer—in faithfulness and in truth.
Such, we confess, is the mandate of each and every congregation; such is also
the task of a federation of churches and of the member churches of the ICRC vis
a vis each other. It is, therefore, also the responsibility of churches and of
federations of churches that they hold each other to their sacred task and calling,
and that they admonish each other and call each other to repentance when they
depart from the teaching of the Word.
That brings us to the reason for this fraternal letter to you, the 2006 Synod of the
GSKA. It is our conviction that your most recent Synod, that of January 2003,
made a decision which is in conflict with the clear teaching of the Lord of the
church. We refer to your decision regarding”Women in Office,” your opening of
the office of deacon to women. It grieves us that you chose to take this divisive
action. In the light of our newly adopted Guidelines for Ecumenical Contact and
Ecumenical Fellowship with Churches Abroad, your present course on this matter
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may have adverse implications for our future relationship. (Please refer to our
Guidelines attached.)
We understand that there are additional decisions/developments which are (also)
disturbing the peace of the GKSA. Some of the unrest concerning these issues
may be rooted in sentiment or tradition(alism) and some may be born of a genuine
difference in understanding the witness of the Biblical text: What does the Lord
say regarding these issues?
However, to the question of “Women in the Office of Deacon” — which, on the
basis on which it was adopted, must and will lead the GKSA to “Women in the
Office of Elder/Minister” (unless indeed you give a clear-cut interpretation of Article
38 of the CO of the GKSA that will prevent women who are appointed to serve as
deacons in a congregation from functioning as office-bearers in the council) —
the witness of Scripture is clear and has never been refuted, as all faithful-to-the
Word Reformed churches have upheld. The Bible clearly does not say that women
may or ought to be holding ecclesiastical office. Such teaching of the Scriptures
is indeed offensive to the “spirit of the age,” but it is the calling of the church to
answer that “spirit” with a witness that is faithful to the Word.
We want, therefore, both to admonish you and to encourage you to turn from this
new, foreign-to-the-Scripture way, that you may experience the blessing of the
Lord—which the Lord promises to all who walk with Him in faithfulness to His
Word. Therefore it is our desire that our committee continue to work with your
committee on this particular issue.
We have decided to maintain our present relationship with you at Phase 1:
Ecumenical Contact—hoping, trusting, praying that in due time it can be moved
to Phase 2: Ecumenical Fellowship. That, however, can only take place with
churches that share with us “a like precious faith” in faithful obedience to the Word
of the Lord.
Brothers, receive our hearty greetings, which we extend to you with our prayer
that you submit yourself wholly, completely, joyfully to the Word of our God.
Fraternally in Christ,
Rev. Bill DeJong, Stated Clerk
On behalf of URCNA Synod Calgary 2004
P.S. Please address Mr. Bill Konynenbelt at urcna@shaw.ca with any return
correspondence.

Besluit: Kennis geneem.
2.4.3 Aanbevelings
2.4.3.1 Die opdrag soos in 2.4.1 word gekontinueer.
2.4.3.2 Kennis word geneem van die URCNA se besluite aangaande die GKSA.
2.4.3.3 Die Sinode spreek sy spyt uit dat die URCNA nie sy weg oopsien om met die

GKSA in ‘n verhouding van ‘’ecumenical fellowship’’ te gaan nie .
2.4.3.4 Die Deputate rig ‘n versoek dat die URCNA aandui hoe die GKSA se besluit oor

vroue in die amp van diaken in stryd is met God se Woord.
2.4.3.5 Die Deputate rig ‘n versoek tot die URCNA om aan te dui presies wat die besluite

(‘’decisions/developments’’) is waarna hulle verwys (wat volgens hulle die vrede
in die GKSA versteur) en dat hulle aandui of hulle oordeel dat die GKSA daaroor
vermaan moet word.

Besluit: Goedgekeur.
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2.5 Reformed Church of the United States (RCUS)
2.5.1 Opdrag: (1) Kontak moet met NAPARC onderhou word. (2) Kontak moet met die

lidkerke, veral die RCUS, gesoek word (Acta 2003:207).
Besluit: Kennis geneem.

2.5.2 Uitvoering van die opdrag
2.5.2.1 Die Sinode van die RCUS is in 2004 deur prof A le R du Plooy en dr DG Breed

bygewoon. Uit samesprekings met dr Robert (Bob) Grossmann was dit duidelik
dat die RCUS ‘n Gereformeerde Kerk is wat werklik erns daarmee maak om in
leer, diens en tug getrou te wees aan die Skrif. Dr Grossmann het aangedui dat
hy later in 2004 na Suid-Afrika kom. Die afgevaardigdes het hom uitgenooi om
by die geleentheid met  ons kontak te maak sodat verdere samesprekings gevoer
kon word.

2.5.2.2 ‘n Skrywe is van die besoekende Deputate (di Syms en Treick) ontvang waarin
spesifiek gevra word vir ontmoetings met die Deputate van die GKSA. Meer as
een ontmoeting het gerealiseer met die Deputate tydens die ICRC asook ná die
tyd met die Kerkraad van die Gereformeerde Kerk Rietvallei. Ds Kayayan word
mild ondersteun deur die RCUS.
Die opvallende ooreenkomste tussen die GKSA en die RCUS is beklemtoon,
alhoewel die RCUS in klein getalle bestaan.

Besluit: Kennis geneem.
2.5.3 Aanbeveling
2.5.3.1 Die Sinode spreek sy dank uit oor die ontwikkeling wat in ekumeniese

samewerking tot stand gekom het.
2.5.3.2 Ekumeniese bande word met die RCUS uitgebrei en ekumeniese eenheid word

aan dié kerkgemeenskap gebied.
Besluit: Goedgekeur.

2.6 Free Church of South Africa (FCSA)
2.6.1 Opdrag: Die gesprek met die FCSA met die doel van ekumeniese eenheid, word

as een van die prioriteite op die agenda van die nuwe Deputate voortgesit (Acta
2003:210).

Besluit: Kennis geneem.
2.6.2 Uitvoering van die opdrag
2.6.2.1 Kontak is met die FCSA gemaak tydens die ICRC. Vanweë ‘n verandering in die

Bestuur van die Dumisani Opleidingskollege en ‘n gevolglike verandering van
Deputate het daar ‘n onvermydelike onderbreking in die gesprek tussen die GKSA
en die FCSA gekom. Daar is geen mandaat aan die Deputate van die FCSA
gegee om die gesprek verder voort te sit en tot ‘n punt te voer nie.

2.6.2.2 Individuele gesprekke is egter wel met die deputaat van die FCSA opgeneem,
asook met die nuwe Rektor van die Dumisani Opleidingskollege. Die oordeel
van die Deputate is dat die FCSA de facto nog nie heeltemal onafhanklik van die
Skotse kerke kan bestaan nie.

Besluit: Kennis geneem.
2.6.3 Aanbeveling

Die opdrag soos in 2.6.1 word gekontinueer.
Besluit: Goedgekeur.
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3. Kerke in Ekumeniese Kontak
3.1 Kerke in Spanje en Frankryk
3.1.1 Opdrag: “Die Deputate kry opdrag om ondersoek in te stel na en kontak te maak

met nuutgestigte/nuutontstane kerke in Europa.”
Besluit: Kennis geneem.

3.1.2 Uitvoering van die opdrag
Daar is nie spesiale besoeke onderneem na Europa om ondersoek in te stel nie
en nie een van die ander besoeke het vrug in dié verband opgelewer nie. Kontak is
wel gemaak met ’n Deputaat van die Gereformeerde Kerke in Spanje, wat pas as
lid van die ICRC aanvaar is. Die betrokke opdrag behoort ’n staande opdrag aan
die Deputate te bly.

Besluit: Kennis geneem.
3.1.3 Aanbeveling

Die opdrag in 3.1.1 bly ’n staande opdrag aan die Deputate, ook ten opsigte van
ander wêrelddele.

Besluit: Goedgekeur.

3.2 Kerke in Sri Lanka (LRC)
3.2.1 Opdrag: (1) ’n Waghouding word steeds ingeneem ten opsigte van die uitvoering

van die opdrag van Sinode 2000 vir ekumeniese eenheid met die LRC (2) Daar
word opdrag aan die nuwe Deputate gegee om verdere ondersoek in te stel (Acta
2003:194).

Besluit: Kennis geneem.
3.2.2 Uitvoering van die opdrag

Geen verdere besoeke is aan Sri Lanka gebring nie. Die situasie in die LRC toon
agteruitgang, in so ’n mate dat daar nie meer werklik van ’n kerkverband sprake is
nie. Die enigste aktiwiteit wat tans bedryf word is die Christelike skool waar daar
ook dienste gehou word. Die situasie is ook met ander kerke, wat in Sri Lanka
betrokke is of was, bevestig.

Besluit: Kennis geneem.
3.2.3 Aanbeveling

Die Deputate monitor die situasie en verdere ontwikkeling. Daar word by die
volgende Sinode weer hieroor gerapporteer.

Besluit: Goedgekeur.

3.3 Indonesië
3.3.1 Opdrag: (1) Voortdurende voorbidding word vir die kerke in Indonesië gedoen –

soos vir ander kerke wêreldwyd (2) Die nuwe Deputate stuur ’n afgevaardigde in
antwoord op die uitnodiging van die kerke in Timor daarheen om inligting in te
win en ekumeniese kontak te ondersoek (Acta 2003:196).

Besluit: Kennis geneem.
3.3.2 Uitvoering van die opdrag
3.3.2.1 Die Calvinisties-Gereformeerde Kerke van Wes-Timor (GGRCI)

Die GGRCI is ‘n onafhanklike Gereformeerde Kerkgenootskap wat in die 1950’s
op die eiland Timor en omliggende eilande in Indonesië gestig is. Tans is daar 11
gemeentes en 5 sendingposte waar hulle besig is met kerkplanting. Die 9
predikante wat hulle het, kan nie deur die arm gemeentes onderhou word nie en
moet self sorg vir kos op die tafel. Hulle teologiese studente studeer tans te Bali
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by ‘n teologiese skool waarby die Heritage Reformed Church van die VSA ook
op ‘n stadium betrokke was. Van hulle predikante is ook opgelei by die teologiese
skool van die Canadian Reformed Churches in Hamilton, Ontario. Die kerk het
reeds ‘n Gereformeerde skool (van voorskools tot graad 10) en hoop om dit ook
mettertyd uit te bou om ‘n teologiese skool in te sluit.
Die GGRCI het die GKSA versoek om nadere kontak en samewerking. In opdrag
van Sinode 2003 het dr Henk Stoker en ds Ben Fourie die kerke daar besoek.
Insiggewende gesprekke het gevolg waarin hulle leerstellige suiwerheid, asook
hulle erns met en opgewondenheid oor die uitdra van die ware evangelie van
Jesus Christus telkens opgeval het. Ook is maniere bespreek waarop ons mekaar
kan bystaan ten opsigte van
(a) teologiese opleiding en die opleiding van kerkleiers;
(b) die uitruil van katkisasie, pastorale, etiese en ander materiaal;
(c) die ondersteuning in uitreik-inisiatiewe (- daar is geweldig baie geleenthede);
(d) hulp met besigheids-inisiatiewe om die lidmate en daardeur ook die kerke

finansieel sterker te maak sodat die werk kan uitbrei en daar ‘n ekonomiese
bolwerk teen Islam kan kom;

(e) hulp met onderwys en mediese sake;
(f) ekumeniese samewerking op verskeie vlakke.
Bemoedigende dinge is gehoor oor mense wat uit Islam en die heidendom tot
bekering kom, hoe weeskinders gehelp word, en hoe die kerk van die Here op
ander eilande bygestaan word wat deur aardbewings en vervolging getref word.
Ook is diep onder die indruk gekom van hoe Gereformeerde Christene te midde
van groot armoede met vreugde leef en opgewonde is om die rykdom van die
evangelie met ander te deel.

3.3.2.2 Kerke in Java
Tydens hulle besoek aan Indonesië het ds Ben Fourie en dr Henk Stoker in Jakarta
onder andere samesprekings gehou met prof Kadarmanto Hardjwasito van die
Gereformeerde Kerke van Java (Indonesië). Hy is daar vise-rektor van die
teologiese skool waar hulle teologiese studente onder andere opgelei word.
Hierdie kerkgenootskap het veral gemeentes in en om Jakarta, die hoofstad van
Indonesië. Hulle het daar ‘n ledetal van rondom 350 000. Hulle is lid van die REC
(Gereformeerde Ekumeniese Raad). Die afgelope klompie jare het heelwat
bekeerlinge uit Moslem-geledere deel van die kerke daar geword. Tans is daar
baie druk op die kerke. Digby ‘n 1 000 kerke is volgens die Christene die afgelope
sewe jaar deur Moslem-ekstrimiste in Indonesië afgebrand. Die Gereformeerde
Kerke van Java kry selfs in die groter Jakarta al swaarder, soos gesien kan word
deurdat die (Moslem-)owerheid ‘n hele paar van hulle kerke gedwing het om te
sluit.
Samesprekings is gevoer oor ons en hulle teologiese opleiding, asook die verdere
opleiding van predikante en die toerusting van lidmate. Hulle stel daarin belang
dat ons en hulle mekaar moet bystaan wat materiaal en dosering betref, en vra
dat ons ‘n afvaardiging sal stuur wat ‘n paar dae lank kan kom om opleiers,
kerkleiers en diensorganisasies te ontmoet, asook om deel te neem aan hulle
programme. Op die wyse kan die GKSA en die Gereformeerdes van Java mekaar
beter leer ken, mekaar bystaan, vir mekaar voorbidding doen en van mekaar
leer.

Besluit: Kennis geneem.
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3.3.3 Aanbevelings
3.3.3.1 Nouer bande word met die kerke in Wes Timor deur opvolgbesoeke nagestreef.
3.3.3.2 Die kerke en individuele Christene in Indonesië wat onder verdrukking ly, word

opgedra aan die genadetroon van die Here.
3.3.3.3 Verdere ekumeniese kontak met die Gereformeerde Kerke van Java word

gemaak met die oog op ekumeniese bande.
3.3.3.4 Die Deputate stuur een of meer afgevaardigdes om die ekumeniese kontak uit

te bou en te kyk hoe die GKSA en die kerke in Indonesië, veral wat opleiding
betref, kan saamwerk.

Besluit: Goedgekeur.

3.4 Kerke in Afrika
3.4.1 Opdrag: (1) Afgevaardigdes word op ’n gereelde basis na die kerke met wie daar

reeds ekumeniese eenheid (korrespondensie) is, gestuur. (2) Op dieselfde wyse
word ekumeniese kontak en bande gehandhaaf en uitgebou (Acta 2003:193-
194).

Besluit: Kennis geneem.
3.4.2 Uitvoering van die opdrag
3.4.2.1 Prioriteit van Sendingfokus vir Afrika

Gedurende die afgelope drie jaar het die Ekumeniese Deputate Buitelands die
noodsaak besef om binne die Deputaatgroep meer klem te laat val op die GKSA
se sendingfokus op Afrika. Verskillende kontakte is opgebou wat in ‘n volgende
termyn daadwerklik uitgebou moet word. Die Deputate besef ook die
verantwoordelikheid van die GKSA in die identifisering, bekendstelling en
koördinering van Gereformeerde sendingaksies in Afrika.

3.4.2.2 Sendingkonferensie
In Maart 2005 is ‘n Internasionale Sendingkonferensie gehou wat op ‘n besondere
wyse daartoe bygedra het dat ekumeniese bande gebou en
samewerkingsooreenkomste gesluit is. ‘n Soortgelyke konferensie word vir 2006
beplan.

3.4.2.3 Werksaamhede in Afrika
3.4.2.3.1 Demokratiese Republiek van die Kongo

Die Gereformeerde Kerk Potchefstroom-Noord koördineer die hulp wat verskeie gemeentes

van die GKSA aan Gereformeerde gemeentes/predikante in die DRK verleen.
3.4.2.3.2 Botswana
3.4.2.3.2.1 Gereformeerde Kerk D’Kar

Die Gereformeerde Kerk Nylstroom koördineer die hulp wat verskeie
gemeentes van die GKSA aan die bediening van ds Hendrik du Plessis
verleen. Hierdie bedieningshulp het noodsaaklik geword nadat Nederlandse
kerke hulle hulp vir hierdie bediening teen die einde van 2004 onttrek het.

3.4.2.3.2.2 Motopi
Die Gereformeerde gemeentes van Rietvallei en Magol koördineer die hulp
wat aan ‘n sendelingegpaar te Motopi verleen word. Verskeie ander
gemeentes is ook besig om by hierdie bediening betrokke te raak.
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3.4.2.3.2.3 Predikant vir Gabarone
Deur middel van die Sendeling Bedieningstrust is die Gereformeerde
gemeentes van Zeerust en Mafikeng besig om ‘n predikant vir Gabarone te
beroep.

3.4.2.3.3 Zambië
Die Gereformeerde Kerk Pretoria koördineer die hulp van verskeie gemeentes
vir die bediening van ds Charles Zulu in Lusaka.

3.4.2.3.4 Ander Afrikalande
Die Gereformeerde Kerk Messina is by die bediening in Zimbabwe
betrokke.

3.4.2.3.5 Franse Radio bediening
3.4.2.3.5.1 Die bediening van ds Eric Kayayan het in die afgelope drie jaar nie net oor

Afrika uitgebrei nie, maar het selfs in Frankryk en Kanada nuwe
uitbreidingsmoontlikhede ontdek.

3.4.2.3.5.2 Die versoek van die Gereformeerde Kerk in die Ivoorkus tot ekumeniese
eenheid word deur die Deputate ondersoek.

3.4.2.3.6 Ander geleenthede
3.4.2.3.6.1 Met die hulp van die Sendelingbedieningstrust het die Gereformeerde Kerk

Randburg ‘n predikant vir die bediening van Afrikaanssprekende jongmense
in Londen beroep.

3.4.2.3.6.2 Repaiwe: Vanuit die ander Gereformeerde Sinodes is daar ook ‘n groeiende
betrokkenheid by die saak van Gereformeerde Sending. Daar is alreeds
onderlinge kontak gemaak wat in die toekoms daadwerklik uitgebou moet
word.

3.4.2.4 Gesprek met NG en NH Kerke oor bediening in Afrika
Die afgelope drie jaar was daar verskillende gesprekke tussen afgevaardigdes
van die GKSA, die NG kerk en die NH kerke met betrekking tot die saak van
Buitelandse bediening. Ook in hierdie gesprekke is die noodsaak van ‘n fokus
op Afrika en die bedieningsgeleenthede wat in Afrika opduik, gevoer. Hierdie
gesprekke het daartoe aanleiding gegee dat ‘n uitgebreide Afrika-toer deur
hierdie kerke beplan is. ‘n Volledige verslag hieroor is besig om saamgestel te
word. Die neerslag van hierdie verslag sou baie beslis die doelstelling en
werksaamhede van die GKSA se ekumeniese Deputate (Afrika) kon bevorder.

3.4.2.5 Sendelingbedieningstrust
‘n Sendelingbedieningstrust is deur die Gereformeerde Kerke Waterkloofrand
en Rietvallei opgerig. Deur middel van ruim skenkings het die Trust begin om
“voorpos” Koninkryks-geleenthede finansieel te ondersteun. Die Trust stel homself
ten doel om ten minste 1 000 Gereformeerdes te vind wat elkeen ‘n bedrag van
R100 per maand ten bate van die Trust afdra. Gemeentes is ook welkom om by
die werksaamhede van die Trust betrokke te raak. Op hierdie wyse kan hulle
daartoe bydra en meewerk om kosbare Koninkryksgeleenthede te benut. Meer
inligting sal deur middel van ‘n inligtingstuk beskikbaar gestel word.

Besluit: Kennis geneem.
3.4.3 Aanbevelings
3.4.3.1 Die Deputate benut die komende Sendingkonferensie om ekumeniese bande

te bou.

3.4.3.2 Die Deputate versoek plaaslike kerke om by die verskillende projekte/
bedieninge hierbo genoem, betrokke te raak.
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3.4.3.3 Die Deputate koördineer Gereformeerde sendingwerk in Afrika.
3.4.3.4 Kerke wat in die buiteland tov Sendingwerk en bediening betrokke is of wil raak

moet met die nuwe Deputate oorleg pleeg ter wille van koördinering.
3.4.3.5 Die Deputate verreken die neerslag van die verslag oor die Afrika-toer in

samewerking met die NG en NH kerke in hulle werksaamhede.
3.4.3.6 Individue en kerke van die GKSA word opgeroep om die werksaamhede van

die Sendelingbedieningstrust te ondersteun.
3.4.3.7 Die versoek van die Gereformeerde Kerke in Ivoorkus om ekumeniese eenheid

met die GKSA word deur die Deputate hanteer.
Besluit: Goedgekeur soos gewysig by 3.4.3.1. (Wysiging is hierbo aangebring.)

3.5 First Evangelical Presbyterian Reformed Church in Singapore (FEPRCS)
3.5.1 Opdrag: (1) Daar word opdrag aan die nuwe Deputate gegee om ondersoek in te

stel na ekumeniese kontak met die FEPRC in Singapoer. (2) Die Deputate moet
ook kontak maak met die PRCA met wie die FEPRC noue bande het (Acta
2003:195).

Besluit: Kennis geneem.
3.5.2 Uitvoering van die opdrag

Omstandighede was nie gunstig vir enige ter plaatse kontak deur die Deputate
met die FEPRCS nie. Dit was nie vir die Deputate op besoek aan die VSA binne
die finansiële begrensing moontlik om die opdrag uit te voer nie.

Besluit: Kennis geneem.
3.5.3 Aanbevelings

Die opdrag soos in 3.5.1 word aan die Deputate opgedra.
Besluit: Goedgekeur.

3.6 Samen-op-weg Kerke
3.6.1 Opdrag: (1) Ekumeniese kontak met die Samen-op-weg kerke moet verdere

aandag kry (2) Die Deputate moet die volgende sitting van die REC in Nederland
bywoon en die geleentheid gebruik om die ondersoek voort te sit (Acta 2003:197).

Besluit: Kennis geneem.
3.6.2 Uitvoering van die opdrag
3.6.2.1 Die Samen-op-weg Kerke het gedurende 2003-4 ‘n nuwe kerkformasie gevorm

met die naam De Protestantse Kerk in Nederland (PKN).
3.6.2.2 In die PKN is daar steeds verskeie modaliteite soos veral verteenwoordig deur

die Gereformeerde Bond en die Christelijke Gereformeerde Beraad.
3.6.2.3 Skakeling is tot dusver bemoeilik agv die verspreiding van ‘n verskeidenheid van

kerklike faksies wat in die PKN gehuisves word.
Besluit: Kennis geneem.

3.6.3 Aanbeveling
Kontak met die PKN word deur die Deputate verder gevoer.

Besluit: Goedgekeur.

3.7 Reformed Presbyterian Church of Central and Eastern Europe (RPCCEE) en
Karolyi Gaspar Institute of Theology and Missions (KGITM)

3.7.1 Opdrag: (1) Die ekumeniese kontak wat tot stand gekom het, word waar dit prakties
moontlik is, voortgesit (Acta 2003:203).

Besluit: Kennis geneem.
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3.7.2 Uitvoering van die opdrag
Dit was nie vir die Deputate prakties moontlik om verdere kontak te bewerkstellig
nie.

Besluit: Kennis geneem.
3.7.3 Aanbeveling

Die opdrag soos in 3.7.1 word gekontinueer
Besluit: Goedgekeur.

3.8 Presbyterian Church America (PCA)
3.8.1 Opdrag: Ekumeniese eenheid word aan die PCA gebied (Acta 2003:206-207).

Besluit: Kennis geneem.
3.8.2 Uitvoering van opdrag
3.8.2.1 ‘n Ontmoeting van prof A le R du Plooy en dr DG Breed met lede van die PCA kon

op 9-10 Junie in Atlanta, VSA plaasvind.
3.8.2.2 Die lede met wie gesprek gevoer is, was dr Roy Taylor, die “Stated Clerk” van die

“General Assembly” van die PCA en ds Theo van Blerk, lid van die Interchurch
Relations Committee van die PCA.

3.8.2.3 Afskrifte van enkele en relevante besluite van Sinode 2003 is in Engels aan hulle
beskikbaar gestel.

3.8.2.4 In die Handelinge van Sinode 2003:206-207 blyk dit dat korrespondensie
(ekumeniese eenheid) aan die PCA aangebied moet word.

3.8.2.5 Die Deputate het ná indringende gesprek met genoemde verteenwoordigers van
die PCA, asook in die lig van inligting oor die stand van sake in die PCA, tot die
gevolgtrekking gekom dat die GKSA vir eers ’n versigtiger weg moet volg. Die
rede hiervoor is veral die volgende:
Tans is daar ’n ernstige gesprek en selfs spanning in hulle geledere aan die gang
oor sake soos die gesag van die Westminster konfessie – veral oor die
interpretasie van bepaalde artikels. Verskil van mening bestaan oor die bindende
krag van die konfessie, oor die bedoeling van die ondertekening, veral tov die
skeppingsdae, die Sabbat en die leer oor die regverdigmaking.

3.8.2.6 Die Deputate oordeel derhalwe dat die GKSA op hierdie stadium nie moet
oorgaan tot ‘n die aanbod vir ekumeniese eenheid nie, maar hierdie kerklike
verhouding voorlopig moet beperk tot ekumeniese bande. Dit sou egter steeds
belangrik wees dat verdere gesprek met die PCA gevoer moet word – veral in
die lig van die besluite van die General Assembly wat laat in Junie 2004 in
Pittsburgh plaasgevind het.

Besluit: Kennis geneem.
3.8.3 Aanbevelings
3.8.3.1 Die Deputate bly op hoogte van die besluite en ontwikkelinge in die PCA, veral

dmv kommunikasie met ds Theo van Blerk.
3.8.3.2 Die GKSA volstaan in die lig van 3.8.2, met die uitbouing van ekumeniese bande

met die PCA.
Besluit: Goedgekeur.

4. Kontak met Ekumeniese Vergaderings
4.1 Reformed Ecumenical Council (REC)
4.1.1 Opdrag: (1) Die GKSA gaan voort met samewerking met die REC by wyse van

waarnemers en werk waar moontlik saam in die werksaamhede van die REC. (2)
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Twee afgevaardigdes woon die sitting van die volgende REC in Nederland as
waarnemers by (Acta 2003:189, 3.2.4).

Besluit: Kennis geneem.
4.1.2 Uitvoering van Opdrag

Die Deputate het die Deputate wat vir kerke in Europa en die VK ekumenies
verantwoordelik is, dr CJ Smit en prof A le R du Plooy, afgevaardig. Omdat prof Du
Plooy sy sending kon kombineer met ander werk waarvoor hy verantwoordelik is,
het dit geen koste van die Deputate vir sy afvaardiging geverg nie, daarom kon die
Deputate bykomend vir ds CB Swanepoel afvaardig.

Besluit: Kennis geneem.
4.1.3 Rapport oor die REC
4.1.3.1 Tans ondersoek die REC ‘n nouer verhouding met die Wêreld Alliansie van

Gereformeerde Kerke (WARC).
4.1.3.2 In die plenêre sessies is besprekings na aanleiding van die volgende rapporte

gehou: Teologiese Opleiding, Jeug en Christelike Opvoeding, Missie en Diakonia,
Menseverhoudinge, Geloofspluralisme, Kerk, Staat en die Koninkryk van God en
Teologiese Opleiding in ‘n Plurale Gemeenskap.

4.1.3.3 Groepsbesprekings is tussendeur gehou, wat ook die geleentheid gebied het
om individueel met verteenwoordigers van verskeie kerkgemeenskappe oor die
wêreld samesprekings te kon hou.

4.1.3.4 Die Deputate het tot die besef gekom dat ekumeniese liggame soos die REC
grotendeels gespreksforums is in belang van ekumenisiteit.

Besluit: Kennis geneem.
4.1.4 Aanbeveling
4.1.4.1 Die GKSA behou sy waarnemerstatus en stuur weer afgevaardigdes na die

volgende vergadering van die REC.
4.1.4.2 Die nuwe Deputate kry opdrag om die roeping en deelname van die GKSA ten

opsigte van ekumeniese liggame en bewegings te formuleer.
Besluit: Goedgekeur.

4.2 International Conference of Reformed Churches (ICRC)
4.2.1 Opdrag: (1) Daar word voortgegaan met die proses om lidmaatskap te verkry

van die ICRC. (2) Die besluit van Sinode 2000, om by wyse van kerklike ramings
die ledegeld te betaal, word bevestig. (3) Twee Deputate word deur die Sinode
afgevaardig na die ICRC 2005. (4) Die ICRC 2005 word wyd bekendgestel onder
die GKSA om deelname en ondersteuning aan te moedig. (5) Die nuwe Deputate
vir Ekumenisiteit: Buitelandse Kerke kry opdrag “om deurlopend kontak te maak
met Gereformeerde Buitelandse Kerkgemeenskappe oor sake van dringende
en algemene belang kragtens KO art 49”. (6) Daar word veral aandag gegee aan
sendingkoördinering deur die ICRC (Acta 2003:187).

Besluit: Kennis geneem.
4.2.2 Uitvoering van opdrag
4.2.2.1 Die Deputate oordeel dat die kontinuïteit van die proses vir lidmaatskap wat reeds

ses jaar gelede deur ds BCG Fourie en dr CJ Smit begin is, voortgesit moet
word.

4.2.2.2 Die ICRC is in Pretoria gedurende Oktober 2005 gehou. Benewens dr CJ Smit
en ds BCG Fourie het enkele ander Deputate en belangstellendes gedeeltes
van die Kongres bygewoon. Die Kongres is gereël deur die VGKSA in
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samewerking met die Interim Komitee van die ICRC gereël. Die volgende Kongres
word DV in 2009 in Nieu Seeland aangebied.

4.2.2.3 Bykans al die kerke in ekumeniese eenheid met die GKSA het die Kongres as
lede bygewoon. Kerkgemeenskappe wat as lede van die Kongres toegelaat is,
is die volgende: GKSA, Eglise Reformee Confessante au Congo, Iglesias
Reformada de Espana.

4.2.2.4 Die aansoek van die GKSA het indringende bespreking uitgelok. Die aanvanklike
Kommissierapport het gestel dat die GKSA eers in 2009 as ‘n volle lid toegelaat
word, met die uitdruklike voorwaardes dat (a) die Sinode met ‘n “overwhelming
majority” standpunt inneem teen vrouelidmate in die amp van ouderling en
predikant en dat (b) die GKSA sy bande met die CRCNA terstond verbreek.

4.2.2.5 Uiteindelik is die voorwaardes op voorstel van die CGKNN en die FCS se
afgevaardigdes laat vaar en is die GKSA as volle lid met ’n stemming van 22/1
toegelaat.

4.2.2.6 Prof Derick Mashau is as lid van die Interim Komitee van die ICRC vir sending
aangewys.

4.2.2.7 Aansoeke wat nie geslaag het nie:
4.2.2.7.1 Free Church of Scotland (Continuing)

Die groep wat in 2000 afgeskei is van die FCS is onder die naam FCS
(Continuing) bekend. Die hangende hofsaak en Appèlle teen die FCS oor die
naam van hierdie kerkgemeenskap ten opsigte waarvan hulle stel dat hulle die
ware voortsetting van die FCS is en die eiendomsreg op eiendomme het, het
die FCS(Cont) se aansoek negatief beïnvloed.

4.2.2.7.2 United Reformed Churches in Myanmar en Nongo u Kristu ken Sudan hen Tiv.
Hulle kon nie aan die vereistes voldoen om twee borge daar te stel nie.

4.2.2.8 Waarnemers by die ICRC waarmee kontak gemaak en gesprek gevoer is, sluit
in: Gereformeerde Kerk in Swede, afgevaardigdes uit Etiopië en Japan.

4.2.2.9 Die sentrale tema wat tydens die kongres aangebied is, was Die Koningskap
van Jesus Christus. Drie temas en gevolglike werkswinkels is gelei deur Prof
Hans Maris van Nederland, dr Arjan de Visser van Hamilton (Kanada), Rev David
Robertson van Skotland en Rev Yonson Dethan van Timor, Indonesië. In die temas
en werkswinkels is die toepassing van die tema in die kerk en op die sendingveld
ondersoek.

4.2.2.10 Kontak met kerke in ekumeniese eenheid
Kontakgesprekke is met afgevaardigdes van kerke in ekumeniese eenheid
gevoer. Oor elkeen van hierdie kerke word afsonderlik elders in die Rapport
gehandel.

Besluit: Kennis geneem.
4.2.3 Aanbevelings
4.2.3.1 Die Sinode spreek sy dank en waardering uit dat die GKSA as lid van die ICRC

aanvaar is.
4.2.3.2 Die Sinode spreek sy gelukwensing uit aan prof Mashau wat as lid van die

Interimkomitee vir sending aangewys is.
4.2.3.3 Afgevaardigdes word deur die Deputate aangewys om die volgende ICRC by te

woon.
4.2.3.4 Die hartlike samewerking met die werksaamhede van die ICRC word bevestig

deur voluit deel te neem aan die aktiwiteite van die ICRC soos uitgedruk in
streekskonferensies en sendingkonferensies.
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4.2.3.5 Aan die Deputate word opgedra om kontak met die Interim Komitee te behou.
Advies en voorstelle moet deur die Deputate voorberei word na gelang van
omstandighede en behoefte met die oog op die volgende ICRC in 2009.

Besluit: Goedgekeur.

4.3 World Reformed Fellowship (WRF)
4.3.1 Opdrag: (1) Die GKSA aanvaar ten volle deelname in die werksaamhede van

die WRF. (2) Die ledegeld van die WRF word deur ramings verhaal soos die
geval is met die ICRC. (3) Twee lede word afgevaardig na die onderskeie streeks-
en internasionale konferensies soos van toepassing (Acta 2003:190).

Besluit: Kennis geneem.
4.3.2 Uitvoering van opdrag

Dr Flip Buys is op die Interim Komitee van die WRF aangewys en kontak word
deur hom met dié liggaam onderhou. Die GKSA se aansoek om lidmaatskap dien
by die Kongres wat in Maart 2006 in die RSA gehou word.

Besluit: Kennis geneem.
4.3.3 Aanbevelings
4.3.3.1 Die aansoek word ingedien by die Kongres van 2006.
4.3.3.2 Die aansoek om lidmaatskap by die WRF word gedoen met inagneming van die

finansiële implikasies.
4.3.3.3 Die Deputate stuur afgevaardigdes na kongresse op streeks- en internasionale

vlak.
Besluit: Goedgekeur.

4.4 AEA & TEASA
4.4.1 Opdrag: Die nuwe Deputate kry opdrag om by die werksaamhede van die AEA

en TEASA as waarnemers betrokke te bly en op die vlak gereformeerde insette
te bly lewer (Acta 2003:191).

Besluit: Kennis geneem.
4.4.2 Uitvoering van opdrag

Geen vergadering van die organisasies kon in die afgelope termyn bygewoon word
nie.

Besluit: Kennis geneem.
4.4.3 Aanbeveling

Die opdrag in 4.4.1 word herhaal.
Besluit: Goedgekeur.

4.5 Die Gereformeerde Bond en die Konfessioneel Gereformeerde Beraad
4.5.1 Opdrag: (1) Die Deputate ondersoek die kerkregtelike vraagstuk van hoe die

GKSA ‘n ekumeniese verhouding kan aangaan met konfessionele groep(e) in ‘n
kerkgemeenskap (2) Die Deputate voer gesprek met die GB en CGB oor die
raakvlakke van hulle sendingbetrokkenheid en –belangstelling in Afrika (Acta
2003:202).

Besluit: Kennis geneem.
4.5.2 Uitvoering van die opdrag

Geen direkte kontak kon in die afgelope termyn gemaak word nie.
Besluit: Kennis geneem.

4.5.3 Aanbevelings
4.5.3.1 Die opdrag in 4.5.1 gekontinueer word.
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4.5.3.2 Dat gesprekke met die Gereformeerde Bond en die Konfessioneel
Gereformeerde Beraad, voortgaan.

Besluit: Goedgekeur soos gewysig. (Wysigings is hierbo aangebring.)

5. Uitvoering van ander besluite
5.1 Brosjure
5.1.1 Opdrag: (1) Die brosjure word opgegradeer – met foto’s ens ter illustrasie (2) ‘n

Oplaag van 2 000 word gedruk en beskikbaar gestel deur die nuwe Deputate aan
alle persone wat kontak maak met ander kerkgemeenskappe (Acta 2003:211).

Besluit: Kennis geneem.
5.1.2 Uitvoering van opdrag

Die nuwe brosjure is saamgestel.
Besluit: Kennis geneem.

5.2 Kennisgewing van besluite aan kerke in Ekumeniese eenheid
Die Sinode neem kennis
Al die tersaaklike besluite van Sinode 2003 is vertaal en aan die betrokke instansies
van die kerkgemeenskappe gestuur. Die volledige Acta is ook versend.

Besluit: Kennis geneem.

5.3 Descensus
5.3.1 Opdrag: (1) Die Nasionale Sinode gee opdrag aan die Deputate Ekumeniese

Sake om hierdie saak steeds met ander Gereformeerde Kerke in ekumeniese
verband (2) op te neem en terug te rapporteer aan die volgende Sinode. (3) Die
konsepbewoording word in die kerke gebruik met die oog op toetsing daarvan
(Acta 2003:559, 5,6).

Besluit: Kennis geneem.
5.3.2 Besluit van die GKSA (Sinode 2003)

Die GKSA het besluit om ‘n plaasvervangende bewoording van die descensus in
die Apostolicum en die Atanasium in konsep vir toetsing deur die kerke te aanvaar
(Acta 2003:559, 3, 4).
Dié konsepbewoording dien as ‘n basis om ‘n nuwe bewoording in die plek van
die tradisionele descensus [en neergedaal het na die hel;] aan Sinode 2006 vir ‘n
besluit voor te lê:

In die Apostolicum:
“wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het”

In die Atanasium:
 “en só die angste van die hel, tot in die dood toe, ondergaan het”

5.3.3 Die agtergrond oorsigtelik (vgl Acta 2000:419)
5.3.3.1 Die tradisionele formulering gee nie ‘n korrekte uitdrukking aan die bedoeling

van die bewoording nie, en gee aanleiding tot teologiese misinterpretasie en
misverstand.

5.3.3.2 Die tradisionele formulering, “descendit in inferna”, kom nie in die oorspronklike
Apostolicum voor nie. Na ongeveer drie eeue van die bestaan van die
Apostolicum kom dit vir die eerste keer in die Acta van die Ekumeniese Sinode
van Sirmium (359) en die Konsilie van Nicea in Thracië (359) voor.
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5.3.3.3 In 390 het Rufinus, ‘n priester van Aquilea, dit opgeneem in sy Expositio Symboli
Apostolici, en wel in die plek van “sepultus” (begrawe is). Hieruit blyk dat “sepultus”
en “descendit in inferna” toe as sinonieme beskou is.

5.3.3.4 In 750 is die teks van die Apostolicum finaal vasgestel en die frase “descendit in
inferna” het toe finaal sy plek naas “sepultus” gekry. Dit het aanleiding tot die
geloof gegee dat Christus Hom na sy sterwe in die verblyfplek van die dooies
(sheol/hades) bevind het, wat later vervang is met die geloof dat Christus die hel
(gehenna) besoek het en daar die oorwinning oor Satan en die dood behaal het
(die Evangelie van Nikodemus, hfst 13–21).

5.3.3.5 In die tyd van die Reformasie was daar talle leerstellige debatte en polemieke
oor die interpretasie van hierdie artikel. Tussen 1580 en 1720 was daar nie minder
nie as 34 Lutherse, 16 Gereformeerde en 4 Rooms-Katolieke ondersoeke hieroor.
Bucer interpreteer byvoorbeeld hierdie artikel in 1536 histories en beskou Christus
se grafstelling as sinoniem met die neerdaling. Luther betrek die neerdaling op
Jesus se lyding in Getsemane en Golgota; Calvyn neem hierdie siening van hom
oor (Institusie 2.16.8). Hy erken dat hierdie artikel eers later ingevoeg is, dat
sommige kerkvaders elkeen hulle eie vertolking daaraan gegee het en dat ander,
soos Augustinus, dit heeltemal weggelaat het. Hy verkies “hel” as vertaling van
“inferna” en verklaar hierdie artikel as Christus se hellesmart aan die kruis, met
die verskriklike dieptepunt daarvan as die Godsverlating. Hierdie verklaring het
sy neerslag gevind in die Heidelbergse Kategismus 16:44.

5.3.3.6 Die descendus word in die Konfessie en Groot Kategismus van Westminster
nog anders opgevat: Hy is begrawe en verkeer tot die derde dag in die staat van
die dooies en in die mag van die dood.

Besluit: Kennis geneem.

5.3.4 Hantering van die probleem deur verskillende Gereformeerde Kerke
(vgl Acta 2003:421)

5.3.4.1 In 1970 het die Commission on English Texts (ICET) van die hoofstroomkerke
in die Engelssprekende Gereformeerde wêreld “He descended into hell” vervang
met “He descended to the dead.”

5.3.4.2 Die Nederduitse Gereformeerde Kerk het in 1986 die vertaling “neergedaal het
na die hel” verander na “ter helle neergedaal” – om die eintlike betekenis daarvan
beter uit te druk in ooreenstemming met die historiese en Skriftuurlike gegewens.

5.3.4.3 Die Presbyterian Church in Korea het hierdie woorde reeds in ‘n vroeë stadium
uit die Apostolicum weggelaat omdat dit met die leer van die vagevuur van die
RKK verwar sou kon word.

5.3.4.4 Die Rooms Katolieke Kerk en die Protestantse Kerke in Duitsland het hierdie
artikel intussen ook verander na “neergedaal na die doderyk.”

5.3.4.5 Die Christian Reformed Churches of Australia het in 1997 dié voetnoot by die
descendus gevoeg: “by this we understand that Christ suffered the Godforsaken
agony of hell on the cross”, en in 2003 is op ‘n substituut besluit wat kerke vir
liturgiese doeleindes kan gebruik: “having suffered the torments of Hell.”
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5.3.4.6 Ook die Reformed Churches of Nieu Seeland het op ‘n verduidelikende nota by
die descendus besluit.

5.3.4.7 Die Reformed Ecumenical Council het in 2000 besluit om die tradisionele
bewoording te laat soos dit is, want “the problem is more a matter of language
than of doctrine”, en “any departure from it should be unilateral”, en ook gesê
dat “churches using a common language should endeavour to use an agreed
version”.

5.3.4.8 In die familie van die Baptiste en Presbiteriaanse Kerke in die VSA is die neiging
al hoe meer om die descendus eenvoudig weg te laat.

Besluit: Kennis geneem.
5.3.5 Reaksie op versoek om kommentaar

Die besluit van Sinode 2003 is vir kommentaar aan al die kerke in ekumeniese
eenheid, met ekumeniese bande en sommiges met ekumeniese kontak (deur die
Konvent en die ICRC), sowel as aan al die predikante, kerkrade en teologiese
professore van die GKSA voorgelê. Verskeie kommentare van kerkgemeenskappe
en individue is deur die Deputate ontvang.

Besluit: Kennis geneem.
5.3.6 Versoek van die Tussenkerklike Raad

Die GKSA word versoek om die resultaat van hulle Deputate se werk in dié verband
deur te voer na die TKR, sodat getrag word om ‘n gesamentlike bewoording vas te
stel wat vir die goedkeuring aan die onderskeie Sinodes en Algemene Vergadering
voorgehou kan word en wat daarna in die beoogde gesamentlike nuwe vertaling
van die Belydenisskrifte opgeneem kan word.

Besluit: Kennis geneem.
5.3.7 Ter kennisname
5.3.7.1 As ‘n samevatting van die proses tot en met Sinode 2003 word gestel dat die

tradisionele bewoording en neergedaal het na die hel ‘n laat-toevoeging uit
ongeveer die 5de eeu nC is en dat daar geen Bybelse gronde vir die letterlike
betekenis van die bewoording is nie. In die Heidelbergse Kategismus is die
probleem wat deur die bewoording geskep is met ‘n aanvaarbare verklaring
ondervang. Hierdie verklaring lui dat die frase op die helse smarte dui wat Christus
deur sy hele lewe en veral aan die kruis gely het. Desondanks bly die bewoording
van die frase vir misverstand vatbaar, en moet dit verkieslik gewysig word. Vandaar
die konsepbewoording: wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan
het.

5.3.7.2 Om die ekumeniese band in die betrokke frase wêreldwyd met kerke te handhaaf
(ook Gereformeerde Kerke) wat die tradisionele bewoording behou, én ter wille
van die historiese feit dat die tradisionele bewoording deur eeue se geslagte
van gelowiges behou is, moet die frase nie bloot weggelaat word nie.

5.3.7.3 ‘n Gewysigde bewoording moet die gedagte wat in die frase lê, soos dit deur die
Heidelbergse Kategismus verklaar word, weergee.

5.3.7.4 Om dieselfde redes moet die gewysigde bewoording nie verskuif word om
byvoorbeeld as inleidende artikel vir die frase oor die lyding te dien nie.

Besluit: Kennis geneem.
5.3.8 Aanbevelings
5.3.8.1 Die Sinode kontinueer die opdrag aan die Deputate Ekumenisiteit: Buitelands

om:
5.3.8.1.1 ‘n meer verteenwoordigende bydrae van kerke in ekumeniese eenheid en kerke

met ekumeniese bande en ekumeniese kontak te verkry.
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5.3.8.1.2 gevolg te gee aan die versoek van die TKR sodat getrag word om ‘n
gesamentlike bewoording vas te stel wat vir die goedkeuring aan die onderskeie
Sinodes en Algemene Vergadering voorgehou kan word en wat daarna in die
beoogde gesamentlike nuwe vertaling van die Belydenisskrifte opgeneem kan
word.

5.3.8.1.3 aan die volgende Sinode te rapporteer.
Besluit: Goedgekeur soos gewysig by 5.3.8.1.2. (Wysigings is hierbo
aangebring.)

5.4 Uitnodiging van Deputate en waarnemers
5.4.1 Die Sinode neem kennis

Uitnodigings is gerig aan al die kerkgemeenskappe met wie ekumeniese eenheid
onderhou word asook die kerkgemeenskappe met wie ekumeniese bande bestaan
– om Deputate en waarnemers te stuur.

Besluit: Kennis geneem.
5.4.2 Die Sinode besluit

Die Deputate en waarnemers word hartlik verwelkom in die Sinode en kry
geleentheid om groete oor te dra aan die Sinode en deel te neem aan gesprekke
soos vasgestel deur die moderamen.

Besluit: Goedgekeur.

5.5 Finansies
5.5.1 Die Sinode neem kennis
5.5.1.1  Erkenning word aan die Professore en die leraars verleen wat dikwels uit ander

fondse as die verpligte kollekte-inkomste besoeke aan buitelandse kerk-
gemeenskappe gebring het waar dit met ander opdragte saamgeval het.

5.5.1.2 Gekombineerde besoeke is deur die Deputate gebring om kostes te bespaar.
5.5.1.3 Dank word teenoor die kerke uitgespreek vir die verpligte kollekte per jaar

waarmee hierdie werk op ekumeniese gebied moontlik gemaak is.
Besluit: Kennis geneem.

5.5.2 Aanbevelings
5.5.2.1 Die Sinode begroot weer vir die werksaamhede van die Deputate deur
5.5.2.1.1 een verpligte kollekte per jaar vir uitvoering van opdragte ten opsigte van

buitelandse kerkgemeenskappe; en
5.5.2.1.2 reiskoste, daggeld en ander noodsaaklike verpligtinge uit die Sinodekas.
5.5.2.2 Voorsiening word gemaak vir die kerke se gesamentlike verantwoordelikheid

ten opsigte van die bediening in Londen deur een verpligte kollekte per jaar.
Besluit: Goedgekeur soos gewysig by 5.5.2.2. (Wysiging is hierbo aangebring.)

5.6 Notules, verslae, groeteboodskappe en korrespondensie
5.6.1 Al die dokumente is vir insae beskikbaar.
5.6.2 Al die dokumente word vir bewaring in die argief geplaas.

Besluit: Kennis geneem.

5.7 Maatstaf vir ekumenisiteit
5.7.1 Ekumeniese bande word opgeneem met kerke wat met die GKSA een is in leer,

diens en tug (KO, art 85)
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5.7.2 Middelmatige verskille behoort nie in die weg te staan van ekumeniese eenwording
nie.

5.7.3 Die praktiese betekenis van ekumenisiteit word vergestalt in sake soos: attestasie
en beroepbaarstelling; uitnodiging na mekaar se sinodes; insette in mekaar se
besluitneming.

5.7.4 Dit word aanbeveel dat die betekenis van ekumenisiteit met betrekking tot spesifieke
sake in byvoorbeeld Kerkbladartikels en by wyse van kort inligtingstukke aan
kerkrade, bekend gemaak word.

Besluit: Goedgekeur.

5.8 Bekragtiging van die ekumeniese eenheid tussen die GKSA en die OPC
Dr CJ Smit rig ‘n woord waarin diepe dankbaarheid uitgespreek word oor die formele
totstandkoming van ekumeniese eenheid tussen die GKSA en die OPC.
Die Sinode sing Rev dr George Knight III Ps 133:1,2 toe, waarna dr Smit voorgaan in
‘n gebed van danksegging.
Die Moderamen bevestig die eenheid deur almal Rev dr George Knight III met ‘n
handdruk te verwelkom.
Rev dr George Knight III rig ‘n woord van dank aan die Sinode.
Ds DJ de Kock bedank Rev dr George Knight III namens die Sinode.

5.9 Bekragtiging van ekumeniese eenheid tussen die GKSA en die GKN(v)
Dr CJ Smit rig ‘n woord tot die Sinode en in die besonder tot di Henk ten Brinke en
Eric de Boer as verteenwoordigers van die GKN(v). Hy beklemtoon die rede vir die
blydskap oor elke teken van eenheid van die kerk van die Here wêreldwyd – teen die
agtergrond van die kerkverskeurdheid dwarsoor die wêreld. Hy wys daarop dat die
GKSA hom deur al die jare vir eenheid in die kerk beywer het, trouens, dat dit die
hoofdoel van ekumenisiteit vir die GKSA is. Hy spreek die Sinode se diepe
dankbaarheid en blydskap uit oor die formele band van ekumeniese eenheid wat
tussen die GKSA en die GKN(v) tot stand gekom het, waardeur ‘n jarelange eenheid
nou tot uitdrukking kom.
Die Sinode sing Ps 87:1,2,4 en 5, daarna gaan dr Smit voor in ‘n dankgebed.
Die Moderamen bevestig die eenheid deur almal die twee afgevaardigdes van die
GKN(v) met ‘n handdruk te verwelkom.
Di H ten Brinke en E de Boer rig ‘n dank- en groeteboodskap tot die Sinode.
Prof A le R du Plooy bedank die sprekers.
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15.  Emeritaatsversorging

Die Deputate lê die volgende Rapport aan die Sinode voor.

15.1 RAPPORT DEPUTATE EMERITAATSVERSORGING: KRAGTENS
KERKORDE, ARTIKELS 11, 13 en 20 (Art 111)

A. Ds LH van Schaik stel die Rapport.
B. Besluit: Die Rapport word staande die Sinode afgehandel.

C. RAPPORT
(Notules van die handelinge van die Deputate word as ongepubliseerde Bylaes bygevoeg.)

In hierdie afdeling word oor die algemene werk van die Deputate kragtens sy opdrag aan
die Sinode gerapporteer.

1. Sake waarvan die Sinode kennis neem
1.1 Vergaderings
1.1.1 Die Deputate Emeritaatsversorging (verkose lede Trustees en soos benoem) het

minstens drie maal per jaar vergader om sake rakende PPF, EVT en Mediese
aangeleenthede af te handel en aan opdragte uitvoering te gee. Notules van die
handelinge van die Deputate word as ongepubliseerde Bylaes bygevoeg.

1.1.2 Konsultante van ABSA, SANLAM, mCubed (nou Advantage) en Liberty Mediese
Skema het jaarliks met die Deputate vir voorleggings vergader.

Besluit: Kennis geneem.

1.2 Interne werksaamhede
1.2.1 Ter aanvang van werksaamhede deur die Trustees vir die huidige termyn is ‘n

opleidingsgeleentheid rakende pligte en verantwoordelikhede van Trustees en
aanverwante sake gereël en aangebied.

1.2.2 Benewens ‘n werksverdeling in Kommissies om sake rakende PPF, EVT en
Mediese aangeleenthede deurlopend te hanteer, is ook die volgende Komitees
benoem om die vlak van werksaamhede te verhoog: Ouditkomitee, Koöperatiewe
komitee (om op hoogte van pensioenwet, reglemente, ens te bly) en Dagbestuur
(om bestuurs-funksioneel die werksaamhede van die Trustees te moniteer en te
laat vlot).

1.2.3 Deurlopend is per vergadering aandag aan die uitvoering van Sinode-opdragte
met behulp van ‘n standaardprosedurelys gegee.

1.2.4 ‘n Vraelys vir selfevaluering van Trustees is in gebruik geneem om twee maal per
jaar die werksaamhede van hierdie Trustees toetsend aan die hand daarvan te
verfyn en op ‘n hoë standaard te hou.

Besluit: Kennis geneem.
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1.3 Ander werksaamhede
1.3.1 Klassisse en Kerkrade is van tyd tot tyd besoek en navrae is beantwoord.
1.3.2 Skrywes (korrespondensie) soos nodig en opgedra is deur die Dagbestuur

afgehandel).
1.3.3 Reëlings is getref dat lede van die Trustees by geleentheid met die studente oor

sake rakende die PPF, EVT en Mediese Fonds in gesprek tree.
Besluit: Kennis geneem.

2. Sake waaroor die Sinode besluit
2.1 Dankwoord
2.2.1 Die personeel van die Administratiewe Buro betrokke by die werksaamhede van

die Deputate Emeritaatsversorging word vir hulle werk bedank.
Besluit: Goedgekeur.

D. AANVULLENDE RAPPORT
1. Sake waarvan die Sinode kennis neem
1.1 Konsultante van die Aktuaris se kantoor het tot en met die laaste vergadering van die

Trustees gereeld vergaderings vir voorleggings en advies bygewoon.
1.2 Advantage (voorheen mCubed) het voorleggings oor die huidige stand van

beleggings gedoen. Kernsake van hierdie voorlegging is in die Voorsittersverslag
vervat en dien as Bylae by die Aanvullende Rapport.

1.3 Geleentheid is aan PSG-Konsult en Investec gegee om voorleggings te doen. Die
Trustees kon hulle oor die veiligste wyses en maniere van belegging van Trustfondse
vergewis het.

1.4 Die Trustees het alle sake in die standaardprosedurelys opgeneem waaraan in die
volgende termyn aandag gegee moet word. Hierdie werkwyse dra daartoe by dat
werksaamhede gekontinueer kan word.

1.5 Die name van kundiges om deur die Sinode vir ‘n volgende termyn aangewys te
word, is aan die Administratiewe Buro deurgegee.

1.6 Die Deputate Emeritaatsversorging dank die kerke vir die vertroue in hulle oor die
afgelope drie jaar gestel.

Besluit: Kennis geneem.
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15.2 RAPPORT DEPUTATE VIR EMERITAATSVERSORGING – MEDIESE
AANGELEENTHEDE (Artt 112, 113, 190, 197)

Die Deputate lê die volgende Rapport aan die Sinode voor.

A. Ds LH van Schaik stel die Rapport.
B. Mnre Johan van den Berg en Ryno Greeff van ABSA Aktuarisse en Konsultante word

verwelkom
C. Besluit: Die Rapport word verwys na die Kommissie EVT/PPF. Finansiële state

word verwys na Kommissie Finansies.
D. Dr FP Kruger rapporteer namens die Kommissie EVT/PPF.
E. Ds W Vogel rapporteer namens Kommissie Finansies.

F. RAPPORT
(Notules van die handelinge van die Deputate word as ongepubliseerde Bylaes bygevoeg.)

1. Sake waarvan die Sinode moet kennis neem
1.1 Sinode opdragte
1.1.1 Die Sinode gee opdrag aan die Deputate om op hoogte te bly met ontwikkeling

en indien nodig, om na die eis van omstandighede te handel en aan die volgende
Sinode te rapporteer.
Die Deputate het die opdrag uitgevoer tesame met die hulp van ABSA
Gesondheidsorgkonsultante wat die Deputate op ‘n deurlopende basis van
inligting en adviese voorsien het.

1.1.2 Die Sinode doen ’n ernstige beroep op kerkrade om predikante wat nog nie lede
is nie in te skakel by die Mediese Skema wat deur die Deputate vir
Emeritaatsversorging gereël word.
Die opdrag is uitgevoer.

1.1.3 Die Deputate vir Emeritaatsversorging kry opdrag om ook die Mediese Skema
aangeleenthede te behartig.
Die opdrag is uitgevoer. Hieroor sal verder in die Aanvullende Rapport
gerapporteer word.

1.1.4 Gee uitvoering aan alle sake wat kragtens die aanvaarde Ordereëling vir die
Mediese Skema aan hulle opgedra is.
Sake soos in die Ordereëling opgedra, is uitgevoer.

1.1.5 Alles wat gedurende die Sinode besluit is, ook te verwoord en in die Ordereëling
op te neem.
Geen nuwe sake is in die Ordereëling opgeneem nie.

1.1.6 Verpligte lidmaatskap en beweging van die toekoms.
Hieroor sal verder in die Aanvullende Rapport gerapporteer word.

Besluit: Kennis geneem.

2. Sake waaroor besluit moet word
2.1 Die Sinode gee opdrag aan die Deputate om op hoogte te bly met ontwikkeling en

indien nodig, om na die eis van omstandighede te handel en aan die volgende Sinode
te rapporteer.
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2.2 Die Sinode doen ’n ernstige beroep op kerkrade om predikante wat nog nie lede is
nie in te skakel by die Mediese Skema wat deur die Deputate vir Emeritaatsversorging
gereël word.

2.3 Die Deputate vir Emeritaatsversorging kry opdrag om ook die Mediese Skema
aangeleenthede te behartig.

2.4 Gee uitvoering aan alle sake wat kragtens die aanvaarde Ordereëling vir die Mediese
Skema aan hulle opgedra is.

2.5 Alles wat gedurende die Sinode besluit is, word verwoord en in die Ordereëling op
te neem.

Besluit: Goedgekeur.

3. Finansiële state
Besluit: Goedgekeur.
Kyk Addendum : Finansiële State agterin Handelinge.
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15.3 RAPPORT VAN DIE TRUSTEES GKSA PREDIKANTE
PENSIOENFONDS (Artt 118, 130, 160, 191, 192, 197)

Die Trustees lê die volgende Rapport aan die Sinode voor.

A. Ds LH van Schaik stel die Rapport.
B. Besluit: Die Rapport word verwys na die Kommissie EVT/PPF. Finansiële state word

verwys na Kommissie Finansies.
C. Ds LH van Schaik stel mnr G le Roux van Advantage Multifondsbestuurders aan die

Sinode voor.
D. Mnr G le Roux spreek die Sinode toe.
E. Ds LH van Schaik rig ‘n dankwoord aan mnr Le Roux.
F. Ds LH van Schaik stel mnr C Erasmus, die aktuaris, aan die Sinode voor.
G. Mnr C Erasmus spreek die Sinode toe.
H. Ds EJ Tiemensma rig ‘n dankwoord aan mnr Erasmus.
I. Dr FP Kruger rapporteer namens die Kommissie EVT/PPF.
J. Ds W Vogel rapporteer namens Kommissie Finansies oor finansiële state.

K. RAPPORT
1. Oproep

Aan alle lede van die GKSA Predikante Pensioenfonds asook Kerkrade is kennis
gegee van die algemene vergadering van die Pensioenfonds wat tydens die Sinode
2006 vergader.
Besluit: Kennis geneem.

2. Konstituering
Alle afgevaardigdes na die Nasionale Sinode, predikante sowel as ouderlinge, word
gereken as teenwoordig met lede en kerkrade wat op eie koste die vergadering
kragtens bogenoemde oproep bywoon (tydens die Sinode).

Kragtens die Wet op Pensioenfondse geskied hierdie algemene vergadering van die
GKSA Predikante Pensioenfonds onder die toesig van die Raad van die Trustees van
die Pensioenfonds.

(Notules van die handelinge van die Raad van Trustees word as ongepubliseerde Bylaes
bygevoeg.)
Besluit: Kennis geneem.

3. Sake waarvan die Sinode kennis moet neem
3.1 Opdragte van die Sinode
3.1.1 Aan die nuwe Trustees word opgedra om uitvoering te gee aan alle sake waaroor

die Sinode oor die Pensioenfonds besluit het.
Alle sake is volgens opdrag uitgevoer.

3.1.2 Gee uitvoering aan alle sake wat kragtens die Reglement van die GKSA Predikante
Pensioenfonds aan hulle opgedra word.
Opdragte is deurlopend uitgevoer.
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3.1.3 Aan die Trustees word opgedra om met Kerkrade te skakel waar predikante se
PGT’s onder standaard is en om PGT op pariteit te bring met die
versorgingsbedrae van die emeritaatsversorgingskombinasie.
(a) Die minimum PGT riglyn wat aan die kerke deurgegee is vir 2003, was

R165 000. Kerkrade is daarop gewys dat hierdie riglyn jaarliks met minstens
die inflasiekoers aangepas behoort te word. Riglyne vasgestel vir 2004 was
R180 000 en vir 2005 R195 000.

(b) ‘n Werksdokument vir die bepaling van die PGT van hul predikant(e) is aan
Kerkrade gestuur met nodige kontakpersone indien Kerkrade en predikante
hulp in hierdie verband sou benodig.

(c) Die Trustees het die onderskeie Klassisse binne die kerkverband besoek en
aan die hand van bogenoemde werksdokument aan hulle leiding en toerusting
gegee mbt die bepaling van PGT’s.

(d) Sinodebesluite van 2003 tov die bepaling van PGT’s is aan die kerke
deurgegee waarvolgens kerke aan Klassisse verantwoording moet doen
indien Kerkrade sou afwyk van die gestelde minimum riglyn. Kerkrade het op
die September 2003 Klassisse hieroor gerapporteer, by welke geleentheid
die Trustees sommige van die Klassisse besoek het.

(e) Jaarliks is die bedrag wat deur Kerkrade oorbetaal is vir die PPF met hulle
bevestig.

3.1.4 Standaardprosedures as opdragte wat die Trustees deur die Hoofbeampte van
die Fonds moet toesien vir afhandeling:
Die Algemene Vergadering keur die volgende standaardprosedures goed wat
jaarliks deur die Administratiewe Buro as administrateur van die Fonds gedoen
word:
(a) Bewys van PGT’s – moet jaarliks verkry word en op lêer geplaas word
(b) Benoemingsvorms – moet jaarliks van lede verkry word
(c) Jaarlikse bonusverklarings – van die aktuaris – saam met die voordeelstaat
(d) Uitstuur van voordeelstate – jaarliks nie later as September nie
(e) Kwotasies en aankoop van pensioene – deur die Hoofbeampte
(f) 3-jaarlikse kwotasie ten opsigte van groep- en lewensversekering moet van

die versekeraars verkry word
(g) Die Hoofbeampte bring die Trustees op hoogte van al die bepalings van die

versekeringskontrakte en sien toe dat aan al die voorwaardes en vereistes
voldoen word

(h) Aanspreeklikheid van Trustees – jaarliks uitneem van gebeurlikheidspolis
(i) Korrespondensie met lede en Kerkrade – soos deur die Algemene

Vergadering bepaal
(j) Byhou van liasseerstelsel ten opsigte van lede
(k) Toesien dat Fonds jaarliks geouditeer word
(l) Alle korrespondensie en inligting oor pensioenfondsaangeleenthede soos van

onder andere die Registrateur van Pensioenfondse, moet aan die Trustees
deurgegee word. Indien nodig sal die Trustees die inligting laat deurgee aan
die lede

(m) Die oomblik wanneer ‘n eis vanweë onbekwaamheid goedgekeur word, gee
die kantoor skriftelik aan die plaaslike Kerkraad kennis sodat die kerklike
pad van onbekwaamverklaring afgehandel kan word.

Die Trustees het deurlopend verseker dat bovermelde standaardprosedures deur
die Hoofbeampte van die Fonds uitgevoer is.
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3.1.5 Diverse sake voortvloeiend uit die uitvoer van opdragte
3.1.5.1 Daar is besluit dat alle navrae ivm finansiële syfers skriftelik by die Administratiewe

Buro aangevra moet word en nie deur individuele Trusteelede hanteer mag word
nie. Lede/kerkrade kan aanspreeklik gehou word vir fooie, afhangende van die
vlak van kundigheid nodig om die navraag te beantwoord, asook vir addisionele
kostes wat daarvoor aangegaan moes word.

3.1.5.2 Waar predikante op grond van Kerkorde, artikel 13 op grond van mediese redes
geëmeriteer het, word Kerkrade gewys op die risiko waaraan hulle as Kerkraad
hul blootstel (in terme van versekerbaarheid) indien sodanige predikante
dienswerk, van watter aard ookal, sou verrig.

3.1.5.3 Kerkrade word daaraan herinner dat daar maandeliks aan alle dienende
predikante ‘n betalingsadvies (oor finansiële versorging) gegee moet word.

3.1.5.4 Kerkrade waar predikante onder Kerkorde, artikel 13 om mediese redes
geëmeriteer het, moet jaarliks skriftelik oor die stand van versorging van die
betrokke predikante aan die Trustees rapporteer.

3.1.5.5 Lede is ingelig dat PGT’s jaarliks op fondsverjaarsdag met ‘n maksimum van
20% verhoog mag word.

3.1.5.6 In hul skrywe aan Kerkrade het die Trustees die beginsel duidelik gestel dat PGT’s
voldoende behoort te wees om uiteindelik ook in die mediese versorging van
lede te kan voorsien.

3.1.5.7 Riglyne as hulp vir die bepaling van traktement is in ‘n boekieformaat uitgegee
en aan Kerkrade gestuur.

3.1.5.8 Die Trustees herinner lede daaraan dat hulle via hul onderskeie Kerkrade met
die Trustees moet kommunikeer waar dit versorgingsaangeleenthede raak,
aangesien Kerkrade op die ou end vir die versorging van die predikant
verantwoordelik is (Kerkorde, artikel 11). Die Trustees kommunikeer in sodanige
sake slegs met Kerkrade.

3.1.5.9 Kerkrade waar predikante emeriteer, word daarop gewys dat die Kerkraad by
die aankoop van pensioene die besluit van die emeritus oor die aanwending van
sy Regmatige Aandeel uit die Pensioenfonds moet goedkeur.

3.1.5.10 Gade/eggenoteversekering kan nie na die ouderdom van 65 jaar voortgesit
word nie.

3.1.5.11 Waar pensioene deur ‘n emeritus aangekoop moet word, stuur die
Administratiewe Buro aan Kerkrade ‘n lys van die instansies by wie daar belê
mag word en waaruit hulle ‘n keuse mag uitoefen (om in die lig van Kerkorde,
art 13 en toekomstige versorging te verseker dat die gelde by ‘n betroubare
instansie belê word). Die alternatiewe keuse van óf die vaste groei-opsie óf
die “met wins”-opsie (met waarderingsrentekoers) word aan die Kerkraad en
predikant wat emeriteer, deurgegee.

3.1.5.12 Lede kan vanaf 1 Julie 2005 hul PPF fondse volgens twee opsies belê. Vanaf
50-jarige ouderdom kan lede die keuse uitoefen om hul fondse in die
gewaarborgde portefeulje te belê. Die Trustees beveel baie sterk aan dat lede
hul fondse minstens vanaf vyf jaar voor aftrede in die gewaarborgde portefeulje
belê.

3.1.5.13 Die Kerkraad van die Gereformeerde Kerk Elandspoort en sy predikant, ds RJ
van der Klashorst weier tans om by die PPF in te skakel.

3.1.5.14 Die predikante van die Sinode Middellande sal vanaf 1 Julie 2005 inskakel by
die PPF.
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3.1.5.15 Advantage (by name Gerrit le Roux), asook die Aktuaris is deur die Trustees
versoek om tydens Sinode 2006 ‘n kort aanbieding te gee waarvolgens hul
beleggingsfilosofie, ens verduidelik word.

3.1.5.16 Die PPF se eise as persentasie van Netto Premies was die afgelope jaar 453%.
Besluit: Kennis geneem.

4. Finansiële state
Besluit: Goedgekeur.
Kyk Addendum : Finansiële State agterin Handelinge.

5. Opdragte aan die nuwe Trustees van die GKSA Predikante Pensioenfonds
5.1 Alle opdragte soos in 2003 word gekontinueer.

Besluit: Goedgekeur.
5.2 Diverse aangeleenthede soos deur die Sinode goedgekeur, asook die uitvoering

daarvan, moet in bovermelde opdragte bygewerk word.
Besluit: Goedgekeur.

5.3 Die volgende sake moet pertinent aangespreek en afgehandel word:
5.3.1 Die Gereformeerde Kerk Elandspoort wat weier dat hul predikant by die PPF

inskakel.
Besluit:  Die Trustees neem die saak op met die Kerkraad.

5.3.2 Die inskakeling van die predikante van Sinode Middellande by die PPF.
Besluit: Goedgekeur. Die Trustees hanteer die saak.

L. AANVULLENDE RAPPORT
1. Sake waarvan die Sinode kennis moet neem
1.1 Waar ‘n predikant medies ongeskik word en daarom volgens Kerkorde, art 13

onbekwaam word vir die uitoefening van dienswerk, moet kerke daarvan kennis neem
dat ‘n “korrekte” verklaring beskikbaar is by die Administratiewe Buro. Sorg moet
gedra word dat in sodanige verklaring daar ‘n goeie begrip is van die feit dat mediese
ongeskiktheid nie deur die versekering as emeritering beskou word nie en daarom
ook nie as emeritering omskryf mag word nie.

1.2 Die Trustees van die Predikante Pensioenfonds het na voorleggings op 3 November
2005 deur onderskeidelik PSG Konsultante, Investec Private Bank en Advantage,
besluit om te bly by Advantage as die Predikante Pensioenfonds se Multifonds-
Fondsbestuurders. Die laaste sodanige voorleggings het plaasgevind op 3 November
2005.

1.3 Die Aktuaris sal die Sinode 2006 toespreek. Die verteenwoordiger van Advantage
sal nie (soos in die aanvanklike Rapport vermeld) op die Sinode wees nie.

1.4 Die Trustees en lede van die Predikante Pensioenfonds sal DV op 6 Januarie 2006
byeenkom tydens ‘n Ledevergadering.

1.5 ‘n Spesifieke predikant se Predikante Pensioenfonds bydraes is reeds geruime tyd
agterstallig, en hieroor moet, indien die probleem nie vooraf bevredigend opgelos is
nie, aan die ledevergadering tydens Sinode 2006 gerapporteer word.

1.6 ‘n Spesifieke predikant en sy Kerkraad weier om deel te word van die Predikante
Pensioenfonds, en hieroor moet, indien die probleem nie voorafbevredigend opgelos
is nie, aan die ledevergadering tydens Sinode 2006 gerapporteer word.
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1.7 Die ledeverkiesing vir die Trustees se termyn 2006 tot 2008 is afgehandel en die
volgende predikante is verkies: Di Leo van Schaik, Eddie Tiemensma, Peet Coetzee
en Willem Vogel. Die sekundi in numeriese volgorde is dr Jac Howell en ds MP
Fourie.

1.8 Die Aktuariële Waardering van die Predikante Pensioenfonds vir die jaar 2004 en
2005 word hierby aangeheg.

Besluit: Kennis geneem.

2. Waarderingsverslag van die Aktuaris

VERSLAG INSAKE DIE STATUTÊRE AKTUARIËLE WAARDERING VAN DIE
GKSA PREDIKANTE PENSIOENFONDS SOOS OP 30 JUNIE 2004

AFDELING 1

INLEIDING

1.1 Hierdie verslag word aan die Raad van Trustees van die GKSA Predikante Pensioen-
fonds gerig.

1.2 Aan my is opgedra om ‘n statutêre Aktuariële Waardering van die GKSA Predikante
Pensioenfonds (hierna die Fonds genoem) soos op 30 Junie 2004 (die
waarderingsdatum) te doen.
Die waarderingsdatum van 30 Junie 2004 verteenwoordig ook die surplustoedelings-
datum van die Fonds in terme van die Tweede Wysigingswet op Pensioenfondse,
2001 (die Wysigingswet).

1.3 Aktuariële Ondersoeke is soos op 30 Junie 2002, 30 Junie 2003 en 30 Junie 2004
ten opsigte van die Fonds gedoen, terwyl die vorige statutêre waardering soos op
30 Junie 2001 plaasgevind het. Vir die doeleindes van hierdie verslag verteenwoordig
die periode 30 Junie 2001 tot 30 Junie 2004 die “waarderingsperiode”.

1.4 Die doel van hierdie Aktuariële Waardering is om:
1.4.1 die mate te vermeld waartoe die beleggingopbrengs wat op die bates van die

Fonds behaal is, die netto werkgewerbydraes beskikbaar vir aftreevoordele, sowel
as enige surplusse of tekorte wat gedurende die waarderingsperiode ontstaan
het, aan die lede van die Fonds toegedeel is,

1.4.2 te bepaal wat die aktuariële surplus onder die Fonds soos op die waarderingsdatum
vir die doeleindes van surplustoedeling in terme van die Wysigingswet beloop,

1.4.3 die finansiële verloop van die Fonds gedurende die waarderingsperiode te ontleed,
1.4.4 te bepaal wat die netto beskikbare werkgewerbydraekoers vir aftreevoorsiening

in die jaar wat op die waarderingsdatum volg onder die Fonds gaan beloop, asook
watter beleggingsopbrengs in die interim aan die lede van die Fonds toegedeel
kan word. Die aannames wat vir die projeksie van individuele lede se verwagte
voordele oor die langer termyn gebruik moet word, word ook bepaal, en

1.4.5 te bepaal of die huidige batesamestelling van die Fonds met die profiel van die
verpligtinge onder die Fonds versoenbaar is.
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AFDELING 2

BESONDERHEDE VAN DIE FONDS

2.1 Die GKSA Predikante Pensioenfonds is op 1 Julie 1994 gestig en word as ‘n
privaatfonds bedryf.

2.2 Gedurende die waarderingsperiode het die volgende veranderinge in die Fonds
plaasgevind:

2.2.1 ‘n Totaal van 1 500 Ou Mutual demutualiseringsaandele is op grond van versekering
by Ou Mutual aan die Fonds toegedeel. Hierdie aandele is aanvanklik foutiewelik
as die eiendom van die GKSA Personeel Pensioenfonds gereken. Die aandele
sowel as alle dividende op die aandele toegeken, is gedurende die
waarderingsperiode aan die Fonds geallokeer.

2.2.2 Op 1 Julie 2002 is ‘n verhoging van 6,5% aan lede wat op daardie datum op
jaargelde geregtig was, toegestaan.

2.2.3 Alle jaargelde wat onmiddellik voor 1 April 2004 vanuit die Fonds betaal is, is vanaf
hierdie datum teen ‘n koste van R9,4-miljoen by Ou Mutual in die name van die
persone geregtig op die jaargelde aangekoop. Hierdie jaargelde is op ‘n basis
konsekwent met die waarderingsbasis wat op daardie stadium gegeld het en
ooreenkomstig die voordele soos uiteengesit in die Reglement van die Fonds
aangekoop.

2.2.4 Minimum Pensioenverhogings ingevolge die Wysigingswet is op 1 Julie 2003 ten
opsigte van persone wat op 30 Junie 2002 op jaargeldbetalings onder die Fonds
geregtig was, bereken. Die waarde van die addisionele verhoging het ongeveer
R35 000 soos op 1 Julie 2003 beloop. Hierdie R35 000 tesame met
beleggingsopbrengs tot 1 April 2004, die datum waarop jaargelde vanaf Ou Mutual
aangekoop is, is ten volle aangewend om die betrokke persone se jaargelde te
verhoog.

2.2.5 In terme van die Wysigingswet is alle lede op Minimum Voordele onder die Fonds
geregtig. ‘n Lid van ‘n gedefinieerde bydrae fonds se Minimum Voordeel word
breedweg in die Wysigingswet gedefinieer as die waarde van die lid se individuele
rekening, oftewel die lid se regmatige aandeel, plus ‘n proporsionele gedeelte van
die beleggingsreserwe en die ledesurplusrekening onder die Fonds. Geen
ledesurplus-rekening word onder die Fonds gehou nie en geen eksplisiete
beleggingsreserwe word onder die Fonds bedryf nie. Slegs ‘n implisiete
beleggingsreserwe is tot dusver onder die Fonds in stand gehou wat tesame met
lede se regmatige aandele die markwaarde van die lede se voordele onder die
Fonds verteenwoordig. Aangesien die toedeling van ‘n beleggingsreserwe
problematies by die uittrede van lede vanuit die Fonds is en die Raad van Trustees
besluit het om nie met die praktyk met betrekking tot die implisiete
beleggingsreserwe voort te gaan nie, word die bates van die Fonds sowel as lede
se regmatige aandele teen die volle markwaarde daarvan op die waarderingsdatum
in berekening gebring.
Sover my kennis strek, het daar sedert die vorige waarderingsdatum geen ander
veranderinge in die Fonds plaasgevind wat die finansiële stand van die Fonds
wesenlik beïnvloed het nie.
‘n Opsomming van die belangrikste voordele wat deur die Fonds gebied word,
word in Aanhangsel A uiteengesit.

2.3 Op 30 Junie 2004 was daar ‘n totaal van 287 aktiewe lede onder die Fonds met
totale jaarlikse pensioengewende traktemente van R52 147 000 vergeleke met 285
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aktiewe lede met totale jaarlikse pensioengewende traktemente van R34 246 000
soos op 30 Junie 2001. Die geweegde gemiddelde ouderdom van die aktiewe lede
van die Fonds soos op die waarderingsdatum was 47,9 jaar teenoor 46,8 jaar op
die vorige waarderingsdatum.

2.4 Sedert 30 Junie 2001 het die ledetal onder die Fonds van 285 na 287 soos volg
toegeneem:

Aantal lede op 30 Junie 2001 285
Plus : Nuwe toetredes 20

: Regstellings 2
Min : Diensverlatings 6

: Emeritering 11
: Sterftes     3

Aantal lede op 30 Junie 2004 287

AFDELING 3

BESONDERHEDE VAN BELEGGINGS

3.1 Volgens die finansiële state van die Fonds en ander inligting tot my beskikking het
die bates gedurende die waarderingsperiode met R15 566 000 soos volg toegeneem
(bedrae in R’000):

Balans van Fonds op 30 Junie 2001 R31 988

Inkomste R36 407
Bydraes ontvang R24 631
Inkomste op beleggings en markwaarde-
appresiasie R11 776

________
Uitgawes R20 841
Voordele betaal by emeritering, sterfte en
bedanking R2 823
Jaargeldbetalings R1 374
Aankoop van jaargelde R9 400
Netto herversekeringspremies R4 470
Belasting op aftreefondse R1 205
Beleggingsfooie R1 023
Bedryfskostes en ander netto uitgawes R   546

________ _________
Balans van Fonds op 30 Junie 2004 R47 554

3.2 Op die waarderingsdatum was die bates van die Fonds in twee Kapitaalwaarborg
gestruktureerde produkte met verskillende verstrykings-datums wat deur mCubed
bestuur word, sowel as in ‘n mCubed geldmarkportefeulje, ‘n ENB vaste deposito
rekening en in Sanlam en Ou Mutual demutualiseringsaandele belê.

3.3 Die opbou in die onderskeie beleggingsrekeninge van die Fonds gedurende die
waarderingsperiode sowel as die beleggingsopbrengs behaal in elke portefeulje
was soos volg (bedrae in R’000):
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30 Junie 2001 tot 30 Junie 2002

Saldo op Nuwe Beleggings- Saldo op Beleggings-
30.06.2001 bedrae verdienste 30.06.2002 opbrengs pj

belê toegevoeg

Kapitaalwaarborg
(Gestruktureerde
produkte) R         0 R34 625 R3 713 R38 338  11,2%
Geldmark
(Markwaarde) R31 387 (R30 512) R     51 R     926  10,1%
Sanlam
demutualiserings-
aandele
(Markwaarde) R     773 (R       25) (R   144) R     604 -19,0%

_________ ________ _________ _________ _______
Totaal R32 160 R  4 088 R3 620 R39 868  10,6%
Plus netto
bedryfslaste (R     511)

_________
GROOTTOTAAL R39 357

Die netto beleggingsopbrengs van die Fonds, na inagneming van die 25%-belasting
op aftreefondse, het 9,5% per jaar ten opsigte van hierdie periode beloop.

30 Junie 2002 tot 30 Junie 2003

Saldo op Nuwe Beleggings- Saldo op Beleggings-
Portefeulje 30.06.2002 bedrae verdienste 30.06.2003 opbrengs pj

belê toegevoeg

Kapitaalwaarborg
(Gestruktureerde
produkte) R38 338 (R  2 194) R1 306 R37 450    3,5%
Geldmark
(Markwaarde) R     926 R  5 152 R    488 R  6 566  12,8%
Sanlam
demutualiserings-
aandele
(Markwaarde) R     604 (R       26) (R     86) R     492 -14,5%

_________ ________ _________ _________ _________
Totaal R39 868 R  2 932 R1 708 R44 508    4,1%
Plus netto
bedryfsbates R  1 311

_________
GROOTTOTAAL R45 819
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Die netto beleggingsopbrengs van die Fonds, na inagneming van die 25%/18%-
belasting op aftreefondse, het 2,9% per jaar ten opsigte van hierdie periode beloop.
30 Junie 2003 tot 30 Junie 2004

Saldo op Nuwe Beleggings- Saldo op Beleggings-
Portefeulje 30.06.2002 bedrae verdienste 30.06.2003 opbrengs pj

belê toegevoeg

Kapitaalwaarborg
(Gestruktureerde
produkte) R37 450 R       0 R4 422 R41 872 11,8%
Geldmark
(Markwaarde) R  6 566 (R2 304) R   672 R  4 934   9,5%
Sanlam
demutualiserings-
aandele
(Markwaarde) R     492 (R     28) R   162 R     626 33,8%
Ou Mutual
demutualise-
ringsaandele
(Markwaarde)* R         0 R     12 R       5 R       17 34,8%
ENB vaste
deposito
(Markwaarde) R         0 R   200 R     16 R     216   9,3%

_________ ________ _________ _________ _________
Totaal R44 508 (R2 120) R5 277 R47 665 11,7%
Plus netto
bedryfslaste (R     111)

_________
GROOTTOTAAL R47 554

* Die Ou Mutual demutualiseringsaandele wat verkeerdelik as bates van die
GKSA Personeel Pensioenfonds gereken is, is as beleggingsopbrengs ten
opsigte van die periode 30 Junie 2003 tot 30Junie2004 onder die Fonds geag.

Die netto beleggingsopbrengs van die Fonds, na inagneming van die 18%-
belasting op aftreefondse, het 10,8% per jaar ten opsigte van hierdie periode
beloop.

3.4 Die beleggingsopbrengs wat ten opsigte van die portefeuljes hierbo aangedui
word, is die effektiewe gemiddelde jaarlikse saamgestelde beleggingsopbrengs
wat op die beleggings in die onderskeie portefeuljes gedurende die onderskeie
periodes behaal is. Dit sluit die volle effek van beleggingsinkomste en
gerealiseerde sowel as ongerealiseerde kapitaalappresiasie in.

3.5 Die batesamestelling van die markwaarde van die beleggings op 1 April 2004,
was soos volg (bedrae in R’000):
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Portefeulje Aandele Rentedraende Totaal
beleggings beleggings

Kapitaalwaarborg* R27 039   65% R14 833   35% R41 872 100%
Geldmark R        0     0% R  4 934 100% R  4 934 100%
Sanlam demutuali-
serings-aandele R     626 100% R        0     0% R    626 100%
Ou Mutual
demutualiserings-
aandele R      17 100% R        0     0% R      17 100%
ENB vaste deposito R        0     0% R    216 100% R    216 100%
TOTAAL R27 682   58% R19 983   42% R47 665 100%

*Deur middel van afgeleide instrumente bewerkstellig.

AFDELING 4

BASIS VAN BEREKENING

4.1 Vir die doeleindes van my berekeninge het ek gebruik gemaak van inligting omtrent
die bates, jaargeldbetalings en aktiewe lede van die Fonds wat verskaf is deur die
Administratiewe Buro van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika, wat die Fonds
administreer. Sover prakties moontlik het ek rekonsiliasies en redelikheidstoetse
uitgevoer op die inligting wat aan my verskaf is, en gebaseer hierop, is ek tevrede
dat enige moontlike afwyking in die korrektheid van die data nie die resultate van die
Aktuariële Waardering beduidend behoort te beïnvloed nie.

4.2 Die waarde wat op die bates van die Fonds geplaas word, moet bereken word op
so ‘n wyse dat dit met die basis waarvolgens die verpligtinge van die Fonds bereken
is, tred hou.
Ek is van mening dat, in ooreenstemming met die besluit van die Raad van Trustees
soos in paragraaf 2.2.5 gemeld, die markwaarde van die demutualiseringsaandele
en die bates wat in die geldmarkportefeulje en die vaste depositorekening belê is,
naamlik R5 793 000, asook die waarde van die Kapitaalwaarborg gestruktureerde
produk wat op 30 Junie 2004 verstryk het, naamlik R40 338 000, die toepaslike
waarde van dié bates soos op 30 Junie 2004 verteenwoordig.
Wat die Kapitaalwaarborg gestruktureerde produk met verstrykingsdatum van 1 April
2005 betref, het ek die beleggingsopbrengs wat op die onderliggende bates tot die
verstrykingsdatum van die produk behaal is, bereken. Hierdie beleggingsopbrengs
het 16,6% per jaar beloop. Die aanvangswaarde van die produk soos op 1 April
2004 geakkumuleer teen laasgenoemde beleggingsopbrengs het R1 623 000 op
30 Junie 2004 beloop. Laasgenoemde waarde het ek vir die doeleindes van die
waardering van die Fonds op hierdie bates geplaas.

4.3 Op die waarderingsdatum was daar netto bedryfslaste van nagenoeg R111 000 wat
in berekening gebring is. Die totale waarde wat ek vir die doeleindes van die
Aktuariële Waardering op die bates van die Fonds geplaas het, bedra dus R47 643
000 soos op 30 Junie 2004.

4.4 Die opgelope verpligtinge ten opsigte van die aktiewe lede van die Fonds is per
definisie gelyk aan die totale regmatige aandele ten opsigte van die lede. Die
beskikbare netto bydraekoers ten opsigte van die jaar wat op die waarderingsdatum
volg behoort oor die  langtermyn ook beskikbaar te wees om die verpligtinge
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voortspruitend uit toekomstige diens van die betrokke lede te befonds, mits die
ledestruktuur en ook die sterfte- en ongeskiktheidsondervinding ten opsigte van die
lede oor die langtermyn relatief onveranderd bly.
Die totale regmatige aandele van die lede van die Fonds is op elke fondsverjaarsdag
gedurende die waarderingsperiode bereken gebaseer op die volgende netto
beleggingsopbrengste en netto werkgewerbydraes, voor inagneming van enige
gebeurlikheidsreserwes en toedeling van surplusse en tekorte wat gedurende die
onderskeie ondersoekperiodes onder die Fonds ontstaan het:

Periode Netto Netto
beleggingsopbrengs werkgewerbydraes

(% van traktemente)
30 Junie 2001 – 30 Junie 2002 11,7% per jaar 6,35%
30 Junie 2002 – 30 Junie 2003   2,6% per jaar 3,50%
30 Junie 2003 – 30 Junie 2004 13,7% per jaar 4,18%

Na inagneming van gebeurlikheidsreserwes, wat hieronder bespreek word, is enige
surplusse en tekorte wat jaarliks onder die Fonds gedurende die waarderingsperiode
ontstaan het, op ‘n regverdige basis aan lede se regmatige aandele toegedeel.

4.5 Die voordele wat by sterfte voor emeritering betaalbaar is, word op ‘n basis
waarvolgens die enkelbedragvoordele, plus die verwagte jaargeldbetalings
verdiskonteer teen ‘n koers van 10% per jaar, herverseker. Dit het tot gevolg dat die
verpligtinge ten opsigte van ‘n gedeelte van enige toekomstige jaargeldverhogings
aan gades en kinders deur die Fonds self gedra word. ‘n Risikoreserwe word vir
hierdie doel onder die Fonds in stand gehou en ook om voorsiening vir enige
fluktuasies in verwagte eise te maak. Die balans in die Risikoreserwe het soos volg
gedurende die waarderingsperiode verander (bedrae in R’000):

Periode geëindig
30 Junie 2002 30 Junie 2003 30 Junie 2004
Balans aan begin van periode R1 200 R1 100 R1 200
Beleggingsopbrengs R   140 R     29 R   164
Bydraes R1 395 R2 290 R2 891
Herversekeringsverhalings - R1 751 R1 051
Vrystelling van regmatige
aandele - R   101 R   130
Voordeelverpligtinge - (R2 813) (R1 850)
Herversekeringspremies (R   980) (R1 568) (R2 009)
Verhaling/(Vrystelling) (R   655) R   310 (R   127)
Balans aan einde van periode R1 100 R1 200 R1 450

Die balans in die Risikoreserwe op die waarderingsdatum is bereken onderhewig
aan ‘n maksimum reserwe bereken ooreenkomstig Omsendskrywe PF 117 van die
Raad op Finansiële Dienste.

4.6 ‘n Data en Verwerkingsreserwe word sedert 30 Junie 2001 onder die Fonds gehou
ten einde die Fonds teen data- en verwerkingsvariasies te beskerm.
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Verwerkingsvariasies kan byvoorbeeld ontstaan wanneer interim maandelikse
beleggingsopbrengste wat aan uittredes toegedeel word, van die werklike
beleggingsopbrengste verskil. Voor 1 April 2004 het hierdie reserwe ook die Fonds
teen fluktuasies in die ondervinding ten opsigte van persone geregtig op jaargelde
beskerm.

Die balans in die Data en Verwerkingsreserwe het soos volg gedurende die
waarderingsperiode verander (bedrae in R’000):

Periode geëindig

30 Junie 2002 30 Junie 2003 30 Junie 2004
Balans aan begin van periode R300 R335 R166
Beleggingsopbrengs R  35 R    9 R  23
Verwerkingsvariasies (R  65) (R    2) R  88
Data variasies R    0 R    0 (R    8)
Jaargeldverpligtinge R    0 (R195) R    0
Verhaling/(Vrystelling) R  65 R  19 R  82
Balans aan einde van periode R335 R166 R351

Berekeninge wat ek gedoen het toon dat ‘n Data en Verwerkingsreserwe van tot
R655 000 onder die Fonds soos op 30 Junie 2004 gehou behoort te word. Hierdie
bedrag ten opsigte van die Data en Verwerkingsreserwe word gebaseer op ‘n formule
wat afgelei is vanuit die ondervinding onder ‘n groot aantal soortgelyke fondse wat
deur Absa Konsultante en Aktuarisse geadministreer word. Die formule neem beide
die aantal lede en die gemiddelde ledebelang onder die Fonds in ag en word beperk
tot ‘n maksimum van 2% van die totale verpligtinge onder die Fonds. In die lig van
die beskikbare fondse onder die Fonds het ek besluit om die balans in die Data en
Verwerkingsreserwe tot R351 000 op die waarderingsdatum te beperk.

4.7 Ek is van mening dat voorsiening deur middel van ‘n Kostereserwe soos op 30 Junie
2004 onder die Fonds gemaak behoort te word vir die verwagte koste wat aangegaan
word om te verseker dat die Fonds aan die bepalinge van die Wysigingswet voldoen.
In die lig van inligting wat huidiglik tot my beskikking is, is ek van mening dat ‘n
bedrag van nagenoeg R45 000 aan die Kostereserwe geallokeer behoort te word.

4.8 Die belangrikste aspekte wat gedurende die waarderingsperiode tot ‘n surplus of
tekort vir die Fonds gelei het, word hieronder kortliks beskryf, waarna die monetêre
effek daarvan ten opsigte van die waarderingsperiode getoon word.

4.8.1 Surplus oorgedra
Surplus onder die Fonds, indien enige, het jaarliks met beleggingsopbrengs
opgeloop.

4.8.2 Risikoreserwe
Op elke fondsverjaarsdag gedurende die waarderingsperiode is die benodigde
balans in die Risikoreserwe bereken waarna ‘n verhaling of vrystelling plaasgevind
het wat tot ‘n tekort of surplus vir die Fonds gelei het.
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4.8.3 Data en Verwerkingsreserwe
Op elke fondsverjaarsdag gedurende die waarderingsperiode is die benodigde
balans in die Data en Verwerkingsreserwe bereken waarna ‘n verhaling of vrystelling
plaasgevind het wat tot ‘n tekort of surplus vir die Fonds gelei het.

4.8.4 Kostereserwe
Die voorsiening vir ’n Kostereserwe op 30 Junie 2004 het tot ‘n tekort vir die
doeleindes van die ontleding van surplusse en tekorte onder die Fonds gelei.

4.8.5 Toedelings ingevolge die Reglement van die Fonds
Gedurende die waarderingsperiode is surplusse en tekorte jaarliks ingevolge die
Reglement van die Fonds op ‘n regverdige basis aan lede se regmatige aandele
toegedeel. Aangesien hierdie surplusse en tekorte hoofsaaklik ten opsigte van die
Risikoreserwe onder die Fonds ontstaan het, en dus aan die spesifieke sterfte-
ondervinding van die aktiewe lede van die Fonds gedurende elke jaar toegeskryf
kan word, is dit by wyse van bonusbydraes aan lede se regmatige aandele
geallokeer.
Die volgende bonusbydraes is gedurende die waarderingsperiode aan lede se
regmatige aandele toegedeel:

Bonusbydraes
(% van traktemente)

30 Junie 2001 – 30 Junie 2002  1,55%
30 Junie 2002 – 30 Junie 2003 -0,80%
30 Junie 2003 – 30 Junie 2004 -

Opsomming van bronne van surplus en tekort
Die vernaamste bronne van surplus en tekort onder die Fonds gedurende die
waarderingsperiode was die volgende (bedrae in R’000):

Item ParagraafPeriode geëindig
30 Junie 30 Junie 30 Junie

2002 2003 2004
Surplus oorgedra 4.8.1 R    0 R  15 R    0
Risikoreserwe 4.8.2 R655 (R310) R127
Data en Verwerkingsreserwe 4.8.3 (R  65) (R  19) (R  82)
Kostereserwe 4.8.4 R    0 R    0 (R  45)
Verhaling/(Toedeling) 4.8.5 (R575) R314 R    0

_________ ______ _______
Surplus/(Tekort) R  15 R    0 R    0

4.9 Die netto beleggingsopbrengste en netto werkgewerbydraes, met inagneming van
die toedeling van surplusse en tekorte gedurende die waarderingsperiode, was soos
volg:

Periode Netto Netto
beleggingsopbrengs werkgewerbydraes

(% van traktemente)
30 Junie 2001 – 30 Junie 2002 11,7% per jaar 7,90%
30 Junie 2002 – 30 Junie 2003   2,6% per jaar 2,70%
30 Junie 2003 – 30 Junie 2004 13,7% per jaar 4,18%
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Ek het voorts hierdie netto beleggingsopbrengste en netto werkgewerbydraes aan
die lede van die Fonds ten opsigte van die waarderingsperiode toegedeel ten einde
die totale regmatige aandele op die waarderingsdatum te bepaal.

4.10 Die resultate van die waardering van die Fonds word in die volgende Afdeling
uiteengesit.

AFDELING 5

RESULTATE VAN WAARDERING

5.1 Verpligtinge ten opsigte van:
Aktiewe lede R 45 797 000
Risikoreserwe R   1 450 000
Data en Verwerkingsreserwe R      351 000
Kostereserwe R        45 000
Totaal R 47 643 000
Min waarde geplaas op bates R 47 643 000
Surplus/Tekort R                 0

Indien die waarde van die totale bates as ‘n persentasie van die totale verpligtinge
uitgedruk word, dui die resultate ‘n befondsingsvlak vir die Fonds as geheel van
100,0%.
Op grond van die resultate van die berekeninge wat ek gedoen het, kan ek sertifiseer
dat die Fonds in ‘n gesonde finansiële toestand verkeer.

5.2 Ingevolge die Wysigingswet moet enige ongeoorloofde gebruik van surplus deur die
Raad van Trustees geïdentifiseer en die koste daarvan deur die werkgewer in die
Fonds inbetaal word. Indien enige sodanige ongeoorloofde gebruik van surplus van
toepassing is en ‘n surplus vir die Fonds tot gevolg sou hê, sal die
gebeurlikheidsreserwes onder die Fonds heroorweeg moet word. Indien daar steeds
geen surplus ten opsigte van verstreke diens onder die Fonds bestaan nie, kan ‘n
skema van nul-verdeling deur die Raad van Trustees voltooi word en by die Raad op
Finansiële Dienste ingedien word.

5.3 Toekomstige diens
Die voordele onder die Fonds by sterfte voor emeritering word by Sanlam teen ‘n
koste ekwivalent aan ‘n bydraekoers van ongeveer 4,0% van totale traktemente
herverseker. Die koste verbonde aan hierdie versekering is nie konstant nie, maar
wissel namate die geweegde gemiddelde ouderdom van die lede van die Fonds
fluktueer.
In paragraaf 4.5 is gemeld dat ‘n gedeelte van die risiko ten opsigte van
sterftevoordele deur die Fonds self gedra word. My berekeninge het aangetoon dat
hierdie verpligtinge ekwivalent behoort te wees aan 1,8% van traktemente in die jaar
wat op die waarderingsdatum volg.
Ek het derhalwe daarvoor voorsiening gemaak dat 5,8% van traktemente vir die
totale toekomstige koste van die sterftevoordele benodig sal word.
Die ongeskiktheidsvoordele waarop lede geregtig is, word onder ‘n losstaande
groepskema by Sanlam voorsien, en die koste daarvan word vanuit die
werkgewerbydraekoers verhaal. Hierdie koste is ekwivalent aan ‘n bydraekoers van
ongeveer 1,8% van totale traktemente. Die koste ten opsigte van hierdie versekering
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is nie konstant nie, maar wissel namate die geweegde gemiddelde ouderdom van
die lede van die Fonds fluktueer.
Ek het daarvoor voorsiening gemaak dat 1,9% van traktemente vir die toekomstige
koste van die herversekering van ongeskiktheidsvoordele benodig sal word.
Ek het verder ‘n voorsiening ekwivalent aan 0,45% van traktemente ten opsigte van
die koste verbonde aan die bedryf van die Fonds gemaak.
Die totale voorsiening ten opsigte van sterfte-, ongeskiktheids- en bedryfskostes
beloop dus 8,15% van totale traktemente sodat, gebaseer op ‘n werkgewerbydrae-
koers van 12,5% van traktemente, ‘n netto werkgewerbydraekoers van 4,35% van
traktemente in die interim vir die jaar wat op die waarderingsdatum volg ten opsigte
van emeriteringsvoordele aan lede onder die Fonds toegedeel kan word.
Ek is van mening dat ‘n voorlopige bonuskoers van 7,5% per jaar ten opsigte van
uittredes vir die jaar wat op die waarderingsdatum volg aan lede toegedeel kan
word.

5.4 Ek beveel aan dat die volgende aannames gebruik moet word ten einde
geprojekteerde emeriteringsvoordele deur middel van voordeelstate aan die lede
van die Fonds te voorsien:

Normale aftree-ouderdom : 65 jaar
Algemene inflasie : 5,0% per jaar
Toekomstige traktementverhogingsaannames : 6,0% per jaar
Verdiskonteringsbonuskoers : 8,0% per jaar en

10,0% per jaar
Netto werkgewerbydraekoers : 4,35% van traktemente

Ten einde elke lid se geprojekteerde regmatige aandeel by emeritering as ‘n
pensioenekwivalent te illustreer beveel ek aan dat die volgende basis gebruik word:

Sterfte-aannames : Gepubliseerde PA90 sterftetabelle, 2 jaar
afwaarts aangepas

Gadejaargeld : 50% van jaargeld by afsterwe
Vrou jonger as man : 3 jaar
Na-aftrede rentekoers : 5,0% per jaar

Die pensioenekwivalentefaktor wat op ouderdom 65 jaar gebruik kan word beloop
12,13.

5.5 In paragraaf 3.5 is aangedui dat 58% van die markwaarde van die bates deur aandele
beleggings en 42% deur rentedraende beleggings verteenwoordig word. Ek het die
profiel van die verpligtinge van die Fonds ondersoek en is tevrede dat die huidige
samestelling van die bates van die Fonds daarmee versoenbaar is.



251

AFDELING 6

SAMEVATTING

Die hoofpunte van hierdie verslag kan soos volg opgesom word:
6.1 Die volgende netto beleggingsopbrengste en netto werkgewerbydraes is gedurende

die waarderingsperiode aan lede se regmatige aandele toegedeel:

Periode Netto Netto
beleggingsopbrengs werkgewerbydraes

(% van traktemente)
30 Junie 2001 – 30 Junie 2002 11,7% per jaar 7,90%
30 Junie 2002 – 30 Junie 2003   2,6% per jaar 2,70%
30 Junie 2003 – 30 Junie 2004 13,7% per jaar 4,18%

6.2 Ek beveel aan dat die volgende gebeurlikheidsreserwes onder die Fonds in stand
gehou word:

6.2.1 ‘n Risikoreserwe van R1 450 000 ten einde vir enige fluktuasies met betrekking tot
verwagte sterfte-eise sowel as die risiko van die gedeelte van enige toekomstige
jaargeldverhogings aan afhanklikes, wat deur die Fonds self gedra word, voorsiening
te maak.

6.2.2 ‘n Data en Verwerkingsreserwe van R351 000 ten einde die Fonds teen data- en
verwerkingsvariasies te beskerm.

6.2.3 ‘n Kostereserwe van R45 000 om die basiese verwagte kostes van die Fonds met
betrekking tot die Wysigingswet te dek.

6.3 Ek sertifiseer dat die Fonds na my oordeel in ‘n gesonde finansiële toestand verkeer.
6.4 Ooreenkomstig die Wysigingswet moet enige ongeoorloofde gebruik van surplus

deur die Raad van Trustees geïdentifiseer en die koste daarvan deur die werkgewer
in die Fonds inbetaal word. Indien enige ongeoorloofde gebruik van surplus op die
Fonds van toepassing is, sal dit ‘n surplus vir die Fonds tot gevolg hê. In sodanige
geval sal die gebeurlikheidsreserwes onder die Fonds heroorweeg moet word.
Alternatiewelik, indien daar geen ongeoorloofde gebruik van surplus op die Fonds
van toepassing is nie, beskik die Fonds oor geen surplus vir die doeleindes van die
Wysigingswet nie en kan die Raad van Trustees ‘n skema van nul-verdeling voltooi
om by die Raad op Finansiële Dienste in te handig.

6.5 Die resultate van my berekeninge toon dat ‘n netto werkgewerbydraekoers van 4,35%
van traktemente in die jaar wat op die waarderingsdatum volg in die interim ten opsigte
van emeriteringsvoordele toegedeel kan word.

6.6 Ek is van mening dat ‘n voorlopige bonuskoers van 7,5% per jaar vir die jaar wat op
die waarderingsdatum volg ten opsigte van alle uittredes gebruik kan word.

6.7 Ek is van mening dat die huidige batesamestelling met die verpligtinge onder die
Fonds versoenbaar is.

C ERASMUS    B.Sc.   F.I.A.
In my hoedanigheid as Aktuaris in diens van
ABSA KONSULTANTE EN AKTUARISSE (EDMS) BEPERK
Julie 2005
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AANHANGSEL A

OPSOMMING VAN VOORDELE

1. EMERITEEROUDERDOM
Tussen ouderdomme 55 jaar en 65 jaar.

2. VOORDELE BY EMERITERING
‘n Lid sal by emeritering geregtig wees op ‘n jaargeld vanaf ‘n versekeraar gelyk in
waarde aan sy regmatige aandeel in die Fonds.
Tot ‘n maksimum van een-derde van ‘n lid se regmatige aandeel mag by emeritering in
kontant geneem word.

3. STERFTEVOORDELE VOOR EMERITERING
Indien ‘n lid te sterwe kom, is ‘n enkelbedragvoordeel gelyk aan twee maal die lid se
jaarlikse pensioengewende traktement by afsterwe betaalbaar. Daar is ook ‘n
gadejaargeld gelyk aan 40% van die lid se pensioengewende traktement by afsterwe
en ‘n kinderjaargeld ekwivalent aan 10% van die lid se pensioengewende traktement
by afsterwe ten opsigte van elke geregtigde kind betaalbaar.
Ingevolge die Wysigingswet is die waarde van die voordele betaalbaar by sterfte voor
emeritering aan ‘n minimum van die lid se Minimum Voordeel onderworpe.

4. STERFTEVOORDELE NA EMERITERING
‘n Jaargeld soos met die versekeraar ooreengekom, is aan ‘n geregtigde gade
betaalbaar.

5. DIENSVERLATINGSVOORDELE
Wanneer ‘n lid die diens van die Kerk verlaat, ontvang die lid ‘n voordeel ekwivalent aan
sy regmatige aandeel by diensbeëindiging.

6. BYDRAES
Lede : 7,5% van pensioengewende traktement
Werkgewer : 12,5% van pensioengewende traktement

AANHANGSEL B

WAARDERINGSAANNAMES

1. RENTEKOERS
‘n Waarderingsrentekoers van 5,0% per jaar ten opsigte van die periode nadat ‘n
voordeel ‘n aanvang geneem het, is veronderstel.

2. STERFTES
Die gepubliseerde SA56-62 sterftetabelle (eindsterfte) is ten opsigte van die periode
voor emeritering gebruik.
Ten opsigte van die periode nadat ‘n voordeel ‘n aanvang geneem het, is van die
gepubliseerde PA90 sterftetabelle (eindsterfte), 2 jaar afwaarts aangepas vir manlike
en vroulike lewens onderskeidelik, gebruik gemaak.
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VERSLAG INSAKE DIE AKTUARIËLE WAARDERING VAN DIE
GKSA PREDIKANTE PENSIOENFONDS SOOS OP 30 JUNIE 2005

AFDELING 1

INLEIDING

1.1 Hierdie verslag word aan die Raad van Trustees van die GKSA Predikante
Pensioenfonds gerig.

1.2 Aan my is opgedra om ‘n Aktuariële Waardering van die GKSA Predikante
Pensioenfonds (hierna die Fonds genoem) soos op 30 Junie 2005 (die
waarderingsdatum) te doen.

1.3 Die vorige statutêre waardering van die Fonds was soos op 30 Junie 2004, die
surplustoedelingsdatum van die Fonds in terme van die Tweede Wysigingswet op
Pensioenfondse, 2001 (die Wysigingswet), gedoen. Hierdie waardering is nog nie
deur die Raad op Finansiële Dienste goedgekeur nie en die gepaardgaande
surplustoedeling-skema is nog nie by die Raad op Finansiële Dienste ingedien nie.
Vir die doeleindes van hierdie verslag word aanvaar dat sodanige waardering en
mettertyd die beplande nul-surplus skema wel deur die Raad op Finansiële Dienste
goedgekeur sal word.

1.4 Die doel van die Aktuariële Waardering is om:
1.4.1 die finansiële verloop van die Fonds gedurende die waarderingsperiode te ontleed,
1.4.2 die mate te bepaal waartoe die beleggingopbrengs wat op die bates van die Fonds

behaal is, die netto werkgewerbydraes beskikbaar vir emeriteringsvoordele, sowel
as enige surplusse of tekorte wat gedurende die waarderingsperiode ontstaan
het, aan die lede van die Fonds toegedeel kan word,

1.4.3 te bepaal wat die netto beskikbare werkgewerbydraekoers vir
emeriteringsvoorsiening in die jaar wat op die waarderingsdatum volg onder die
Fonds gaan beloop, asook watter beleggingsopbrengs in die interim aan die lede
van die Fonds toegedeel kan word. Die aannames wat vir die projeksie van
individuele lede se verwagte voordele oor die langer termyn gebruik moet word,
word ook bepaal, en

1.4.4 te bepaal of die huidige batesamestelling van die Fonds met die profiel van die
verpligtinge onder die Fonds versoenbaar is.

AFDELING 2

BESONDERHEDE VAN DIE FONDS

2.1 Die GKSA Predikante Pensioenfonds is op 1 Julie 1994 gestig en word as ‘n
privaatfonds bedryf.

2.2 Sover my kennis strek, het daar sedert die vorige waarderingsdatum geen
veranderinge in die Fonds plaasgevind wat die finansiële stand van die Fonds
wesenlik beïnvloed het nie.
‘n Opsomming van die belangrikste voordele wat deur die Fonds gebied word, word
in Aanhangsel A uiteengesit.

2.3 Op 30 Junie 2005 was daar ‘n totaal van 286 aktiewe lede onder die Fonds met
totale jaarlikse pensioengewende traktemente van R55 811 000 vergeleke met 287
aktiewe lede met totale jaarlikse pensioengewende traktemente van R52 147 000
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soos op 30 Junie 2004. Die geweegde gemiddelde ouderdom van die aktiewe lede
van die Fonds soos op die waarderingsdatum was 48,0 jaar teenoor 47,9 jaar op
die vorige waarderingsdatum.

2.4 Sedert 30 Junie 2004 het die ledetal onder die Fonds van 287 na 286 soos volg
afgeneem:

Aantal lede op 30 Junie 2004 287
Plus : Nuwe toetredes 13
Min : Diensverlatings 3

: Emeritering 10
: Sterftes     1

Aantal lede op 30 Junie 2005 286

AFDELING 3

BESONDERHEDE VAN BELEGGINGS

3.1. Volgens die finansiële state van die Fonds en ander inligting tot my beskikking het
die bates gedurende die waarderingsperiode met R11 240 000 soos volg toegeneem
(bedrae in R’000):

Balans van Fonds op 30 Junie 2004 R47 554
Inkomste R18 870
Bydraes ontvang R10 692
Inkomste op beleggings en markwaarde-
appresiasie R  8 178

________
Uitgawes R  7 630
Voordele betaal by emeritering, sterfte
en bedanking R4 644
Netto herversekeringspremies R2 058
Belasting op aftreefondse R   309
Beleggingsfooie R   424
Bedryfskostes en ander netto uitgawes R   195

________ _________
Balans van Fonds op 30 Junie 2005 R58 794

3.2. Tydens die vorige Aktuariële Waardering van die Fonds was die bates in twee
Kapitaalwaarborg gestruktureerde produkte met verskillende verstrykingsdatums wat
deur Advantage (voorheen mCubed) bestuur word, sowel as in ‘n Advantage
geldmarkportefeulje, ‘n ENB vaste deposito rekening en in Sanlam en Ou Mutual
demutualiseringsaandele belê. Gedurende Augustus 2004 is die bates in die ENB
vaste deposito rekening gerealiseer en gedurende November 2004 is die Sanlam
en Ou Mutual demutualiseringsaandele van die Fonds verkoop.

3.3. Die opbou in die onderskeie beleggingsrekeninge van die Fonds gedurende die
waarderingsperiode sowel as die beleggingsopbrengs behaal in elke portefeulje
was soos volg (bedrae in R’000):
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Saldo op Nuwe Beleggings- Saldo op Beleggings-
Portefeulje 30.06.2004 bedrae verdienste 30.06.2005 opbrengs pj

belê toegevoeg

Kapitaalwaarborg
(Gestruktureerde
produkte) R41 872 R7 048 R7 293 R56 213 16,0%
Geldmark
(Markwaarde) R  4 934 (R1 212) R   300 R  4 022   7,1%
Sanlam
demutualiserings-
aandele
(Markwaarde) R     626 (R   757) R   131 R         0 66,1%
Ou Mutual
demutualise-
ringsaandele
(Markwaarde) R       17 (R     20) R       3 R         0 57,5%
ENB vaste deposito
rekening
(Markwaarde) R     216 (R   216) R       0 R         0   1,1%

_________ ________ _________ _________ _________
Totaal R47 665 R4 843 R7 727 R60 235 15,5%
Minus netto bedryfslaste (R  1 441)

_________
GROOTTOTAAL R58 794

Die netto beleggingsopbrengs van die Fonds, na inagneming van die 18%-belasting
op aftreefondse, het 14,8% per jaar beloop.

3.4. Die beleggingsopbrengs wat ten opsigte van die portefeuljes hierbo aangedui word,
is die effektiewe gemiddelde jaarliks saamgestelde beleggingsopbrengs wat op
die beleggings in die onderskeie portefeuljes gedurende die waarderingsperiode
behaal is. Dit sluit die volle effek van beleggingsinkomste en gerealiseerde sowel as
ongerealiseerde kapitaalappresiasie in.

3.5. Die batesamestelling van die markwaarde van die beleggings op 30 Junie 2005,
was soos volg (bedrae in R’000):

Portefeulje Aandele Rentedraende Totaal
beleggings beleggings

Kapitaalwaarborg* R36 538 65% R19 675   35% R56 213 100%
Geldmark R         0   0% R  4 022 100% R  4 022 100%
TOTAAL R36 538 61% R23 697   39% R60 235 100%

*Deur middel van afgeleide instrumente bewerkstellig.

AFDELING 4

BASIS VAN BEREKENING

4.1 Vir die doeleindes van my berekeninge het ek gebruik gemaak van inligting omtrent
die bates en aktiewe lede van die Fonds wat verskaf is deur die Administratiewe
Buro van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika, wat die Fonds administreer. Sover
prakties moontlik het ek rekonsiliasies en redelikheidstoetse uitgevoer op die inligting
wat aan my verskaf is en gebaseer hierop is ek tevrede dat enige moontlike afwyking
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in die korrektheid van die data nie die resultate van die Aktuariële Waardering
beduidend behoort te beïnvloed nie.

4.2 Die waarde wat op die bates van die Fonds geplaas word, moet bereken word op
so ‘n wyse dat dit met die basis waarvolgens die verpligtinge van die Fonds bereken
is, tred hou.
Ek is van mening dat die markwaarde van die bates wat in die geldmarkportefeulje
belê is, naamlik R4 022 000, asook die waarde van die Kapitaalwaarborg
gestruktureerde produk wat op 30 Junie 2005 verstryk het, naamlik R50 018 000,
die toepaslike waarde van dié bates soos op 30 Junie 2005 verteenwoordig.
Wat die Kapitaalwaarborg gestruktureerde produk met verstrykingsdatum van 1 April
2006 betref, het ek die verwagte beleggingsopbrengs wat op die onderliggende
bates tot die verstrykingsdatum van die produk behaal sou kon word, beraam. Hierdie
beraamde beleggingsopbrengs beloop 10,0% per jaar. Die aanvangswaarde van
die produk soos op 1 April 2005 geakkumuleer teen laasgenoemde beraamde
beleggingsopbrengs het R6 119 000 op 30 Junie 2005 beloop. Ek het vir die
doeleindes van die waardering laasgenoemde waarde op hierdie bates van die
Fonds geplaas.

4.3 Op die waarderingsdatum was daar netto bedryfslaste van nagenoeg R1 441 000
wat in berekening gebring is. Die totale waarde wat ek vir die doeleindes van die
Aktuariële Waardering op die bates van die Fonds geplaas het, bedra dus R58 718
000 soos op 30 Junie 2005.
Gebaseer op hierdie waarde en met inagneming van die waarde wat op 30 Junie
2004 op die bates van die Fonds geplaas is, asook netto bedrae wat gedurende die
waarderingsperiode belê is, het die Fonds gedurende die periode 30 Junie 2004
tot 30 Junie 2005 ‘n opbrengs van 14,4% per jaar op sy bates behaal, in vergelyking
met die netto opbrengskoers van 14,8% per jaar wat in paragraaf 3.3 aangedui is.

4.4 Die opgelope verpligtinge ten opsigte van die aktiewe lede van die Fonds is per
definisie gelyk aan die totale regmatige aandele ten opsigte van die lede. Die
beskikbare netto bydraekoers ten opsigte van die jaar wat op die waarderingsdatum
volg behoort oor die langtermyn ook beskikbaar te wees om die verpligtinge
voortspruitend uit toekomstige diens van die betrokke lede te befonds, mits die
ledestruktuur en ook die sterfte- en ongeskiktheidsondervinding ten opsigte van die
lede oor die langtermyn relatief onveranderd bly.

4.5 Die voordele wat by sterfte voor emeritering betaalbaar is, word op ‘n basis
waarvolgens die enkelbedragvoordele, plus die verwagte jaargeldbetalings
verdiskonteer teen ‘n koers van 12% per jaar, herverseker. Dit het tot gevolg dat die
verpligtinge ten opsigte van ‘n gedeelte van enige toekomstige jaargeldverhogings
aan gades en kinders deur die Fonds self gedra word. ‘n Risikoreserwe word vir
hierdie doel onder die Fonds in stand gehou en ook om voorsiening vir enige
fluktuasies in verwagte eise te maak. Berekeninge wat ek in hierdie verband gedoen
het, het aangetoon dat ‘n balans van R1 550 000 op hierdie stadium voldoende
behoort te wees, en ek het dit ook as deel van die opgelope verpligtinge van die
Fonds in ag geneem.
Die balans in die Risikoreserwe het soos volg gedurende die waarderingsperiode
verander (bedrae in R’000):
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Balans soos op 30 Junie 2004 R1 450
Beleggingsopbrengs R   209
Bydraes R3 287
Herversekeringsverhalings R   987
Vrystelling van regmatige aandele R   248
Voordeelverpligtinge (R1 958)
Herversekeringspremies (R2 255)
Verhaling/(Vrystelling) (R   418)
Balans soos op 30 Junie 2005 R1 550

4.6 ‘n Data- en Verwerkingsreserwe word onder die Fonds gehou ten einde die Fonds
teen data- en verwerkingsvariasies te beskerm. Verwerkingsvariasies kan
byvoorbeeld ontstaan wanneer interim maandelikse beleggingsopbrengste wat aan
uittredes toegedeel word, van die werklike beleggingsopbrengste verskil.
Berekeninge wat ek gedoen het toon dat ‘n Data- en Verwerkingsreserwe van tot
R810 000 onder die Fonds soos op 30 Junie 2005 gehou kan word. Hierdie bedrag
ten opsigte van die Data- en Verwerkingsreserwe word gebaseer op ‘n formule wat
afgelei is vanuit die ondervinding onder ‘n groot aantal soortgelyke fondse wat deur
Absa Konsultante en Aktuarisse geadministreer word. Die formule neem beide die
aantal lede en die gemiddelde ledebelang onder die Fonds in ag en word beperk tot
‘n maksimum van 2% van die totale verpligtinge onder die Fonds. Ek het besluit om
die balans in die Data- en Verwerkingsreserwe tot die beskikbare balans in hierdie
reserwe van R651 000 op die waarderingsdatum te beperk.
Die balans in die Data- en Verwerkingsreserwe het soos volg gedurende die
waarderingsperiode verander (bedrae in R’000):

Balans soos op 30 Junie 2004 R351
Beleggingsopbrengs R  51
Verwerkingsvariasies R249
Datavariasies R    0
Verhaling/(Vrystelling) R    0

R651

4.7 Tydens die vorige waardering van die Fonds is daar vir die basiese verwagte kostes
van die Fonds met betrekking tot die Wysigingswet deur middel van ‘n Kostereserwe
van R45 000 voorsiening gemaak.
Die balans in die Kostereserwe het soos volg gedurende die waarderings-periode
verander (bedrae in R’000):

Balans soos op 30 Junie 2004 R45
Beleggingsopbrengs R  6
Kostes met betrekking tot Wysigingswet (R18)
Verhaling/(Vrystelling) R  0
Balans soos op 30 Junie 2005 R33

Gesien in die lig daarvan dat die surplustoedelingsoefening van die Fonds nog nie
afgehandel is nie, laat ek die balans in hierdie rekening vir eers onaangeraak.

4.8 Die koste verbonde aan die bedryf van die Fonds sowel as die koste verbonde aan
die sterfte- en ongeskiktheidsvoordele het gedurende die periode 30 Junie 2004 tot
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30 Junie 2005 in totaal 8,0% van totale traktemente beloop, sodat, gebaseer op die
werkgewerbydraes van 12,5% van traktemente, ‘n netto werkgewerbydraekoers van
4,5% van traktemente ten opsigte van emeriterings-voordele vir die
waarderingsperiode toegedeel kan word.

4.9 Ek het voorts die beleggingsopbrengs van 14,4% per jaar sowel as bogenoemde
netto werkgewerbydraes vir emeriteringsvoordele aan elke lid ten opsigte van die
waarderingsperiode toegedeel ten einde die verwagte totale regmatige aandele
van die lede van die Fonds soos op die waarderingsdatum te bereken.

4.10 Vervolgens het ek die opgelope verpligtinge van die Fonds met die beskikbare bates
vergelyk ten einde te bepaal of daar enige surplusse of tekorte gedurende die
waarderingsperiode onder die Fonds ontstaan het. Die resultate van hierdie
berekeninge, voordat enige surplus of tekort toegedeel is, is soos volg:

Verpligtinge ten opsigte van:

Aktiewe lede R56 066 000
Risikoreserwe R 1 550 000
Data- en Verwerkingsreserwe R 651 000
Kostereserwe R       33 000
Totaal R58 300 000
Min waarde geplaas op bates R58 718 000
Surplus ten opsigte van opgelope verpligtinge R 418 000

4.11 Ten einde hierdie surplus op ‘n regverdige basis aan die lede van die Fonds te kan
toedeel moet die bronne van die surplus eerstens ondersoek word. Hierdie aspek
word in die volgende afdeling behandel.

AFDELING 5

ONTLEDING VAN SURPLUS

5.1 Op 30 Junie 2005 het my berekeninge aangedui dat daar ‘n surplus van ongeveer
R418 000 onder die Fonds bestaan het.

5.2 Hierdie surplus ten opsigte van verstreke diens het as gevolg van ‘n vrystelling van
R418 000 vanuit die Risikoreserwe, soos in paragraaf 4.5 getoon, onder die Fonds
ontstaan.
Aangesien die surplus dus aan die spesifieke sterfte-ondervinding van die aktiewe
lede van die Fonds gedurende die waarderingsperiode toegeskryf kan word, is dit
regverdig om hierdie surplus by wyse van bonusbydraes aan lede se regmatige
aandele te allokeer. Ek het gevolglik besluit om die surplus ekwivalent aan ‘n
bydraekoers van 0,765% van totale traktemente as bonusbydraes aan lede se
regmatige aandele toe te deel.

5.3 Ek het gevolglik die beleggingsopbrengs van 14,4% per jaar sowel as totale netto
werkgewerbydraes van 5,265% (4,5% + 0,765%) van traktemente vir emeriterings-
voordele aan elke lid se regmatige aandeel ten opsigte van die waarderingsperiode
toegedeel.

5.4 Gebaseer op die waarderingsbasis en bogenoemde verdeling van die surplus onder
die Fonds, is die verpligtinge van die Fonds herbereken. Die resultate van my
berekeninge word in die volgende afdeling uiteengesit.
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AFDELING 6

RESULTATE VAN WAARDERING

6.1 Opgelope verpligtinge
Verpligtinge ten opsigte van:

Aktiewe lede R 56 484 000
Risikoreserwe R   1 550 000
Data- en Verwerkingsreserwe R      651 000
Kostereserwe R        33 000
Totaal R 58 718 000
Min waarde geplaas op bates R 58 718 000
Surplus/Tekort R                 0

Indien die waarde van die totale bates as ‘n persentasie van die totale verpligtinge
uitgedruk word, dui die resultate ‘n befondsingsvlak vir die Fonds as geheel van
100,0%.
Op grond van die resultate van die berekeninge wat ek gedoen het, kan ek sertifiseer
dat die Fonds in ‘n gesonde finansiële toestand verkeer.

6.2 Toekomstige diens
Die voordele onder die Fonds by sterfte voor emeritering word by Sanlam teen ‘n
koste ekwivalent aan ‘n bydraekoers van ongeveer 4,0% van totale traktemente
herverseker. Die koste verbonde aan hierdie versekering is nie konstant nie, maar
wissel namate die geweegde gemiddelde ouderdom van die lede van die Fonds
fluktueer.
In paragraaf 4.5 is gemeld dat ‘n gedeelte van die risiko ten opsigte van
sterftevoordele deur die Fonds self gedra word. My berekeninge het aangetoon dat
hierdie verpligtinge ekwivalent behoort te wees aan 1,8% van traktemente in die jaar
wat op die waarderingsdatum volg.
Ek het derhalwe daarvoor voorsiening gemaak dat 5,8% van traktemente vir die
totale toekomstige koste van die sterftevoordele benodig sal word.
Die ongeskiktheidsvoordele waarop lede geregtig is, word onder ‘n losstaande
groepskema by Sanlam voorsien, en die koste daarvan word vanuit die
werkgewerbydraekoers verhaal. Hierdie koste is ekwivalent aan ‘n bydraekoers van
ongeveer 2,1% van totale traktemente. Die koste ten opsigte van hierdie versekering
is nie konstant nie, maar wissel namate die geweegde gemiddelde ouderdom van
die lede van die Fonds fluktueer.
Ek het daarvoor voorsiening gemaak dat 2,2% van traktemente vir die toekomstige
koste van die herversekering van ongeskiktheidsvoordele benodig sal word.
Ek het verder ‘n voorsiening ekwivalent aan 0,45% van traktemente ten opsigte van
die koste verbonde aan die bedryf van die Fonds gemaak.
Die totale voorsiening ten opsigte van sterfte-, ongeskiktheids- en bedryfskostes
beloop dus 8,45% van totale traktemente sodat, gebaseer op ‘n werkgewerbydrae-
koers van 12,5% van traktemente, ‘n netto werkgewerbydraekoers van 4,05% van
traktemente in die interim vir die jaar wat op die waarderingsdatum volg ten opsigte
van emeriteringsvoordele aan lede onder die Fonds toegedeel kan word.
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Ek is van mening dat ‘n voorlopige bonuskoers van 10,0% per jaar ten opsigte van
uittredes vir die jaar wat op die waarderingsdatum volg aan lede toegedeel kan
word.

6.3 Ek beveel aan dat die volgende aannames gebruik moet word ten einde
geprojekteerde emeriteringsvoordele deur middel van voordeelstate aan die lede
van die Fonds te voorsien:

Normale aftree-ouderdom : 65 jaar
Algemene inflasie : 5,0% per jaar
Toekomstige traktementverhogingsaannames : 6,0% per jaar
Verdiskonteringsbonuskoers : 8,0% per jaar en 10,0% per

jaar
Netto werkgewerbydraekoers : 4,05% van traktemente

Ten einde elke lid se geprojekteerde regmatige aandeel by emeritering as ‘n
pensioenekwivalent te illustreer beveel ek aan dat die volgende basis gebruik word:

Sterfte-aannames : Gepubliseerde PA90 sterftetabelle, 2 jaar
afwaarts aangepas

Gadejaargeld : 50% van jaargeld by afsterwe
Vrou jonger as man : 3 jaar
Na-aftrede rentekoers : 5,0% per jaar

Die pensioenekwivalentefaktor wat op ouderdom 65 jaar gebruik kan word beloop
12,13.

6.4 In paragraaf 3.5 is aangedui dat 61% van die markwaarde van die bates deur aandele
beleggings en 39% deur rentedraende beleggings verteenwoordig word. Ek het die
profiel van die verpligtinge van die Fonds ondersoek en gesien in die lig daarvan dat
die bates van die Fonds hoofsaaklik in kapitaal gewaarborgde produkte belê is, is
ek tevrede dat die huidige batesamestelling van die bates van die Fonds daarmee
versoenbaar is.

AFDELING 7

SAMEVATTING

Die hoofpunte van hierdie verslag kan soos volg opgesom word:
7.1 Die resultate van my waardering toon dat ‘n bonuskoers van 14,4% per jaar en ‘n

totale netto werkgewerbydraekoers van 5,265% van totale traktemente ten opsigte
van die waarderingsperiode aan aktiewe lede toegedeel kan word.

7.2 Ek sertifiseer dat die Fonds na my oordeel in ‘n gesonde finansiële posisie verkeer.
7.3 Die resultate van my berekeninge toon verder dat ‘n netto werkgewerbydraekoers

van 4,05% van traktemente in die interim vir die periode na die waarderingsdatum
ten opsigte van emeriteringsvoordele toegedeel kan word.

7.4 Ek is van mening dat in die interim ‘n bonuskoers van 10,0% per jaar ten opsigte van
alle uittredes gebruik kan word.

7.5 Gesien in die lig daarvan dat die bates van die Fonds hoofsaaklik in kapitaal
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gewaarborgde produkte belê is, is ek tevrede dat die batesamestelling van die bates
met die verpligtinge onder die Fonds versoenbaar is.

C ERASMUS    B.Sc.   F.I.A.
In my hoedanigheid as Aktuaris in diens van
ABSA KONSULTANTE EN AKTUARISSE (EDMS) BEPERK
November 2005

AANHANGSEL A

OPSOMMING VAN VOORDELE

1. EMERITEEROUDERDOM
Tussen ouderdomme 55 jaar en 65 jaar.

2. VOORDELE BY EMERITERING
‘n Lid sal by emeritering geregtig wees op ‘n jaargeld vanaf ‘n versekeraar gelyk in
waarde aan sy regmatige aandeel in die Fonds.
Tot ‘n maksimum van een-derde van ‘n lid se regmatige aandeel mag by emeritering in
kontant geneem word.

3. STERFTEVOORDELE VOOR EMERITERING
Indien ‘n lid te sterwe kom, is ‘n enkelbedragvoordeel gelyk aan twee maal die lid se
jaarlikse pensioengewende traktement by afsterwe betaalbaar. Daar is ook ‘n
gadejaargeld gelyk aan 40% van die lid se pensioengewende traktement by afsterwe
en ‘n kinderjaargeld ekwivalent aan 10% van die lid se pensioengewende traktement
by afsterwe ten opsigte van elke geregtigde kind betaalbaar.
Ingevolge die Wysigingswet is die waarde van die voordele betaalbaar by sterfte voor
emeritering aan ‘n minimum van die lid se Minimum Voordeel onderworpe.

4. STERFTEVOORDELE NA EMERITERING
‘n Jaargeld soos met die versekeraar ooreengekom is aan ‘n geregtigde gade
betaalbaar.

5. DIENSVERLATINGSVOORDELE
Wanneer ‘n lid die diens van die Kerk verlaat, ontvang die lid ‘n voordeel ekwivalent
aan sy regmatige aandeel by diensbeëindiging.

6. BYDRAES
Lede : 7,5% van pensioengewende traktement
Werkgewer : 12,5% van pensioengewende traktement
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AANHANGSEL B

WAARDERINGSAANNAMES

RENTEKOERS
‘n Waarderingsrentekoers van 5,0% per jaar ten opsigte van die periode nadat ‘n
voordeel ‘n aanvang geneem het, is veronderstel.

STERFTES
Die gepubliseerde SA56-62 sterftetabelle (eindsterfte) is ten opsigte van die periode
voor emeritering gebruik.
Ten opsigte van die periode nadat ‘n voordeel ‘n aanvang geneem het, is van die
gepubliseerde PA90 sterftetabelle (eindsterfte), 2 jaar afwaarts aangepas vir manlike
en vroulike lewens onderskeidelik, gebruik gemaak.

Einde van Waarderingsverslag

Verdere opdragte aan te benoeme Trustees
Die volgende besluit word aan die nuwe Trustees opgedra om te bemark: ‘n Kerkraad kry
die keuse om self die versekerde bedrag van hul predikant te bepaal en om binne die
raamwerk van die huidige beperkings die Regmatige Aandeel (RA) van hul predikant
dmv ekstra/addisionele bydraes aan te vul.
Die nuutaangestelde Trustees moet die saak duidelik in die kerkverband bekend maak
dat ongeskiktheid geen ontsnappingsroete uit die bediening bied nie.
Investment Solutions moet genader word om in die toekoms ‘n voorlegging aan die Trustees
te doen.
‘n Ondersoek na die moontlikheid om lyfrente aan te koop, word opgedra aan die nuwe te
benoeme Trustees.
Die nuwe te benoeme Trustees moet aandag gee aan die formule waarvolgens die
Administratiewe Buro deur die Predikante Pensioenfonds vergoed word, aangesien
vergoeding per transaksie behoort te geskied en nie volgens persentasie van gelde wat
hanteer word nie.
Mnr Charles Erasmus word bedank vir die werk van die afgelope termyn en hy word weer
aangestel as Aktuaris vir die volgende termyn van drie jaar.

Besluit: Goedgekeur.
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15.4 RAPPORT ONDERSTEUNINGSFONDS (Artt 119, 197)

Die Trustees lê die volgende Rapport aan die Sinode voor.

A. Ds LH van Schaik stel die Rapport.
B. Besluit: Die Rapport word staande die Sinode afgehandel. Die finansiële state

word verwys na Kommissie Finansies.
C. Ds W Vogel rapporteer namens die Kommissie Finansies.

D. RAPPORT
1. Sake waarvan die Sinode moet kennis neem
1.1 Sinode opdragte
1.1.1 Die nuwe Trustees van die Fonds word bemagtig om, wanneer dit nodig word om

addisionele bydraes tot die Ondersteuningsfonds te maak, hierdie addisionele
bydraes, soos deur die Aktuaris bereken, te bekom by wyse van ‘n oproep in die
kerkverband om vrywillige bydraes vir die doel in te samel, indien nodig.
Dit was nie vir die Trustees nodig om ‘n oproep in die kerkverband te doen nie.

1.1.2 Aan die nuwe Trustees word opdrag gegee om die verdere bestuur van die
Ondersteuningsfonds te reël kragtens die Reglement hiervoor.
(a) Die bestuur van die Fonds is volgens die Reglement gereël.
(b) Ter wille van duidelikheid, is die doel van die Fonds as volg geformuleer: Die

doel van die FONDS is om die beroepsongeskiktheidsvoordele hierin beskryf
aan LEDE te voorsien met inbegrip van die tyd waarin ‘n lid nie deur sy Kerkraad
geakkomodeer kan word nie of wat hy wag totdat hy weer ‘n beroep van ‘n
ander Kerkraad ontvang.

Besluit: Kennis geneem.

2. Sake waaroor die Sinode moet besluit
2.1 Aan die benoeme Trustees word opdrag gegee om die verdere bestuur van die

Ondersteuningsfonds te reël kragtens die Reglement hiervoor.
2.2 Gee uitvoering aan alle sake waaroor die Sinode besluit het.

Besluit: Goedgekeur.

3. Finansiële state
Besluit: Goedgekeur.
Kyk Addendum : Finansiële State agterin Handelinge.
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15.5 BESWAARSKRIF DR AN HELBERG – EMERITAATSVERSORGING
 (Artt 11, 121, 280)

Die Sinode gaan in ledevergadering.

Die Ledevergadering gaan in camera.

A. Dr AN Helberg stel die Beswaarskrif.
B. Besluit: Die Beswaarskrif word verwys na die Kommissie EVT/PPF.
C. Dr FP Kruger stel namens die Kommissie EVT/PPF die meerderheidsrapport.
D. Oudl MN Ras stel ‘n minderheidsrapport.
E. Geleentheid word gegee vir vrae en bespreking.
F. Oudl MN Ras lewer repliek.
G. Dr FP Kruger lewer repliek.
H. Die beswaarde is nie teenwoordig vir repliek nie.

I. BESWAARSKRIF
1. Besluit waarteen beswaar gemaak word

Besluit van die Deputate Emeritaatsversorging geneem op hul vergadering van 20
November 2003 wat soos volg lui:
“Die besluit van die Trustees geneem op 14 Oktober 2003 word herbevestig: Aan die
versoek van Dr AN Helberg kan nie voldoen word nie. Daar word volstaan by die huidige
verdeling en advies reeds in hierdie verband gegee.”

2. Kort agtergrond wat aanleiding gegee het tot hierdie besluit
Op 18 Augustus 2003 het my eggenote en ek ‘n brief gerig aan die Gereformeerde
Kerk Colesberg en Philipstown, wie se emerituspredikant ek is, met die versoek dat
die volle versorgingsbedrag uit die emeritaatsversorgingstrust op my naam inbetaal
word. Die motivering: In my en my eggenote se geval betaal ons volgens die huidige
reëling méér inkomstebelasting as die geval sou wees as die hele bedrag op my (AN
Helberg) se naam inbetaal sou word. (Afskrif van brief [Bylae1] aangeheg.)
Bogenoemde Kerkrade het in hul antwoord (brief dd 9 September 2003 [Bylae 2]) aan
hierdie versoek voldoen en hul goedkeuring daarvoor gegee. Ons versoek aan die
Gereformeerde kerke Colesberg en Philipstown, asook die antwoord van genoemde
Kerkrade is aan die Deputate Emeritaatsversorging voorgelê vir besluitneming. Op hul
vergadering van 14 Oktober 2003 het hulle die volgende besluit geneem “Aan die
versoek kan nie voldoen word nie. Daar word volstaan by die huidige verdeling en
advies reeds in hierdie verband gegee” (Brief Deputate Emeritaatsversorging dd 2003-
10-29 aangeheg [Bylae 3]).
Na gesprek met die voorsitter van die Deputate, Ds Leo van Schaik, is my versoek
weer op ‘n volgende vergadering van die Deputate op 20 November 2003 behandel en
is daar soos volg besluit:
“Aan die versoek van Dr AN Helberg kan nie voldoen word nie. Daar word volstaan by
die huidige verdeling en advies reeds in hierdie verband gegee” (Brief Bylae 4).
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In ‘n brief dd 18 Desember 2003 het ek die Deputate kennis gegee dat ek ‘n Appèl of
Beswaarskrif teen hierdie besluit by die eersvolgende Nasionale Sinode gaan indien
(Brief Bylae 5).

3. Beswaargronde
3.1 Beswaargrond 1

Die besluit van die Deputate is in stryd met die gees en bedoeling van Sinodebesluit
1997:271, 2.3 (ii).
Motivering
Dit is duidelik dat genoemde Sinodebesluit oor die verdeling van die uitkering tussen
emeritus en sy eggenote, belastingverligting vir die egpaar tot gevolg moet hê. In my
en my eggenote se geval beteken die besluit van die Deputate vermeerdering van
belasting. Om ons versoek te weier, handel die Deputate dus in stryd met die gees
en bedoeling van bogenoemde Sinodebesluit.

3.2 Beswaargrond 2
Die besluit van die Deputate noem geen rede waarom daar nie aan ons versoek
voldoen kan word nie.
Motivering
Die besluit van die Deputate bevat slegs dié mededeling: “Daar word volstaan by
die huidige verdeling en advies in hierdie verband gegee”.
In nie een van die skrywes van die Deputate word enige motivering van hul besluit
gegee nie.
Die “advies reeds in hierdie verband gegee” dra ek ook nie kennis van nie en het ek
geen skrywe of mededeling van die Deputate ontvang nie.

4. Versoek
In die lig van die bogenoemde beswaargronde rig ek graag ‘n versoek aan die Sinode
om die te benoeme Deputate vir Emeritaatsversorging opdrag te gee om ons versoek
ten opsigte van die verdeling van my uitkering uit die Emeritaatsversorgingstrust opnuut
gunstig te oorweeg.

J. MEERDERHEIDSRAPPORT VAN KOMMISSIE
1. Beredenering
1.1 Beswaargrond 1
1.1.1 Beredenering 1

Die gees en bedoeling van die Sinodebesluit (1997:271, 2.3 ii) ten opsigte van die
versorgingsbydrae is geneem gedagtig aan die uitgangspunt van wat tot voordeel
van die emeriti as groep sou dien. Die belang van die emeriti as groep eerder as
die belang van individue is onderliggend aan die besluit.

1.1.2 Beredenering 2
Aanvanklik is die uitkering van die versorgingsbydrae vasgestel op ’n 70%-30%
basis, maar later gewysig na ’n 60%-40% verdeling tussen die emeritus en sy gade.
Dit is belangrik in die beoordeling van die saak om te besef dat die uitkering by
wyse van vergunning aan emeriti gemaak word.

1.1.3 Beredenering 3
Bogenoemde verdeling/uitkering is gedoen om ’n inkomstebelasting verligting tot
gevolg te hê. Die Kommissie is van mening dat die hoeveelheid belasting wat betaal
word nie die primêre saak is nie. Die vraag is of die emeritus eervol versorg word
of nie. Indien die emeritus na ’n hoë belastingaftrekking nie eervol versorg is nie,
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het die Kerkraad by wie hy geëmeriteer het ’n bepaalde rol om te speel ten opsigte
van eervolle versorging.

1.1.4 Beredenering 4
Die Trustees handel in die uitkering van die voordele kragtens die mandaat van die
Ledevergadering.

Besluit: Kennis geneem.
1.1.5 Bevinding

Die Ledevergadering se besluit (Acta 1997:271) asook die besluit van die Trustees
het gehandel oor die versorging van die emeriti as groep. Indien aan die versoek
van die beswaarde voldoen word, kom die belange van die emeriti as groep na
alle waarskynlikheid in gedrang. Dit sou juis neerkom op die feit dat die optrede
nog meer in stryd sou wees met die gees en bedoeling van die Ledevergadering
se besluit.
Indien hierdie Ordereëling verander moet word, moet die Ledevergadering daaroor
besluit. Die Ledevergadering moet egter kennis neem van die gevaar dat die emeriti
as groep deur so ‘n besluit benadeel kan word.

Besluit: Kennis geneem.
1.1.6 Aanbeveling

Beswaargrond 1 slaag nie.
Besluit: Goedgekeur.

1.2 Beswaargrond 1
1.2.1 Beredenering 1

Beswaargrond 2 is spekulatief, aangesien dit berus op die teenstrydige getuienis
van die betrokke partye, naamlik die beswaarde en die Trustees. Die beswaarde
maak melding daarvan dat hy geen kennis dra van enige advies in die verband aan
hom gegee nie, terwyl die besluit van die Trustees op 14 Oktober 2003 van die
teendeel melding maak. Die Kommissie is van mening dat daar as gevolg van die
teenstrydige getuienis nie ‘n uitspraak ten opsigte hiervan gelewer kan word nie,
aangesien daar geen dokumentasie in hierdie verband is nie.

1.2.2 Beredenering 2
Die Trustees se besluit is geneem kragtens ’n Ordereëling deur die
Ledevergadering soos vervat in die Ledevergadering se besluit van 1997 (Acta,
1997:271).

Besluit: Kennis geneem.
1.2.3 Bevinding

Inligting is ingewin vanaf die Trustees dat die motivering en advies telefonies aan
die beswaarde verskaf is. Dit is die opdrag van die Trustees om binne die raamwerk
van die Reglement te handel.
Op grond van voorafgaande beredenering kan nie uitspraak gelewer word oor
hierdie beswaargrond nie.
Die Kommissie is van oordeel dat Beswaargrond 2 nie die wese van die
Beswaarskrif raak nie.

Besluit: Kennis geneem.
1.2.4 Aanbeveling

Beswaargrond 2 slaag nie..
Besluit: Goedgekeur.
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1.3 Finale aanbeveling
Die Beswaarskrif slaag in sy geheel nie.

Besluit: Goedgekeur.

K. MINDERHEIDSRAPPORT
1. Beredenering

Die Kommissie Emeritaatsversorging is bang vir die gevolge sou die Beswaarskrif
slaag, naamlik die grootste groep emeriti belastingverligting sou verbeur. Dit terwyl
slegs gefokus moet word op die regsaspek en die waarheid in die Beswaarskrif. Die
gevolge mag nie die regspraak beïnvloed nie.

Beswaargrond 1
Die Ledevergadering van 1997 het die 70%-30% verdeling van emeriti gedoen met die
oog op belastingverligting aan elke egpaar. Dit was die doel. Die besluit het egter
veroorsaak dat sekere emeriti egter belastingvermeerdering ondervind het. Dit  is in stryd
met die bedoeling en gees van die Ledevergadering se besluit (dr AN Helberg se betoog).

Beswaargrond 2
Aan die Kommissie is eers vertel dat uitsonderings ‘n groot administratiewe las sou wees
(persoonlik glo ek dat dit minder administrasie sou veroorsaak – een oorbetaling in plaas
van twee; een IRP5 in plaas van twee. Later is gesê dat die uitsondering die
geloofwaardigheid van die 60%-40% verdeling in gedrang sou bring).

Die Appellant sê geen rede waarom nie aan sy versoek voldoen kon word nie, is aan hom
gekorrespondeer nie. Inderdaad is in skrywes verwys na advies, maar nêrens is die advies
te lees nie. Die ordelike weg is om ‘n skriftelike versoek skriftelik te beantwoord en só
duidelik die redes vir optrede aan te dui. Deur die advies nie op skrif te stel nie, maak dit
ook moeilik om een die advies beswaar te maak.

Versoek – hantering daarvan
1. Verskeie moontlikhede kan deur die Ledevergadering oorweeg word:
1.1 Betaal 100% van die versorgingsbedrag aan dr AN Helberg uit.
1.2 Die emeritaatsversorging kan via die Gereformeerde Kerk Colesberg gedoen word.

Hulle sal dan die belastingoorbetaling hanteer.
1.3 Onderhandel met die kantoor van die Ontvanger van Inkomste om die probleem op

te los.
1.4 Dr AN Helberg moet ter wille van ander emeriti wat geen ander inkomste het nie,

aanvaar dat ‘n uitsondering die bedingde ooreenkoms met die Ontvanger kan
verongeluk (dit kommunikeer die ware rede vir die optrede aan dr AN Helberg). Sien
Beswaargrond 2.

2. Aan die Kommissie is spesifiek gerapporteer van ander soortgelyke benadelings. Die
Gereformeerde Kerk Colesberg steun die beswaar van dr AN Helberg.
Besluit:
(i) Die Minderheidsrapport word nie goedgekeur nie. Die Meerderheidsrapport

goedgekeur is.
(ii) Die Ledevergadering gee opdrag aan die Trustees van die Emeritaats-

versorgingstrust om in samewerking met die Bestuur van die Admini-
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stratiewe Buro, en indien nodig, na regsadvies die aangeleentheid op te
los.

Die Ledevergadering gaan uit camera.

Die Sinode gaan uit Ledevergadering.
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15.6 BESKRYWINGSPUNT PARTIKULIERE SINODE PRETORIA:
EMERITAATSVERSORGINGSTRUST EN PREDIKANTE
PENSIOENFONDS (Artt 115, 282)

Die Sinode gaan in camera.

A. Dr PH Heystek stel die Beskrywingspunt.
B. Besluit: Die Beskrywingspunt word verwys na die Kommissie EVT/PPF.
C. Dr FP Kruger rapporteer namens die Kommissie EVT/PPF.

D. BESKRYWINGSPUNT
Dat die Nasionale Sinode ‘n Deputategroep van finansiële kundiges aanwys om die
Trustees van die Emeritaatsversorgingstrust en die Predikante Pensioenfonds te
adviseer oor hoe om optimale groei binne aanvaarbare risiko-norme in hierdie Fondse
te verkry.
Motivering

1. Die Administratiewe Buro het op 07-02-2005 ‘n skriftelike versoek aan Kerkrade gestuur
waarin die swak opbrengs/groei van die EVT aangedui word. Hierdie toestand het
daartoe gelei dat die EVT nie sinvolle verhogings aan emeriti kon deurgee nie, en dat
die EVT ‘n groot tekort in die gesig staar.

2. Om te verseker dat daar genoegsame voorsiening is uit die EVT en Predikante
Pensioenfonds om in die toekoms lede eervol te versorg, moet daar ‘n
behoeftebepaling gedoen word van elke lid , waaruit doelwitte gestel word en
strategieë ontwikkel word vir die fondse. Op hierdie wyse kan elke kerkraad/predikant
relevante inligting op ‘n gereelde basis verkry.

Besluit:
Aan die Beskrywingspunt word nie gevolg gegee nie.
Beredenering
1. Die Trustees het reeds in hul werkswyse kundiges aangewys, soos die Beskrywingspunt

versoek.
2. In wese word reeds uitvoering aan hierdie versoek gegee by wyse van die

multifondsbestuurder, Advantage, wat aangewys is om optimale groei binne
aanvaarbare risiko-norme in hierdie Fondse te verkry.

Besluit: Kennis geneem.

Die Sinode gaan uit camera.
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15.7 BESKRYWINGSPUNT SUIDELIKE PARTIKULIERE SINODE INSAKE
MEDIESE VERSORGING VAN GEREFORMEERDE KERK
MOSSELBAAI SE EMERITUS, DS J KIRSTEN: 50% MEDIESE
LEDEGELD SUBSIDIE (Artt 123, 284)

Die Sinode gaan in camera.

A. Ds H Reinecke stel die Beskrywingspunt.
B. Besluit: Die Beskrywingspunt word verwys na die Kommissie EVT/PPF.
C. Dr FP Kruger rapporteer namens die Kommissie EVT/PPF.

D. BESKRYWINGSPUNT
1. Versoek

Die EVT-Ledevergadering (hier word ‘Sinode’ bedoel – Deputate Handelinge) word
versoek om goedkeuring te verleen:

1.1 Dat die GK Mosselbaai se emeritus, ds J Kirsten, nóú rééds kwalifiseer vir die 50%
mediese ledegeld subsidie vir emeriti.

1.2 Dat die 50% mediese ledegeld subsidie aan die GK Mosselbaai betaal word, dat
die GK Mosselbaai dit bestuur en aanwend vir ds Kirsten en sy afhanklikes se
mediese kostes totdat die GK Mosselbaai dit kan aanwend vir ledegeldsubsidie by
‘n mediese fonds wat ds Kirsten en sy afhanklikes as lede aanvaar.

2. Motivering
2.1 Dr DJS Steyn het die Suidelike Part Sinode 2003 (en gevolglik ook aan GK

Mosselbaai) skriftelik as volg geadviseer (15/01/2003):
“Omdat hierdie administratiefregtelike fout in 1996 plaasgevind het, (dus voor die
besluit in Januarie 1997 oor voorafbefondsing in die Pensioenfonds), sou ds Kirsten
volgens die besluit van die Sinode ten opsigte van die mediese skema geregtig
wees op 50% subsidie van sy ledegeld. Hierdie subsidie behoort dan ook deur die
Trustees oorweeg te word, indien ds Kirsten sou wou aansluit en vaste reëlings
getref kan word vir die addisionele 50% ledegeld (Debietorder of andersinds).”

2.2 Ds Kirsten se regskrenkende uitdiensstelling (1 Desember 1996) het plaasgevind
voordat die Sinode 1997 die besluit oor die voorafbefondsing van ledegeld subsidie
van die mediese skema deur die versekering in die Predikante Pensioenfonds
goedgekeur is en eers op 1 Julie 1997 in werking getree het. Indien die
regskrenkende uitdiensstelling nie deur die Suidelike Part Sinode 1996 plaasgevind
het nie, sou hy ordelik geëmeriteer het (KO, art 13) vóór die inwerkingtreding van
die vooraf-befondsing besluit op 1 Julie 1997.

2.3 Ds Kirsten was lid van die GKSA groep by Bestmed Skema. Met sy regskrenkende
uitdiensstelling het hy sy deelname aan die GKSA predikante groep ten onregte
verloor en kon hy nie aanbly nie. Die EVT-deputate het in Desember 1996 sy
lidmaatskap by die Mediese Skema beëindig en die GK Mosselbaai se debietorder
vir mediese ledegeld gestaak.

2.4 Die geslaagde Beswaarskrif teen die Suidelike Part Sinode 1996 se regskrenkende
besluit, het vir ds Kirsten in sy staat as predikant herstel soos voor die regskrenkende
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besluit van 1996. Toe die Sinode 1997 die besluit oor die voorafbefondsing geneem
het, was ds Kirsten dus in wese predikant in die GKSA te Mosselbaai en is hy dus
geregtig op die 50% mediese ledegeld subsidie.

2.5 Ds Kirsten was lid van die GKSA-PPF. Met sy regskrenkende uitdiensstelling
het die EVT-deputate gevolglik (onwetend ook sy reg gekrenk) hom van die PPF
ledelys geskrap en dmv mnr Kukkuk op 11 November 1996 opdrag aan Sage
Lewens gegee om sy ongeskiktheidseis te staak.

2.6 Ds Kirsten is ‘n emeritus wat nie deur die PPF-versekering versorg word nie,
maar ‘n emeritus wat net uit die Emeritaatsfonds versorg (sal) word. Daarom is
die Sinodebesluit van 1997 (Acta 1997:305, 4.2.1) vir ds Kirsten geldig en word
sy 50% mediese ledegeld subsidie nou reeds deur ramings uit kerkverband
betaal (Acta 1997:302, 2.2.1 en 2.2.2). Die Sinodebesluit 1997 waarna hier
verwys word lees as volg (Acta 1997:305, 4.2.1):
“Emeriti wat net uit die Emeritaatsfonds versorg word, word 50% van die
ledegeld tot die mediese skema deur die emeritus betaal en 50% word deur
die kerkverband betaal. Die fondse wat benodig word om die deel van die
kerkverband te betaal, word by wyse van ramings volgens belydende lidmate
ingevorder.”

2.7 Ds Kirsten is ‘n emeritus wat weens mediese onbekwaamheid (KO, art 13)
geëmeriteer het. Hy is dus nie ‘n predikante in aktiewe diens nie en kan op
grond van KO, art 30 (vgl Acta 1997:299, onder besluit 1.2.4.6.3) en op grond
van Sinodebesluit 1997 (Acta1997:305, reël 2.2, Ordereglement) nie verplig
word om by die GKSA predikante groep se mediese skema aan te sluit nie. Ds
Kirsten kwalifiseer in sy status vir lidmaatskapuitsondering. (Nota: Sodra die
GK Mosselbaai uitsluitsel het oor die 50% mediese ledegeld subsidie, wil die
GK Mosselbaai vir ds Kirsten en sy afhanklikes by ‘n Mediese Fonds probeer
inskakel.)

2.8 Die GK Mosselbaai is geregtig daarop dat hulle emeritus hierdie voordeel geniet,
omdat die GK Mosselbaai deel van die kerkverband (GKSA) is wat mekaar se
hande gevat het in die mediese versorging van emeriti, ook ‘n lidkerk van die
EVT-Ledevergadering is, en die GK Mosselbaai ook sy verpligtinge tov hierdie
raming gewillig en getrou nakom (Acta 1997:302, 2.2.2).

2.9 Die GK Mosselbaai het mbv Klassis Boland se Deputate Kirsten Versorging
reeds die weg met die EVT-medies Deputate gevolg, maar die EVT-medies
Deputate volstaan daarmee dat ds Kirsten eers op ouderdom 65 sal kwalifiseer
vir die 50% mediese ledegeld subsidie op voorwaarde dat hy by die GKSA
predikante as groep by die Mediese Fonds inskakel. Aangesien die weg met
die EVT-medies Deputate op ‘n dooie punt uitgeloop het, word die EVT-
Ledevergadering genader.

3. Die seën van die Here word u toegebid en die leiding deur sy Heilige Gees. Mag die
liefde en barmhartigheid van die Here, en die bewoëndheid oor die GK Mosselbaai
en sy emeritus se nood, en die seëvieringe van die reg en geregtigheid, die EVT-
Ledevergadering (Kerke in Kombinasie) daartoe bring om ‘n oplossing te bied.

Besluit:
Aan die Beskrywingspunt word gevolg gegee en wel op die volgende wyse.
1. Die 50% subsidie vanuit die EVT-Medies kan alleenlik verkry word indien ds J

Kirsten inskakel by die Mediese Fonds (tans Liberty) waarby die GKSA tans
ingeskakel is.
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2. Die verdere 50% van die mediese bydrae kan deur die emeritus, of die gemeente, die
Gereformeerde Kerk Mosselbaai betaal word.

3. Indien die premie ‘n finansiële las op die gemeente plaas, kan die saak moontlik
aangespreek word deur aansoek te doen vir sustentasie.

Beredenering
Weens die feit dat ds Kirsten onder KO, art 13 KO geëmeriteer het, kom hy in aanmerking
vir die subsidie ten opsigte van mediese versorging.

Besluit: Kennis geneem.

Die Sinode gaan uit camera.
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15.8 VOORSITTERSVERSLAG VAN DIE
EMERITAATSVERSORGINGSTRUST
/ GKSA PREDIKANTE PENSIOENFONDS / MEDIESE VERSORGING
(Art 110)

A. Ds LH van Schaik stel die Voorsittersverslag.
B. Besluit: Die Voorsittersverslag word staande die Sinode afgehandel.

Dit is met groot dank teenoor die Here dat ons die voorsittersverslag aan die kerke as
lede van die Emeritaatsversorgingskombinasie en aan die predikante as lede van die
GKSA Predikante Pensioenfonds kan voorlê.

Die afgelope twee jaar van die termyn was besondere voorspoedige finansiële jare. Al
die Fondse het ‘n sterk groei getoon.

Dit word verwelkom dat lede sowel as Kerkrade gereeld navraag doen oor die beleggings
en die stand van die verskillende Fondse. Dit is nou reeds ‘n geruime tyd dat die Trustees
van al die fondse gebruik maak van Multi-Fondsbestuurders. Dit was eers PSG-Essher,
wat toe later Mcube geword het en daar na is Mcube oorgeneem deur Momentum in ‘n
nuwe Fondsebestuurder naamlik “Advantage” – Mnr Gerrit le Roux is nog steeds die
persoon wat nou vir baie jare op ‘n gereelde grondslag voorleggings namens die
Fondsebestuurder aan ons maak.

Advantage doen oa gedeelte van die Puk se Pensioenfonds asook die ganse ABSA se
Pensioenfonds. Sodra ons ‘n prospektus van Advantage (in Afrikaans) ontvang stuur ons
aan al die lede en Kerkrade ‘n kopie.

Ons as Trustees sal graag op uitnodiging u as Kerkrade kom toespreek en inlig oor die
beleggings en die bestuur van die Fondse (die reiskoste is vir ons eie rekening) verder
beantwoord ons skriftelike vrae met groot graagte.

U word gewys op die onderskeie waarderingsverslae van beide die PPF en EVT wat
tydens die Sinode 2006 beskikbaar sal wees.

1. Emeritaatsversorging
1.1 Die basisbedrae vir die termyn was:

-  2003 R7 400.00
-  2004 R7 770.00
-  2005 R8 041.00

Vir die boekjaar 2006 is die beplanning rondom 4.5% verhoging.

1.2 Emeriti
Die aantal emeriti wat versorg word is:

-  Egpare 103
-  Wewenaars   11
-  Weduwees   38
-  Kinders   11
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Kerkrade word weereens versoek om kontak te behou tussen u en u emeriti en
veral ook u emeritiweduwees. Op ‘n gereelde basis te verneem oor hulle welstand
sowel as deeglik KO, artt 13 en 20 na te kom.

1.3 Fondse
Die stand van die Fonds is op 30 September 2005 – R56.4 miljoen – die
gemiddelde rentekoers vir 2005 is 17.14%.
Dit het ‘n aansienlike groei oor die termyn gelewer. Gesien in die lig van die swak
vertoning van die Fonds in die boekjaar 2002 tot 2003 is dit merkwaardig dat die
Fonds tog so mooi kon groei.

1.4 Ramings
Die ramings moes ongelukkig styg om aan die versorgingsbehoeftes te voorsien.
Die Trustees het egter alles in hulle vermoë gedoen om die Fonds so te bestuur
dat die emeriti die voordeel kan kry van behoorlike versorging.

1.5 Waarderingsverslag
Daar is aan die einde van elke jaar samesprekings gevoer met die Aktuaris. Die
waarderingsverslag is in die Aanvullende Rapport vir die Sinode 2006 opgeneem.

2. GKSA Predikante Pensioenfonds
2.1 Die PGT’s

Die PGT’s van die predikante het ‘n pragtige stygende lyn getoon. Daar is egter
PGT’s wat dringend aandag verdien. Die voordeelstate wys die probleme duidelik
uit. Kerkrade moet asseblief hieraan aandag gee.

2.2 PGT riglyn
Die PGT riglyn vir die nuwe jaar 2006 is R220 000. Sien die riglyn asseblief as ‘n
minimum riglyn. Predikante bo die ouderdom van 50 jaar se PGT behoort bo
R250 000 t wees. Die PGT’s van predikante bo ouderdom 55 bo die R300 000
vlak.
Elke Kerkraad bepaal egter die behoefte van sy predikant en sy gesin.

2.3 Groepversekering in die PGT
Die groepversekeringskomponent het baie duur geword. Die redes hiervoor is
tweeledig:
2.3.1 Die eise-geskiedenis vir die termyn was baie hoog.
2.3.2 Die feit dat ons “beroepseie” ongeskiktheid verseker.

Die Trustees werk op die stadium aan ‘n metode om die PGT’s so te verdeel dat
die Regmatige Aandeel vinniger kan groei. Die saak sal aan die Sinode
gerapporteer word.

2.4 Trustee opleiding
Aan die begin van die termyn (2003) het die Trustees opleiding ontvang. Die
opleiding is aangebied deur SANLAM Aktuarisse, wat deurlopend opgevolg is
met opleiding wat gedoen is deur ABSA Aktuariële dienste.
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2.5 Wetsvereistes
Aan al die nuwe wetsvereistes wat betrekking het op Pensioenfondse is deur die
Trustees nagekom. ABSA Aktuarisse het die Trustees hierin bygestaan. Al die
prosesse wat gevolg is word in die Sinoderapport as ongepubliseerde Bylaes
aangeheg en word volledig in die Notules weerspieël.

2.6 Stand van die Predikante Pensioenfonds
Op 30 September 2005 het die Fonds op R64 miljoen gestaan. Die groei in die
Fonds oor die termyn was van R41,9 miljoen tot en met die jongste syfer van R65
miljoen. Die styging is maandelikse beleggings sowel as ‘n ongeveer 17.5%
rentekoers in die laaste jaar.

3. GKSA Mediese versorging
3.1 Die mediese versorging van ons emeriti sowel as dié van die predikante het ‘n

baie gemaklike termyn beleef. Die administrasie tov eise en prosessering van
eise lewer minimale probleme.

3.2 ABSA Gesondheidsorgkonsultante het die Trustees bygestaan in die hantering
van die mediese sake en hulle werksywer was vir ons tot groot ondersteuning.
Die res van die sake sal op die Sinode gerapporteer word.

4. Slot
4.1 ‘n Besondere woord van dank aan dr Wymie du Plessis (Fondsbestuurder), mev

Vernessa Schutte (Rekenmeester), mnr Hannes Vorster (Direkteur) en dr At Kruger
(Adjunkdirekteur) vir hulle toegewyde werk en dienslewering.

4.2 Dit is ‘n voorreg om op hierdie wyse in diens van die Here te staan. My bede is
dat die Here steeds die middele sal gee en dat ons altyd sy seën deelagtig sal
wees.

4.3 Ook my persoonlike dank aan die Trustees by name di Eddie Tiemensma, Theuns
de Klerk, dr Jac Howell, brs Johan Howell, Hennie van der Merwe, Bert Bakker en
sr Koekie Prinsloo en adviseur Gerrie Kukkuk – altyd aangenaam om saam met
u te werk.

4.4 Ook ons as Trustees se dank aan mnr Charles Erasmus – die aktuaris en sy
personeel.

Besluit: Die Voorsittersverslag word in sy geheel goedgekeur.
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16.  Finansies

16.1 RAPPORT DEPUTATE VIR ADVIES INSAKE TOESEGGINGS UIT DIE
RENTE VAN DIE SUSTENASIEFONDS (Artt 100, 101, 236)

A. Dr SJ van der Merwe stel die Rapport.
B. Besluit: Die Rapport word staande die Sinode afgehandel.

C. RAPPORT

1. Opdrag
Die opdrag is in die Acta van 2003:350.

Besluit: Kennis geneem.

2. Sake waarvan die Sinode moet kennis neem
2.1 Vir die stand van die Sustentasiefonds se kapitaal- en rentefonds word u verwys

na die finansiële state van die Administratiewe Buro.
2.2 Aansoeke
2.2.1 Ten spyte van herhaalde versoeke en van die verduidelikende notas, was baie

kerke se aansoeke nie volledig nie en het dit nie aan al die vereistes van die
Reglement voldoen nie. Daar was ook aansoeke van kerke wat keurig en netjies
versorg was met al die nodige inligting en verduidelikings. Sommige Klassisse
het baie deeglike werk gedoen, terwyl ander hulle verantwoordelikheid om die
aansoek te motiveer, nagelaat het.

2.2.2 Aansoeke is op dieselfde wyse as in die verlede behandel en beoordeel volgens
die Reglement. Kerke wat aansoek doen om sustentasie is gevra vir ‘n
bedieningsplan sodat die wyse waarop die kerk sy roeping wil nakom, duidelik
is. Vergelyk ook die werkswyse in die voorgestelde Reglement.

2.2.3 Die aansoeke van kerke by die Sustentasiefonds vir 2004 was R1 881 203. Die
Deputate het ‘n bedrag van R1 816 214 goedgekeur waarvan die Sustentasiefonds
met R948 000 gesustenteer het. Partikuliere Sinodes en Klassisse het die res
gesustenteer.

2.2.4 Die aansoeke deur die kerke by die Sustentasiefonds vir 2005 was
R2 559 586. Die Deputate het ‘n bedrag van R2 163 735 goedgekeur waarvan
die Sustentasiefonds met R1 171 561 gesustenteer het. Partikuliere Sinodes en
Klassisse het die res gesustenteer.

2.2.5 Die Deputate sal aanvullend rapporteer oor die aansoeke en toekennings vir
2006.

Besluit: Kennis geneem.

3. Sake waaroor die Sinode moet besluit
3.1 Reglement

Die Deputate het in opdrag van die Sinode en na oorleg met die Partikuliere Sinodes
die Reglement hersien sodat dit duideliker is en Klassisse dit makliker kan gebruik
om kerke advies te gee tov bediening en finansiële beplanning. (Die Reglement het
sy eie nommering.)
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REGLEMENT VAN DIE SUSTENTASIEFONDS VAN DIE GEREFORMEERDE
KERKE IN SUID-AFRIKA

1. Sinodale magtiging
1.1 Kragtens ‘n besluit van die Nasionale Sinode 1997 word die

Eeufeesbedieningsfonds (Acta 1942) en die Duvenagefonds (Acta 1936) saam
gevoeg tot die GKSA SUSTENTASIEFONDS waarin beide die fondse se
oorspronklike doelstellings opgeneem word.

1.2 Die GKSA SUSTENTASIEFONDS is ‘n Sinodale fonds wat in die lewe geroep is
met ‘n spesifieke doel en wat deur die Sinode beheer word deur Deputate wat
daarvoor aangewys word.

2. Naam van die Fonds
GKSA Sustentasiefonds.

3. Doel van die Fonds
3.1 Finansiële hulp en advies aan kerke in die uitvoering van Christus se opdrag om

die evangelie aan alle mense te bedien. Die primêre fokus is die uitbreiding van
God se koninkryk in die opbou en uitbou van die kerk volgens Matt 28.

3.2 Finansiële oorbruggingshulp en advies aan kerke wat weens vertrek van lidmate of
sosio-ekonomiese omstandighede nie die instandhouding van Woordbediening kan
volhou nie. Hierdie hulp word gegee nadat die Klassis volgens KO, artt 41 en 44 die
kerk bygestaan het om alternatiewe te vind oa kombinasie, bedieningsooreenkoms,
samewerking.

3.3 Finansiële hulp en advies aan kerke sodat kerke deur die bediening van die Woord
kan groei tot finansiële selfstandigheid onder leiding van die Klassis volgens KO, 38.

3.4 Finansiële hulp en advies aan kerke vir wie daar geen alternatiewe (bv kombinasie,
bedieningsooreenkoms, samewerking) vorme van Woordbediening bestaan nie
en dit noodsaaklik is dat daar ‘n kerk moet bly voortbestaan.

4. Beheer
4.1 Deputate
4.1.1 Die Nasionale Sinode wys die Bestuur van die Administratiewe Buro aan om in

die uitvoering van Sinode opdragte die doelstellings van die fonds na te kom,
aan die vereistes van die Reglement te voldoen en daadwerklike pogings aan te
wend om die fonds uit te bou.

4.2 Samestelling van Deputate
4.2.1 Die Bestuur van die Administratiewe Buro wys na elke Sinode 3 kundiges uit eie

geledere aan om saam met een afgevaardigde van elke Partikuliere Sinode as
Deputate vir die fonds te dien.

4.2.2 Die Deputate se taak is ook om Klassisse en kerke van advies in alle finansiële
aspekte ten opsigte van sustentasie te bedien.

4.2.3 Die Direkteur van die Administratiewe Buro en van sy personeel dien ampshalwe
op die Deputate.

4.2.4 Die Deputate wys uit eie geledere ‘n Dagbestuur aan.
4.3 Taak van die Dagbestuur
4.3.1 Om jaarliks die riglyne waarvolgens sustentering geskied (sien 8.3) vas te stel.
4.3.2 Om in hoogs uitsonderlike gevalle buitengewone sustentasie-aansoeke te hanteer.
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4.3.3 Om adviese aan kerke en Klassisse te koördineer.
4.4 Termyn van Deputate
4.4.1 Die termyn van die Deputate is van Sinode tot Sinode.

5. Fondse
5.1 Bydraes
5.1.1 Fondse word verkry deur bydraes (sluit oa in kollektes, vrywillige bydraes van

kerke en lidmate, skenkings, boedelbemakings) te ontvang of soos deur die
Sinode besluit.

5.1.2 Bydraes wat ontvang word, word gelykop verdeel tussen die Kapitaalfonds en
Rentefonds of soos deur die Sinode besluit.

5.2 Kapitaalfonds
5.2.1 Die Kapitaalfonds groei alleen deur bydraes wat in trust belê word.
5.2.2 Die rente-inkomste word oorgedra na die Rentefonds.
5.2.3 Die Kapitaalfonds mag nie gebruik word vir Sustentasie nie.
5.3 Rentefonds
5.3.1 Die Rentefonds groei uit bydraes ontvang en rente inkomste van die Kapitaalfonds.
5.3.2 Alleen gelde in die Rentefonds word aangewend vir sustentasie aan kerke.

6. Administrasie
6.1 Die administrasie van die fonds is opgedra aan die Administratiewe Buro van die

GKSA wat die fonds volgens neergelegde finansiële beleid bestuur en aan die
Bestuur van die Administratiewe Buro verslag doen.

6.2 Die Deputate ontvang jaarliks ‘n uiteensetting van die stand van die fondse en die
bedrag wat vir sustentasie toekenning vir die volgende jaar beskikbaar is.

7. Aanwending van die fondse
7.1 Die Sustentasiefonds is ‘n trustfonds wat deur die Administratiewe Buro bestuur

word. Van hierdie fondse kan as lenings aan kerke beskikbaar gestel word
onderhewig aan die goedkeuring van die volle Bestuur van die Administratiewe
Buro.

7.2 Die opbrengs op die kapitaal sal nie by die Kapitaalfonds gevoeg word nie, maar
in die Rentefonds gestort word vir sustentasie.

8. Aansoeke
8.1 Prosedure vir die aansoek vir sustentasie by die GKSA Sustentasiefonds:
8.1.1 ‘n Kerkraad doen aansoek by die Klassis (volgens Reglement van die Sinode en

op die voorgeskrewe vorms wat jaarliks by die Administratiewe Buro verkry moet
word).

8.1.1.1 Voorgeskrewe vorms wat die aansoek moet vergesel is (aansoeke moet ook
elektronies ingedien word):

8.1.1.1.1 Voorgeskrewe Vraelys ingevul.
8.1.1.1.2 Voorgeskrewe Verklaring van Rekenmeester.
8.1.1.1.3 Voorgeskrewe Balansstaat en Kontantvloeistaat.
8.1.1.1.4 Voorgeskrewe inkomste staat, behoorlik ingevul.
8.1.1.1.5 Voorgeskrewe uitgawe staat, behoorlik ingevul.
8.1.1.1.6 Die finansiële boekjaar is: 1 Julie tot 30 Junie.
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8.1.1.1.7 Motivering en omskrywing van die spesifieke omstandighede moet die
aansoek vergesel. Kerke wat aansoek doen, moet ‘n duidelike strategiese
bedieningsplan voorlê waarin doelwitte binne die doel van hierdie fonds
uiteengesit word asook die wyses waarop die kerkraad beoog om hierdie
doelwitte te bereik. Die bedieningsplan moet aan ‘n tydsraamwerk gekoppel
word.

8.1.1.1.8 Motivering en omskrywing van die nood van die gemeente waarin die
Kerkraad aantoon watter pogings hulle aangewend het om die nood op te
los, deur oa kombinasievormings, bedieningsooreenkomste, same-werking,
fondsinsamelings.

8.1.1.1.9 ‘n Volledige verklaring van opgehoopte fondse, trustfondse, fondse op
beleggings moet in die state vervat word, asook uitstaande of agterstallige
ramings en ander skulde.

8.1.1.1.10 Indien die kerk in kombinasie is met kerk(e) wat nie om hulp vra nie, word
beide se state verlang asook ‘n uiteensetting van onderlinge finansiële
verpligtinge in die kombinasie. ‘n Tydsverdeling van die predikant se
werksaamhede in die kombinasie word ook verlang.

8.1.2 Deputate van die Klassis hanteer die aansoek (volgens Reglement van die Sinode
sien 8.3).

8.1.2.1 Kontroleer alles en sorg dat motiverings en syfers korrek is.
8.1.2.2 Behandel die aansoek deur nie sustenteerbare items af te trek en die jaarlikse

riglyne na te kom.
8.1.2.3 Vul die voorgeskrewe kerklike vergaderings vorm in.
8.1.3 Deputate van die Klassis rapporteer aan die Klassis.
8.1.3.1 ‘n Volledige Rapport met werkswyses en toepassing van die Reglement word

te same met die aanbevelings aan die Klassis voorgelê.
8.1.4 Klassis beoordeel die aansoek en lewer ‘n Rapport met aanbevelings aan die

Partikuliere Sinode Deputate.
8.1.4.1 Die Klassis se verantwoordelikheid word nagekom deur die volgende besluite

te neem:
8.1.4.1.1 Die Klassis  moet sy eie motivering omskryf waarin die volgende vervat word:
8.1.4.1.1.1 Die redes en omskrywing van die nood van die kerk asook die

uitvoerbaarheid en volhoubaarheid van die bedieningsplan.
8.1.4.1.1.2 Die Klassis  moet homself vergewis van die nood van die betrokke kerk en

daaraan aandag skenk.
8.1.4.1.1.3 Die tydsduur van die nood en die moontlikheid van beweging tot finansiële

selfstandigheid moet volledig omskryf word.
8.1.4.1.1.4 Die Klassis moet redes aanvoer waarom daar nie kombinasievorming

plaasgevind het nie.
8.1.4.1.1.5 Sou die kerk ‘n voorpos kerk wees – moet die Klassis aandui waarom die

kerk ‘n voorpos kerk is.
8.1.4.2 ‘n Volledige Rapport met werkswyses en toepassing van die Reglement word

te same met die aanbevelings deur die Klassis voorgelê aan die Deputate van
die Partikuliere Sinode.

8.1.4.3 Die Klassis moet aantoon hoeveel uit eie fondse beskikbaar gestel word vir die
sustentasie.

8.1.4.4 Al die bogenoemde Klassisbesluite moet in ‘n Notule-uittreksel voorgelê word.
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8.1.5 Deputate van die Partikuliere Sinode hanteer die aansoeke van al sy Klassisse.
8.1.5.1 Die Partikuliere Sinode Deputate kontroleer alles en sorg dat motiverings en

syfers korrek is.
8.1.5.2 Die Partikuliere Sinode moet sy eie motivering omskryf.
8.1.5.3 Behandel die aansoek volgens Reglement (sien 8.3) en kyk of die aansoek

daaraan voldoen.
8.1.5.4 Vul die voorgeskrewe kerklike vergaderings vorm in.
8.1.5.5 ‘n Volledige Rapport met werkswyses en toepassing van die Reglement word

te same met die aanbevelings as Eerste Rapport aan die Partikuliere Sinode
voorgelê.

8.1.5.6 Deputate van die Partikuliere Sinode lewer ‘n Rapport met aanbevelings aan
die Deputate van die Nasionale Sinode en versend die aansoeke na die
Deputate GKSA Sustentasie elektronies (soos per oproep).

8.1.5.7 Die Part Sinode moet aantoon hoeveel uit eie fondse beskikbaar gestel word
vir die sustentasie.

8.2 Prosedure vir behandeling van die aansoeke vir sustentasie deur die Deputate
GKSA Sustentasie

8.2.1 Behandel al die aansoeke op meriete volgens die Reglement en maak uit
beskikbare fondse toekennings uit die GKSA Sutentasiefonds aan die onderskeie
gemeentes.

8.2.2 Sover moontlik moet die aansoeke eenvormig hanteer word volgens vooraf
neergelegde riglyne vir sustentering van traktement, mediese versorging,
pensioenfondsbydrae, vervoertoelaes, lidmate dankoffers, ens.

8.2.3 Die Deputate GKSA Sustentasie stuur ‘n Rapport aan die Partikuliere Sinodes
waarin verslag gedoen word en die toekennings gemotiveer word.

8.2.4 Dit staan die Partikuliere Sinode vry om kerke verder te sustenteer.
8.2.5 Nadat die Deputate GKSA Sustentasie finaal besluit het, ontvang die Kerk ‘n

begroting van die Partikuliere Sinode se Sustentasie Deputate waarvolgens hulle
begrotings moet beheer en dissipline moet uitoefen.

8.3 Riglyne vir eenvormige hantering van aansoeke
8.3.1 Sustentasie moet voldoen aan doel van die Fonds soos omskryf in 3.
8.3.2 Jaarliks word ‘n riglyn vir maksimum sustentering deur die Dagbestuur van die

Deputate vooraf aan al die Klassisse beskikbaar gestel.
8.3.3 Trustfondse – word nie in ag geneem by beoordeling vir sustentasie nie, maar

wel die opbrengs daarvan.
8.3.4 Sodanige trustfondse moet egter baie duidelik aangetoon word en gemotiveer

wees waarom die kapitaal nie gebruik mag word nie.
8.3.5 Ouditkoste is sustenteerbaar ten einde geouditeerde state wat korrekte syfers

bevat, te verseker.
8.3.6 Ander items wat duidelik verklaar is, sal op meriete beoordeel word na gelang

van die beskikbare fondse.
8.3.7 Bankkoste en rente op skuld is sustenteerbaar.
8.3.8 Indien kerke ‘n oorskot aan die einde van die boekjaar toon, moet dit in

aanmerking geneem word met inagneming van die begrote syfers vir die laaste
ses maande van die huidige kalenderjaar.

8.3.9 Geen sustentasie word uitbetaal vir:
8.3.9.1 Donasies.
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8.3.9.2 Onderhoud en herstel van geboue.
8.3.9.3 Tuinarbeider.
8.3.9.4 Honoraria.
8.3.9.5 Affiliasiegelde.
8.3.9.6 Waardevermindering.
8.3.9.7 Tekorte van vorige jare.
8.3.9.8 Bydraes tot fondse soos Bybelverspreiding, Emeritaatsfonds, Noodtoestande,

onthaaltoelaag, studietoelaag; boeke aankope, Kerkblad-intekening.
8.3.9.9 Agterstallige ramings.
8.3.9.10 Kapitale uitgawes.
8.3.9.11 Afbetalings van lenings of ander skuldlaste nie.

8.4 Bepalings oor die toeseggings uit die Sustentasiefonds
8.4.1 Nadat die aansoeke behandel is:
8.4.1.1 Bepaal die Deputate wat die bedrae is wat deur die Klassisse en Partikuliere

Sinodes uit eie fondse bygedra kan word.
8.4.1.2 Die Deputate poog dan om uit die Rentefonds toeseggings te maak sodat die

totale bedrag wat toegesê is gesustenteer kan word.
8.4.1.3 Indien daar nie genoegsame fondse tot die Deputate se beskikking is nie, sal ‘n

persentasie van toegekende bedrae gesustenteer word met inagneming van
elke Partikuliere Sinode se vermoë om te help.

8.4.1.4 Indien ‘n kerk wat Sustentasie ontvang het, se finansiële posisie gedurende die
jaar skielik en onverwags positief verander (bv deur ‘n erflating of skenking)
moet die kerk die Sustentasiedeputate daarvan in kennis stel sodat ‘n moontlike
aanpassing in die oorspronklike toekenning deur die Deputate gemaak kan
word.

8.5 Uitbetalings uit die Sustentasiefonds aan Partikuliere Sinodes
8.5.1 Uitbetalings aan die Partikuliere Sinodes word kwartaalliks deur die

Administratiewe Buro vooruit gedoen.
8.5.2 Ramings word volgens Sinodebesluit afgetrek en direk in die naam van die kerk

oorbetaal aan die onderskeie instansies.
8.5.3 Kerke wat vakant is, ontvang normaalweg vir die tydperk van vakantskap nie

sustentasie uit die Sustentasiefonds nie, behalwe as die bedieningsplan skipbreuk
gaan ly.

8.5.4 By vertrek van ‘n predikant sal uitbetalings slegs geskied vir die tydperk waarin
hy aan die kerk of kombinasie verbonde was.

8.5.5 Indien ‘n kerk sustentasie ontvang het vir ‘n tydperk na die datum waarop daardie
kerk se verpligting tot onderhoud van die predikant beëindig is, moet daardie
kerk die betrokke bedrag terugbetaal.

8.6 Buitengewone of tussentydse aansoeke om sustentasie
8.6.1 Buitengewone of tussentydse aansoeke om sustentasie is nie ‘n kort pad of laat

aansoek om sustentasie te verkry nie.
8.6.2 Die uiterste nood en skielike onverwagte verandering van ‘n kerk se finansiële

toestand moet DUIDELIK gemotiveer word.
8.6.3 So ‘n tussentydse aansoek word deur die Dagbestuur hanteer en die Reglement

sal in alle opsigte geld.
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8.6.4 Die Klassis of waar nie anders kan nie, ‘n Klassis-kontrakta moet homself baie
duidelik vergewis van die noodsaak van so ‘n tussentydse aansoek en die aansoek
moet soos volledig gemotiveer word soos voorgeskryf in 8.1.3.

8.6.5 Die betrokke Partikuliere Sinode verteenwoordiger op die Deputate van die GKSA
Sustentasiefonds moet deur die betrokke Klassis by so ‘n aansoek betrek word.

8.6.6 Die betrokke Partikuliere Sinode verteenwoordiger op die Deputate GKSA
Sustentasiefonds sal saam met die Dagbestuur die aansoek in behandeling neem.

(Einde van Reglement)

3.1.1 Aanbeveling
Die Sinode keur die Reglement soos voorgestel goed.

Besluit: Goedgekeur.

3.2 Toekennings
Partikuliere Sinodes Pretoria en Bosveld het vir 2004 en 2005 sustentasie
aansoeke in hulle ressort self hanteer waarvoor ons baie dankbaar is.

Partikuliere 2004 2005

Sinodes

Noordwes  183,000 253,074

Oostelike  45,000 76,388

OVS en Natal  45,000 160,236

Suidelike  464,000 574,284

Randvaal  211,000 107,579

Totaal  948,000 1,171,561

3.2.1 Aanbeveling
Die Sinode neem kennis van die toekennings wat gemaak is en keur die optrede
van die Deputate goed.

Besluit: Goedgekeur.
3.3 Fondsinsameling
3.3.1 Aan al die kerke is ‘n omsendskrywe gerig waarin bydraes gevra is.
3.3.2 Die Sinode moet met dankbaarheid kennis neem van die mooi bydraes van kerke

en lidmate. Sien die finansiële state vir die bedrae wat geskenk is.
3.3.3 Die kollektes wat kerke opgeneem het, het nie naby die riglyn van R7.00 per

lidmaat per jaar gekom nie.
Besluit: Kennis geneem.

3.3.4 Aanbevelings
3.3.4.1 Die Sinode neem met groot dankbaarheid kennis van die mooi bydraes van

kerke en lidmate.
3.3.4.2 Die Sinode gee opdrag aan die te benoeme Deputate om voort te gaan met

fondsinsameling vir die Sustentasiefonds deur vrywillige bydraes te vra by kerke
en/of instansies en/of persone

3.3.4.3 Die Sinode keur 5 kollektes per jaar goed vir die Sustentasiefonds met as riglyn
R10.00 per lidmaat per jaar.
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3.3.4.4 Die Sinode versoek Klassisse om kerke aan te moedig om toesig te hou (oa
deur visitasie) dat die goedgekeurde kollektes opgeneem word.

Besluit: Goedgekeur soos gewysig en met byvoeging van 3.3.4.4.
(Wysigings is hierbo aangebring.)

4. Opdragte
4.1 Die Sinode benoem weer Deputate volgens die Reglement om die volgende opdrag

uit te voer:
4.1.1 Om volgens die Reglement van die Sustentasiefonds toeseggings te maak uit

die rente van die fonds.
4.1.2 Om die Sustentasiefonds uit te bou.
4.1.3 Dat daar jaarliks gerapporteer word aan Klassisse, Partikuliere Sinodes en ook

aan die Nasionale Sinode oor die wyse waarop die sustentasie toegeken word.
Besluit: Goedgekeur met byvoeging van 4.1.3. (Byvoeging is hierbo
aangebring.)

D. AANVULLENDE RAPPORT

1. Opdrag
Die opdrag is in die Acta van 2003:350.
Besluit: Kennis geneem.

2. Sake waarvan die Sinode moet kennis neem
2.1 Vir die stand van die Sustentasiefonds se kapitaal- en rentefonds sien die finansiële

state van die Administratiewe Buro.
2.2 Aansoeke
2.2.1 Aansoeke is op dieselfde wyse as in die verlede behandel en beoordeel volgens

die Reglement. Kerke wat aansoek doen om sustentasie, is gevra vir ‘n
bedieningsplan sodat die wyse waarop die kerk sy roeping wil nakom, duidelik
is. Meeste kerke wat vir 2006 aansoek gedoen het, het ook ‘n bedieningsplan
voorgelê. Daar is indringend gekyk na kerke se bedieningsplan en dit gee ‘n
mooi oorsig oor die werkswyse van die kerke.

2.2.2 Die aansoeke deur die kerke by die Sustentasiefonds vir 2006 wat deur die
Deputate behandel is, was R3 535 000. Die Deputate het ‘n bedrag van
R2 992 492 goedgekeur waarvan die Deputate van Partikuliere Sinodes en
Klassisse aangedui het dat hulle R1 011 808 kan bydra. Dit laat, nadat die
beskikbare fondse in die Sustentasiefonds alles toegeken is, nog ‘n tekort van
R780 684. Dit beteken dat kerke net 61% van hulle aansoeke kan ontvang. Die
Deputate doen ‘n beroep op die Nasionale Sinode om kerke op te skerp om
mildelik by te dra deur hulle kollektes sodat die tekort van R780 684 wel aan
kerke gegee kan word.

Besluit: Kennis geneem.

3. Sake waaroor die Sinode moet besluit
3.1 Toekennings

Die Oostelike Partikuliere Sinode het vir 2006 sustentasie-aansoeke in hulle ressort
self hanteer waarvoor ons dankbaar is.
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Part Sinodes 2006

Bosveld 199 880

Pretoria 10 365

Noordwes 224 465

OVS en Natal 600 183

Suidelike 799 323

Randvaal 146 468

Totaal 1 980 684

Van die toegekende bedrag, is daar net fondse vir R1 200 000 wat beteken dat
kerke net 61% van die toegekende sustentasie kan ontvang. Indien die tekort
wel deur kollektes en bydraes ingesamel word, sal die totale bedrag toegeken
word.

Besluit: Kennis geneem.
3.1.1 Aanbeveling

Die Sinode neem kennis van die toekennings wat gemaak is en keur die optrede
van die Deputate goed.

Besluit: Goedgekeur.
3.2 Fondsinsameling
3.2.1 Aan al die kerke is ‘n omsendskrywe gerig waarin bydraes gevra is.
3.2.2 Die Sinode moet met dankbaarheid kennis neem van die mooi bydraes van kerke

en lidmate. Sien die finansiële state vir die bedrae wat geskenk is.
3.2.3 Slegs 223 van die 293 kerke het kollektes vir afgelope jaar opgeneem. Gevolglik

was die inkomste uit kollektes nie naby die riglyn van R7.00 per lidmaat nie.
Besluit: Kennis geneem.

3.2.4 Aanbevelings
3.2.4.1 Die Sinode neem met groot dankbaarheid kennis van die mooi bydraes van

kerke en lidmate.
3.2.4.2 Die Sinode gee opdrag aan die te benoeme Deputate om voort te gaan met

fondsinsameling vir die Sustentasiefonds deur vrywillige bydraes te vra by kerke
en/of instansies en/of persone.

3.2.4.3 Die Sinode keur 5 kollektes per jaar goed vir die Sustentasiefonds met as riglyn
R10.00 per lidmaat per jaar. Kerke word gevra om mildelik by te dra om die
tekort van R780 684 uit te wis.

3.2.4.4 Die Sinode versoek Klassisse om kerke aan te moedig en om toesig te hou
(deur oa visitasie) dat kerke die kollektes opneem en oorbetaal aan die
Administratiewe Buro.

Besluit: Goedgekeur soos gewysig by 3.2.4.3. (Wysiging is hierbo aangebring.)
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16.2 RAPPORT VAN DIE BESTUUR VAN DIE ADMINISTRATIEWE BURO AAN
DIE LEDE VAN DIE ADMINISTRATIEWE BURO (Artt 96, 97, 197, 236)

A. Die Sinode konstitueer as Ledevergadering.
B. Br L Kruger en ds LH van Schaik stel die Rapport.
C. Besluit: Die Rapport word staande die Ledevergadering afgehandel.
D. Finansiële implikasies word verwys na die Kommissie Finansies.
E. Ds W Vogel rapporteer namens die Kommissie Finansies.

F. RAPPORT
1.  Opdrag
1.1 Die volledige opdrag is in die Reglement van die Administratiewe Buro (Acta

2003:362) opgeneem. Die opdragte aan die Bestuur word in art 7 weergegee.
1.2 Bykomende opdragte deur die Sinode gegee
1.2.1 Die Bestuur moet Kerke en Klassisse besoek en oor optrede besluit in sake

agterstallige ramings.
1.2.2 Rente moet volgens die besluit (Acta 1991:436, 7.1.2.4 en 7.1.2.5) op agterstallige

ramings gehef word.
1.2.3 Die reiskoste tariewe soos nodig aanpas wanneer daar koste verhogings is.
1.2.4 Die benoeming van Raadslede vir die PU vir CHO namens die Administratiewe

Buro (Trustees GKSA) doen.
1.2.5 Die Bestuur bepaal die begroting en stel die ramings soos besluit vas.
1.2.6 Die Bestuur en alle Deputategroepe moet voortdurend kyk na moontlikhede om

koste te bespaar sonder om die werk in die koninkryk te benadeel.
1.2.7 Toedeling van die opbrengste van beleggings en fondse moet noukeurig en korrek

toegedeel word.
1.2.8 Die terugbetaling van alle debiteure moet voortdurend deur die Bestuur van die

Administratiewe Buro gemonitor word ten einde te verseker dat skulde vereffen
word en nie verjaar nie.

1.2.9 Die Administratiewe Buro en die Kuratore moet die Pro Reformando Trust uitbou
waar moontlik.

Besluit: Kennis geneem.

2. Sake waarvan die ledevergadering kennis moet neem
2.1 Benoemings: Vir die hantering van sake is die volgende benoemings gemaak:
2.1.1 Verandering in die Bestuur van die Administratiewe Buro: Dr DJS Steyn het in Mei

2004 as gevolg van swak gesondheid ingevolge KO, art 13 uit aktiewe diens getree.
Ds EJ Tiemensma is as sekundus opgeroep. Br LJ Kruger is in Dr Steyn se plek as
voorsitter benoem.

2.1.2 Ds P Fanoy is as SDDS-verteenwoordiger op die Bestuur gekoöpteer.
2.1.3 Trustees vir die GKSA Personeel Pensioenfonds: Namens die werkgewers het

Brs W Cilliers en CJH Kruger (SDDS) en Ds LH van Schaik (Admin Buro) opgetree.
Br HSJ Vorster het as Hoofbeampte opgetree. In terme van die
Pensioenfondswetgewing is die volgende persone as Trustees deur die personeel
verkies: sr W du Plessis, Brr J Vorster en GM van Blerk.

2.1.4 Kommissie vir Eiendomme: Dr PA Lourens (s), brr MC Erasmus, HSJ Vorster
en Dr JA Kruger, een lid benoem deur die Gereformeerde Kerk Potchefstroom-
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Noord en twee lede van die Teologiese Skool, Potchefstroom en die kuratrise
van die museum Sr M Coetsee.

2.1.5 Gedurende die termyn is Sr Suanita van Zyl as bestuurder aangestel. Sy het intussen
in die huwelik getree en verhuis. Gevolglik het sy haar diens by die Administratiewe
Buro beëindig. Dr JA Kruger is as adjunkdirekteur aangestel.

Besluit: Kennis geneem.
2.2 Die Bestuur moet kerke en Klassisse besoek en oor optrede besluit insake

agterstallige ramings
Die Bestuur van die Administratiewe Buro het in samewerking met die Trustees van
die EVT alle Klassisse besoek waartydens alle finansiële aspekte soos ramings en
relevante Sinodebesluite (ongepubliseerde Bylae) behandel en in besluitneming
geadviseer is.

2.3 Rente gehef op agterstallige ramings (Opdrag 1.2.2): Die Sinodebesluit word steeds
uitgevoer. By dié Kerke wat werklik probleme het om die ramings te betaal, word
die kerke se finansiële verpligting net nog groter gemaak en agterstalligheid verder
vergroot.

2.4 Die reiskoste tariewe soos nodig aanpas wanneer daar kosteverhogings is
Die reiskoste is jaarliks met die begroting aangepas.

2.5 Die benoeming van Raadslede vir PU vir CHO
Ooreenkomstig die nuwe samestelling van die Raad van die Noordwes Universiteit
word die benoemings van die Kuratore van die TSP en Senaat gedoen. Drr CJ
Smit en H Stoker en Proff A le R du Plooy en PP Kruger dien op die Raad.

2.6 Die Bestuur stel die begroting op en stel die ramings soos besluit vas
Begrotings is jaarliks opgestel (Acta 1997:402, 3.3.4.6) in oorleg met die verskillende
Deputategroepe, Trustees en TSP. Ramings is bepaal aan die hand van die behoefte
soos deur hierdie begrotings uitgewys. Die persentasie styging vir die verskillende
periodes is soos volg: 2003/2004 – 10.7%, 2004/2005 – 16.8%, 2005/2006 – 9.6%.
Oor dieselfde periode het die belydende lidmaat getalle gedaal van 71 969 tot 69
926 (-2.3%). In die verband vestig ons ook u aandag op die volgende twee grafieke.
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Agterstallige ramings: In aanvulling tot wat in 2.2 gerapporteer is, kan gemeld word
dat die state met aanduidings van agterstallige ramings gereeld na Klassisse gestuur
is. Briewe word ook na individuele Kerkrade gestuur. Die Bestuur van die
Administratiewe Buro het saam met Trustees van die Emeritaatsversorgingstrust
ook versoeke gerig om in gesprek met Kerkrade te tree rakende die aangeleentheid.
Die beginsel wat deurgaans gevolg is, was om te poog dat Kerkrade ramings vir
die betrokke jaar betaal, en waar moontlik, maandeliks. Oor agterstallige ramings
is gepoog om ’n ooreenkoms met Kerkrade aan te gaan om die agterstallige
kapitaal oor ’n periode af te betaal wat gemiddeld oor 36 maande strek. Die
agterstallige rente word gedeeltelik afgeskryf onder die voorwaarde dat kapitaal
betalings stiptelik nagekom word. Die uitstaande ramings het op 30 Junie 2005 ’n
bedrag van R6.3 miljoen beloop.

As die uitstaande ramings in kategorieë volgens saldo verdeel word, kan dit grafies
soos volg aangetoon word:
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Indien Randwaardes aan die kategorieë in die vorige grafiek gekoppel word, kan
dit grafies soos volg aangetoon word:

2.7 Die Bestuur en alle Deputategroepe moet voortdurend kyk na moontlikhede om
koste te bespaar sonder om die werk in die Koninkryk te benadeel
Die opdrag is sover moontlik uitgevoer.

2.8 Toedelings van die opbrengste van beleggings en fondse moet noukeurig en
korrek toe gedeel word
Die opdrag is uitgevoer (Acta 2003:354, 2.8.1 2 en 2.8.2). Rente word toegedeel
aan fondse wat nie onder ’n begroting funksioneer nie op die basis van totale
rente ontvang en die rentedraende bates van die fondse. Administrasie koste word
gehef op ’n basis van 7.5% op rente verdien deur die fonds plus 0.4% van die
kapitale bedrag. Die Bestuur het besluit om vanaf 1 Julie 2005 die Sustentasie-
en Dankbaarheidsfonds afsonderlik te belê. Gevolglik sal die rente-opbrengs op
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hierdie fondse bepaalbaar wees en geen toedeling van rente uit die fondse sal
dus nodig wees nie.

2.9 Geen ramings word afgeskryf nie en die Bestuur ontvang opdrag om kerke met
reëlings behulpsaam te wees om die agterstallige ramings te betaal
Ooreenkomste of gesprekke vir die afbetaling van agterstallige ramings is met 30
kerke getref. Die Bestuur sal steeds op hierdie basis voortdurend vroegtydig met
Kerkrade skakel waar dit blyk dat hulle agter raak met die betaling van ramings.
Kerke met agterstallige ramings word versoek om met die Bestuur in gesprek te
tree sodat ‘n sinvolle reëlings vir die betaling daarvan getref kan word. Kerke word
versoek om ramings waar moontlik ses maandeliks vooruit te betaal of dan ten minste
maandeliks. Kerke word aangemoedig en versoek om ramings per debietorder te
betaal (Acta 2003:357, 1 en 2).

2.10 Die terugbetaling van alle debiteure moet voortdurend deur die Bestuur van die
Administratiewe Buro gemonitor word ten einde te verseker dat skulde vereffen
word en nie verjaar nie
Aan die opdrag word voortdurend aandag gegee.

2.11 Die Administratiewe Buro en die Kuratore moet die Pro Reformando Trust uitbou
waar moontlik
Die Administratiewe Buro en Kuratore hou skakeling met mekaar in die verband.

Besluit: Kennis geneem.
2.12 Rapportering deur die Bestuur van die Administratiewe Buro in terme art 7 van die

Reglement van die Administratiewe Buro – “BEVOEGDHEDE EN PLIGTE VAN
DIE BESTUUR VAN DIE ADMINISTRATIEWE BURO GKSA”

a. In die Reglement van die Administratiewe Buro word daar deurgaans
verwys na die pligte van Bestuur. Dit is duidelik dat hier eintlik verwys
word na die pligte van die personeel van die Administratiewe Buro en dat
die Bestuur die verantwoordelikheid het om toe te sien dat die personeel
hierdie funksies uitvoer.

b. Die Bestuur van die Administratiewe Buro het besin oor sy doel, opdragte,
struktuur en sleutelprestasie-areas. Ondergenoemde opdragte soos
uiteengesit in art 7 van die Reglement is indringend ondersoek. Die
resultaat van hierdie ondersoeke word kortliks soos volg opgesom:

ADMINISTRATIEWE DIENS BURO
1. Doel van die Administratiewe Buro

a. Finansiële administrasie van gemeenskaplike Kerkfondse
b. Diensburo

i. Beskikbaarstelling van tydskrifte en boeke
ii. Dienste EVT, mediese fondse, ens
iii. Kerke van advies bedien ten opsigte van

1. Finansies
2. Onderlinge samewerking KO, art 44
3. Bediening strukture (Sustentasie Reglement)

c. Sement tussen die stene identifiseer
d. Kerke bewus maak van elkeen se verantwoordelikheid teenoor die ander

kerke. Meerdere vergaderings se funksionering.
e. Doen navorsing oor finansiële implikasies as gevolg van tendense in die

GKSA
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i.   Stel planne op
ii.  Kommunikeer aan kerke

f. Kommunikasie met Kerke oor finansiële sake van breër kerkverband
g. Inisieer en bestuur proses vir werwing van fondse
h. Bevorder beter skakeling tussen kerke onderling
i. Bevorder onderlinge hulpverlening tussen kerke
j. SDDS

i. Finansiële advies en bestuur van kerke se gesamentlike diakonale
fondse wat betref

1. Fondsinsameling
2. Aanwending
3. Beleggings en bates
4. Bestuur van diakonale inrigtings

k. “Bemark” en uitdra van die beeld van die GKSA
2. Sinode

a. Reëlings
b. Korrespondensie
c. Notules
d. Handelinge

3. Bestaande struktuur
a. Soos volg saamgestel:

i. Direkteur
1. Fondsbestuurder
2. Administratiewe bestuurder

a. Finansiële bestuurder
i.   Rekenmeester assistent
ii.  Assistent

b. Publikasie beampte
c. Sekretaresse
d. Debiteure klerk
e. Algemene assistent (terrein)
f. Skoonmaker

b. Voordele van Direkteur in huidige pos
i.   Weet van alles wat in die organisasie aangaan
ii.  Die struktuur is eenvoudig en maklik verstaanbaar

c. Nadele
i. Duur persoon raak verval in goedkoop detail.
ii.   Onnodige vertraging in finale besluitneming.
iii.  Uitbranding as gevolg van oorwerk
iv.  Afhanklik van een persoon om besluitneming te doen
v.Moeilik vervangbaar omdat leerkurwe lank is.

4. Sleutelprestasie-areas
a. Hoof

i. Intern
1. Finansies
2. Fondsbestuur
3. Publikasies
4. Eiendomme
5. Administrasie

a. Inligtings tegnologie
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b. Personeel
ii. Ekstern

1. Sinodes en Deputaatskappe
2. Gemeenteskakeling en advies
3. SDDS

a. Tehuise
b. Glenzicht
c. Owerhede
d. Diakonieë
e. Noodtoestande

Ten opsigte van art 7 van die Reglement van die Administratiewe Buro antwoord die Bestuur
dus soos volg: (Punte wat na die mening van die Bestuur nagekom is, word direk na die
spesifieke punt met ‘n � aangedui. Kommentaar is by sommige punte kursief ter toeligting
gegee. (Nommering van die Reglement word gevolg.)

7.1 Die Bestuur hou toesig en oefen beheer uit oor al die werksaamhede van die
Administratiewe Buro. �

7.2 Die Bestuur van die Administratiewe Buro kan, sonder om van sy oorspronklike
bevoegdhede en verantwoordelikhede afstand te doen, sy bevoegdhede en
verpligtinge vermeld in 7.1 hierbo volgens sy diskresie aan die persone hieronder
genoem, delegeer:

7.2.1 die Direkteur, personeel of funksionarisse van die en/of �
7.2.2 enige Deputaat aangewys deur die Nasionale Sinode tot die mate waarin dit binne

sy opdrag van die Nasionale Sinode mag val en/of �
7.2.3 Kuratore van die Teologiese Skool soos in bepaalde omstandighede nodig geag

mag word. �
7.3 Personeel
7.3.1 Die Bestuur stel ‘n direkteur aan en bepaal sy diensvoorwaardes. �
7.3.2 Die Bestuur bepaal deurlopend die personeelbehoeftes van die Administratiewe

Buro, stel geskikte persone aan en bepaal hulle diensvoorwaardes. �
a Ondersoek is gedurende die afgelope 2 jaar gedoen rakende die toename

in take, pligte, verantwoordelikhede, wetvereistes en bates onder beheer van
die Administratiewe Buro. Om te verseker dat die Administratiewe Buro
(R170 miljoen) hierdie pligte en omvang van verantwoordelikhede noulettend
uitvoer, is 3 bevoegde addisionele personeellede aangestel. ‘n Hertoedeling
van pligte, take en verantwoordelikhede is ook gedoen. Vyf SDDS poste is
vervang met ‘n assistent-rekenmeester, algemene kantoorassistent en ‘n
adjunkdirekteur. Alhoewel die totale administratiewe en funksionele beheer
van SDDS sedert die Sinode 2003 onder die beheer van die Administratiewe
Buro geplaas is, is slegs 3 addisionele personeellede aangestel.

b Die Bestuur van die Administratiewe Buro is tevrede dat die personeel van
die Administratiewe Buro deurlopend hierdie groot verantwoordelikheid
nougeset nagekom het. Die Bestuur betuig hiermee hulle dank aan elke
personeellid vir hulle onselfsugtige diens.

7.3.3 Die Bestuur van die Administratiewe Buro hanteer alle personeelaan-geleenthede
ooreenkomstig die bepalings van relevante wetgewing. �
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7.3.4 Die Bestuur neem ‘n getrouheidswaarborgpolis uit ter versekering van
aanspreeklikheid vir verliese wat uit hantering van fondse deur die personeel van
die Administratiewe Buro mag voortspruit. Die koste daarvan word uit die gelde
van die Administratiewe Buro betaal. �

7.4 Finansies
a Die Bestuur het vanaf November 2003 jaarliks ‘n voorlegging oor historiese,

huidige en toekomstige finansiële aangeleenthede aan afgevaardigdes van
Partikuliere Sinodes en Klassisse asook belangstellende lidmate gedoen.
Hierdie sake is tydens besoeke aan Partikuliere Sinodes en Klassisse
voorgelê. Verder is hierdie voorlegging ook aan Partikuliere Sinodes gestuur
vir opname in hulle Agendas. Uitnodigings is gerig aan almal binne die GKSA
om finansiële aangeleenthede met die Bestuur te bespreek. Dit bly egter
Bestuur se taak en verantwoordelikheid om die finansiële sake wat aan hulle
toegewys is, te bestuur en dit met die kerke te kommunikeer. Finansies moet
aangewend word in diens van die Koninkryk. Dit impliseer dat die nodige
fondse gevorder moet word sodat dit beskikbaar sal wees vir aanwending.
Die Bestuur is van mening dat nog beter kommunikering van hierdie inligting
tot op gemeentevlak sal lei tot meer effektiewe vordering van hierdie finansiële
middele.

7.4.1 Die Bestuur beheer en administreer die gelde van die Administratiewe Buro. �
7.4.2 Die Bestuur stel begrotings op of keur begrotings van Deputategroepe goed en

raam daarvoor. (Acta 1997:402, 3.3.4.4)�
a Verwys na art 2.5 hierbo

7.4.3 Die Bestuur hou toesig oor en administreer al die fondse en gelde wat reeds deur
die Nasionale Sinode aan die Bestuur vir administrasie toegewys is. �

7.4.4 Die Bestuur vorder sodanige gelde van die kerke in as wat hulle kragtens begrotings
of besluite van die Nasionale Sinode tot gemeenskaplike sake moet bydra. �

7.5 Beheer en administrasie van eie fondse �
7.5.1 Die Bestuur open sodanige bankrekenings as wat dit in sy diskresie nodig mag

ag. �
7.5.2 Die Bestuur is gemagtig om oor die algemeen sodanige uitgawes aan te gaan as

wat vir die behoorlike uitvoering van die doelstellings en funksies van die Bestuur
nodig is. �

7.6 Administrasie van fondse en gelde van Deputate van die Nasionale Sinode. �
7.6.1 Die Bestuur mag uitbetalings namens Deputate van die Nasionale Sinodes doen

alleen na skriftelike opdrag daartoe deur sodanige Deputate. �
7.6.2 Uitbetalings deur die Bestuur namens Deputate van die Nasionale Sinodes word

slegs uit fondse en gelde waaroor sodanige Deputate beskik en slegs binne die
perke van sodanige geldelike voorsiening gedoen. �

7.6.3 Die Bestuur het geen seggenskap oor die doeleindes waarvoor Deputate van
Nasionale Sinodes fondse en gelde aanwend nie. (Reglementering)

7.6.4 Deputate van Nasionale Sinodes is verplig om self oor die besteding van hulle
fondse en gelde aan Nasionale Sinodes verslag te doen. Die Bestuur van die
Administratiewe Buro is nie daarvoor verantwoordelik nie, behalwe binne die bestek
van sy administrasie daarvan. (Reglementering)
a Daar word nie behoorlik deur Deputate self aan die Nasionale Sinode verslag

gedoen oor die besteding van hulle fondse nie. Die Bestuur beveel aan dat



293

die Deputate Nasionale Sinode in die toekoms hierdie opdrag duidelik onder
die aandag van Deputategroepe bring.

7.6.5 Die Bestuur vergoed uitgawes aangegaan deur Deputate van Nasionale Sinodes
aan hulle uit fondse en gelde van sodanige Deputate, maar sodanige vergoeding
geskied slegs by voorlegging van gespesifiseerde rekenings wat deur een van die
Deputate onderteken is. �

7.7 Algemene administrasie van fondse en gelde van ‘n Nasionale Sinode
7.7.1 Die Bestuur stel ‘n begroting op of keur begrotings goed en administreer die

begrotings asook fondse en gelde deur ‘n Nasionale Sinode bewillig. �
7.7.2 Die Bestuur betaal fondse en gelde uit in ooreenstemming met die begroting(s)

wat goedgekeur is. �
7.7.3 Die Bestuur is bevoeg om uitbetalings uit Sinodale fondse en gelde te maak vir

doeleindes wat nie vooraf deur ‘n Nasionale Sinode goedgekeur is nie, maar die
Bestuur is verantwoording daarvoor aan die volgende Nasionale Sinode verskuldig.
a Die volgende uitgawes is aangegaan vir die effektiewe benutting van die GKSA

se geboue en terrein (Vergelyk Acta 2003:452, 3.3.2)
Lugversorging vir Sinodesaal R444 485
Voltooiing van klankstelsel en dataprojektor vir Sinodesaal R300 100
Klimaatbeheerstelsel vir argief R  45 000

b Bogenoemde is gefinansier uit ‘n rentedraende lening wat terugbetaalbaar is
oor ‘n 10 jaar periode. Hierdie terugbetalingpaaiemente sal deur middel van
ramings gevorder word.
Onderhoud en instandhouding en die verkryging van die nodige fondse en
inkomste van alle bates word in die begroting as afsonderlike poste hanteer.

7.7.4 Die Bestuur kan Deputate van die Nasionale Sinode magtig om die bedrag aan
sodanige Deputate kragtens begroting(s) deur die Bestuur goedgekeur, te oorskry.
Sodanige magtiging mag slegs verleen word nadat ‘n skriftelike aansoek van die
betrokke Deputate ontvang is, waarin motivering vir sodanige oorskryding
uiteengesit is en wat mede-onderteken is deur die voorsitter of skriba/sekretaris.
a Alhoewel daar in sekere gevalle wel oorskrydings was in reiskoste, is die totale

reiskostebegroting nie oorskry nie.
7.8 Kontantbestuur
7.8.1 Die fondse wat deur die Bestuur van die Administratiewe Buro hanteer word se

doeleindes is grootliks van ‘n korttermyn-aard, met ander woorde die belangrikste
doel is om verpligtinge na te kom en daarvoor is ‘n konstante kontantvloei op ‘n
maandelikse basis nodig. (Reglementering)

7.8.2 Die ramings, kollektes en bydraes moet so geadministreer word dat die kontantvloei
vir verpligtinge op ‘n maandelikse basis voldoende is. Daarom behoort die fondse
by die vyf grootste finansiële instellings op deposito fasiliteite (wat wissel van
aanvraagdeposito’s, vaste deposito’s, kort termyn geldmark- en
kapitaalmarkinstrumente en –fondse) belê te word. ‘n Kommissie van die Bestuur
hanteer die daaglikse kontantbestuur. �

7.8.3 Fondse wat vir ‘n langer termyn bestem is, moet op dieselfde wyse as punt 7.8.2
hierbo hanteer word behalwe dat langtermyn geld- en kapitaalmarkinstrumente vir
hierdie doel aangewend kan word. �

7.8.4 Die Bestuur lê van tyd tot tyd ‘n mandaat neer waarvolgens sodanige
kontantbeleggings gedoen moet word, met inagneming van die finansiële markte
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en met heroorweging van die finansiële instellings op ‘n jaarlikse basis. �
(Verwys na finansiële beleid)

7.8.5 Die Direkteur lewer op elke Bestuursvergadering verslag van die stand van alle
fondse en waar die fondse geplaas is. �

7.8.6 Die Administratiewe Buro is ook in diens van verskillende Trustees of fondse en
plaas die fondse in opdrag van hierdie Trustees in bates volgens neergelegde beleid
soos voorgeskryf deur die Trustees. � (Verwys Rapporte van Trustfondse.)

7.8.7 Alle rekeninge en fondse word jaarliks geoudit. �
7.8.8 Geen beleggings word op ‘n kommissiebasis gemaak nie. �
7.8.9 Die Bestuur neem, met die goedkeuring van Deputate en Trustees of Bestuurders

waar nodig, ooreenkomstig die neergelegde mandaat, besluite oor
kontantbeleggings. �

7.9 Roerende en onroerende eiendom
7.9.1 Die Bestuur behartig die beheer, toesig en onderhoud van alle terreine en geboue

wat vir daardie doel deur die Nasionale Sinode aan die Bestuur toegewys is. �
7.9.2 Die Bestuur beheer, hou toesig oor, verskaf en vervang meubels en toebehore wat

nodig is vir gebruik deur die Administratiewe Buro, die Teologiese Skool en vir
ander doeleindes deur Nasionale Sinode bepaal. �
a ‘n Inventaris is opgestel en word voortdurend op datum gehou.

7.9.3 Die Bestuur verhuur beskikbare akkommodasie, stel voorwaardes en kontrakte
daarvoor op en oefen beheer daaroor uit. �

7.9.4 Ten aansien van enige besluite wat betrekking het op die geboue, meubels en
toerusting wat deur die Teologiese Skool gebruik word, moet die Bestuur vooraf
met die Kuratore van die Teologiese Skool oorleg pleeg. �

7.9.5 Die Bestuur moet minstens een keer I jaar opnames van voorrade, toerusting, boeke
en publikasies doen. �

7.10 Die Bestuur moet toesien dat die King verslag se bepalings (waar van toepassing)
geïmplementeer word.
a Bestuur beveel aan dat bepalings van die King verslag wat van toepassing

op die Administratiewe Buro is, geïdentifiseer moet word sodat dit
geïmplementeer kan word. Alhoewel hierdie taak nog nie uitgevoer is nie, is
Bestuur van mening dat daar wel redelike kontrole, beheer, en deursigtigheid
in die werksaamhede van die Administratiewe Buro was. Die finale toets vir
die Administratiewe Buro bly steeds die eise wat die Woord stel ten opsigte
van sy werksaamhede.

7.11 MANDATE
Die Bestuur moet duidelike mandate stel en jaarliks hersien oor relevante sake wat
onder andere die volgende insluit:
(i) besteding ten opsigte van uitgawes
(ii) kapitale aankope
(iii) lenings
(iv) handtekening magtigings
a Die Administratiewe Buro handel nog volgens die mandate wat gedurende

Sinode 2003 vasgestel is. Daar was nog geen behoefte om hierdie mandate
te verander nie.
(Einde van rapportering in terme van art 7 van die Reglement)

Besluit: Kennis geneem.
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2.13 Ander opdragte aan die Bestuur van die Administratiewe Buro wat nie in die
opdragte aan die Bestuur (Acta 2003:367, 4) vervat is nie

2.13.1 Publikasies
2.13.1.1 Die Bestuur ontvang opdrag om in oorleg met die Deputate vir Publikasies ‘n

oplossing te vind vir die probleem van surplusse en tekorte van die verskillende
publikasies (Acta 2003:357, 3.4)
Die Bestuur van die Administratiewe Buro het vasgestel dat die Deputate vir
Publikasies nie suksesvol was om onderling te skakel om ‘n oplossing vir die
kruissubsidiëring van Kerklike Tydskrifte te vind nie. Die Deputate het wel
gekorrespondeer, maar om ‘n oplossing vir die kruissubsidiëring te vind het
geblyk om moeilik haalbaar te wees. Die Bestuur van die Administratiewe Buro
het die saak tydens ‘n vergadering bespreek en het besluit dat dit die Bestuur
se verantwoordelikheid is om hierdie fondse, soos alle ander fondse,
verantwoordelik te bestuur en dat die Bestuur self die kruissubsidiëring sal
oorneem en toepas (Acta 2003:358, 2).
Die kruissubsidiëring van die Kerklike Tydskrifte is derhalwe vir die eerste keer
met die finansiële jaareinde 2005 in die Administratiewe Buro se boeke gedoen
tussen Die Kerkblad, Die Gereformeerde Vroueblad, Die Slingervel met
inagneming dat die Vroueblad se Redaksie oor baie jare ‘n Bladbouersfonds
opgebou het. Hierdie fonds het tot ‘n bedrag van nagenoeg R250 000 opgeloop.

Besluit: Kennis geneem.
Aanbevelings
2.13.1.1.1 Bestuur se optrede met die finansiële jaareinde 2005 word gekondoneer.
2.13.1.1.2 Dat die werkswyse soos hierbo uiteengesit ten opsigte van kruissubsidiëring

in die toekoms voortgesit word.
2.13.1.1.3 Die Almanak se surplusfondse mag nooit laer daal as tot ‘n vlak wat nodig

sal wees om die volgende jaar se oplaag kontant te druk nie.
2.13.1.1.4 Indien die Vroueblad ‘n tekort in enige jaar toon, moet dit eerstens uit die

Bladbouersfonds gesubsidieer word.
2.13.1.1.5 Gesien in die lig van die dalende intekengetalle (Verwys na die onderstaande

grafiek) van ons Kerklike Tydskrifte moet die Redaksies van die tydskrifte
teen Julie 2006 ‘n besliste poging aanwend om die tydskrifte te konsolideer
en ‘n gesinstydskrif vir die huidige intekenare daar te stel sonder dat een van
die huidige tydskrifte verdwyn. Daarna moet ‘n ondersoek geloods word om
so ’n kerklike gesinstydskrif, moontlik deur die beskikbaarstelling van ‘n
Sinodale subsidie, aan alle belangstellende gesinne in die GKSA beskikbaar
te stel.

Besluit: Goedgekeur.
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2.13.1.2 Aanwys van Deputate
2.13.1.2.1 Met die aanwys van Deputate, met spesifieke verwysing na die Deputate

Publikasies, het die Sinode 2003 tereg ingevolge KO, art 49 welomskrewe
opdragte geïdentifiseer. (Verwys na Acta 2003:672, 3.1 en 673, 3.2.)

2.13.1.2.2 Met die benoeming van die Deputate Publikasies, soos vervat in die Acta
2003:759, 4 word nie duidelik aangetoon wie die Deputate Publikasies is
nie.

2.13.1.2.3 Volgens die numering kan afgelei word dat dit die Deputate Kerklike
Tydskrifte, Almanak en CJBF, Kerkorde en Quo Vadis gesamentlik is. Die
afleiding word gerugsteun deur die feit dat die name van die Adviseurs
onderaan gemeld word.

2.13.1.2.4 Ingevolge die Reglement van die Administratiewe Buro (art 6.2.3) moet een
van die Bestuurslede terselfdertyd ‘n Deputaat vir Publikasies van die
Nasionale Sinode wees. Omdat dié Deputaat se naam slegs by die Deputate
Kerklike Tydskrifte verskyn, kan die afleiding ook gemaak word dat die
Deputate Kerklike Tydskrifte ook die opdrag as Deputate Publikasies opgelê
is.

Opsomming
Daar is dus aan die Bestuur van die Administratiewe Buro sowel as die
Deputate Publikasies welomskrewe opdragte, soos hierbo aangedui, gegee.
Omdat daar nie sekerheid was wie die Deputate Publikasies is nie, is die
Bestuur se taak in die uitvoering van hierdie opdragte bemoeilik.

Besluit: Kennis geneem.
2.13.2 Die Sinodesaal as fasiliteit aktief bemark word om ‘n inkomste te genereer (Acta

2003:368, 2)
Ná die opgradering van klank en lugversorging is die Sinodesaal nou meer
bemarkbaar. Die saal is wel gedurende die afgelope termyn verhuur.
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2.13.3 Dat die finansiële beheer van alle skemas onder beheer van die SDDS voortaan
sal setel onder die Bestuur van die Admin Buro (Acta 2003:149, 3.1).
Die opdrag is uitgevoer. Verwys na Rapport SDDS

2.13.4 Dat die geouditeerde state van SDDS jaarliks aan die Bestuur van die
Administratiewe Buro voorgelê moet word asook aan die Ouditkomitee van die
Ledevergadering (Acta 2003:149, 3.2).
Die opdrag is uitgevoer.

2.13.5 Die Bestuur van die Administratiewe Buro moet ‘n fonds in die lewe roep waarin
die kerkverband vir 150 jarige fees en kostes vir die skryf van die GKSA se
geskiedenis asook onderhoud aan historiese geboue (soos die Kerkmuseum)
gekollekteer word (Acta 2003:452, 3.1.4.2).
Hierdie fonds is in die lewe geroep en aksies is en word geloods om fondse
hiervoor te werf.

2.13.6 Die Bestuur moet die moontlikheid ondersoek om ‘n fonds in die lewe te roep vir
die befondsing van die onderhoudswerk van historiese geboue (Acta 2003:452,
3.3.2).

2.13.6.1 Dit is die Bestuur se oortuiging om nie ‘n aparte fonds vir die instandhouding
van historiese geboue in die lewe te roep nie.

2.13.6.2 Die Sinode herbevestig sy besluit dat ‘n deel van die opbrengs van die
Dankbaarheidsfonds aangewend sal word vir die restourasie en instandhouding
van historiese geboue (Acta 2003:452, 3.1.4.2).

2.13.7 Om oor finansiële beplanning deur die Gereformeerde Kerke aanbevelings te
maak in die lig van die dalende tendens in lidmategetalle, ander ekonomiese en
finansiële faktore en die toekomstige ekstra verpligtinge van veral kleiner kerke
(Acta 2003:407).
Oor hierdie saak sal in die Aanvullende Rapport gerapporteer word.

2.13.8 Spesifieke doelwitte vir die grootte van die Sustentasiefonds stel, gebaseer op
berekende behoeftes oor die medium en langer termyn (10–20 jaar) (Acta
2003:405, 1.1.1).
Oor hierdie saak sal in die Aanvullende Rapport gerapporteer word.

2.13.9 Metodes en aksieplanne vir ‘n betekenisvolle uitbouing van die fonds (Acta
2003:405, 1.1.2).
Oor hierdie saak sal in die Aanvullende Rapport gerapporteer word.

2.13.10 ’n Herbesinning oor die bydraevlakke van lidmate met moontlike bydrae-riglyne
(Acta 2003:405, 1.1.3).
Oor hierdie saak sal in die Aanvullende Rapport gerapporteer word.

2.13.11 Ander aanvaarbare metodes van inkomste generering deur kerke (Acta 2003,
405, 1.1.4).
Oor hierdie saak sal in die Aanvullende Rapport gerapporteer word.

2.13.12 Alternatiewe metodes van onderlinge hulpverlening, byvoorbeeld samewerking
tussen “ryker” en “armer” kerke (Acta 2003, 405, 1.1.4).
Oor hierdie saak sal in die Aanvullende Rapport gerapporteer word.

2.13.13 Die saak word verwys na die te benoemde Deputate Historiese Sake van GKSA
om in oorleg om met die Bestuur van die Administratiewe Buro te begin beplan
aan die voorstelle in die Beskrywingspunt (Acta 2003:753, 2).

2.13.13.1 Die sameroeper van die Deputate vir Historiese Sake het aangedui het dat
hulle hierdie saak nie as hulle opdrag sien nie. Gevolglik het die Administratiewe
Buro besluit om die opdrag uit te voer. Sien 2.13.5.

Besluit: Kennis geneem.
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2.13.14 Dat aan die Bestuur van die Administratiewe Buro die mandaat verleen word om
in oorleg met die Deputate Regsaangeleenthede voortdurend te besin oor die
wenslikheid om die regsproses, soos aanbeveel deur die Deputate
Regsaangeleenthede, verder te voer of te skik en af te handel met inagneming
van 4 hierbo (Acta 2003:457, 3.1.2).
Oor hierdie saak sal aan die ledevergadering in camera gerapporteer word.

Besluit: Kennis geneem met groot dank vir die werk van die Bestuur en die
Regsdeputate waardeur ‘n skikking bereik kon word. Die Administratiewe Buro
stuur ‘n brief aan al die kerke waarin meegedeel word dat ‘n gunstige skikking
bereik is en dat maatreëls getref is om te verhoed dat so iets weer kan gebeur.

3. Sake waaroor die Sinode moet besluit
3.1 Reglement van die Bestuur van die Administratiewe Buro

In terme van wetgewing was dit nodig dat die Administratiewe Buro by die Ontvanger
van Inkomste vir belastingvrystelling aansoek moes doen. Een van die voorwaardes
was dat die Administratiewe Buro by die Departement van Maatskaplike
Ontwikkeling aansoek moet doen om as ’n Nie-winsgewende Organisasie
geregistreer te word. Dit hou verder in dat die Reglement van die Administratiewe
Buro aan die toepaslike wetsvereistes moet voldoen.
Sien Aanvullende Rapport hieroor.

Besluit: Kennis geneem.

3.2 Finansiële sake
Begroting Sinode 2006: Die Bestuur het gekyk na die verwagte kostes van
Sinode 2006

Inkomste
Begrote opgehoopte fonds in Sinodale Kas 30/06/2005 R 658 879
Verwagte koste:
Verblyf     276 785
Reiskoste van Afgevaardigdes     122 662
Ekstra personeel, druk van Agenda en Handelinge     196 375
Totaal  R 595 822
Begrote Surplus R    63 057

Die volgende is aan die Partikuliere Sinodes deurgegee:
3.2.1 Verblyf: Aan persone wat privaat bly, word R90.00 per dag betaal vir etes en verblyf.
3.2.2 Reiskoste:
3.2.2.1 ’n Vaste kilometer tarief word betaal: 85 sent per km.
3.2.2.2 Vir elke passasier word 8c per km bykomend betaal.
3.2.2.3 Afgevaardigdes wat saam met ander afgevaardiges kon gery het, kry net 25%

van die kilometer tarief. Geen uitsonderings word gemaak nie.
3.2.2.4 Afgevaardigdes wat na hulle tuiste gedurende die Sinodesitting terugkeer, kry

geen reiskoste vergoeding vir die betrokke rit nie.
3.2.2.5 Afgevaardigdes wat nie die volle sitting kan bywoon nie, moet verkieslik die

sekundus van die begin in sy plek laat kom.
Besluit: Goedgekeur.
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3.3 Publikasies
3.3.1 Die Bestuur ontvang opdrag om in oorleg met die Deputate vir Publikasies ‘n

oplossing te vind vir die probleem van surplusse en tekorte van die verskillende
publikasies (Acta 2003:357, 3.4)

3.3.1.1 Bestuur se optrede met die finansiële jaareinde 2005 word gekondoneer.
3.3.1.2 Dat die werkswyse soos 2.13.1.1 uiteengesit ten opsigte van kruissubsidiëring

in die toekoms voortgesit word.
3.3.1.3 Die Almanak se surplusfondse mag nooit laer daal as tot ‘n vlak wat nodig sal

wees om die volgende jaar se oplaag kontant te druk nie.
3.3.1.4 Indien die Vroueblad ‘n tekort in enige jaar toon, moet dit eerstens uit die

Bladbouersfonds gesubsidieer word.
3.3.1.5 Gesien in die lig van die dalende intekengetalle van ons Kerklike Tydskrifte moet

die Redaksies van die tydskrifte teen Julie 2006 ‘n besliste poging aanwend om
die tydskrifte te konsolideer en ‘n gesinstydskrif vir die huidige intekenare daar
te stel sonder dat een van die huidige tydskrifte verdwyn. Daarna moet ‘n
ondersoek geloods word om so ’n kerklike gesinstydskrif, moontlik deur die
beskikbaarstelling van ‘n Sinodale subsidie, aan alle belangstellende gesinne in
die GKSA beskikbaar te stel.

3.3.2 Samestelling van Deputate
Die Bestuur beveel aan dat die Sinode by die aanwys van die Deputate Publikasies,
waar dié Deputate in geheel ‘n opdrag ontvang, ook die beginsel van KO, art 49, nl
“Vir die onderskeie belange, moet soveel as moontlik afsonderlike groepe
Deputate benoem word” sal toepas.

Besluit: Goedgekeur.

3.4 Reglement van die Dankbaarheidsfonds 150
Met die aanvang van Bestuur van die Administratiewe Buro se werksaamhede ten
opsigte van die Dankbaarheidsfonds 150 is besluit dat ’n Reglement opgestel moet
word om hierdie saak te reël.
Sien Aanvullende Rapport.

Besluit: Goedgekeur.

3.5 Reglement vir Pro Ecclesia Beursfonds
Hierdie Fonds het ’n kapitaal van ongeveer R200 000 opgebou en is die Bestuur van
Administratiewe Buro die mening toegedaan dat daar nou begin kan word om
beurslenings aan voornemende en huidige studente toe te staan. Om die rede is ’n
Reglement opgestel sodat studente vanaf 2006 genooi kan word om aansoek te
doen vir beurslenings.
Sien Aanvullende Rapport.

Besluit: Goedgekeur.

4. Opdragte aan volgende Bestuur
4.1 Die opdragte soos in die Reglement van die Administratiewe Buro.
4.2 Besoeke en optrede tov agterstallige ramings.
4.3 Rente op agterstallige ramings.
4.4 Aanpassing van reiskoste tariewe.
4.5 Die Bestuur bepaal die begrotings en stel die ramings vas.
4.6 Die Bestuur en alle Deputategroepe moet voortdurend kyk na moontlikhede om

koste te bespaar sonder om die werk in die koninkryk te benadeel.
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4.7 Die terugbetaling deur alle debiteure moet voortdurend deur die Bestuur van die
Administratiewe Buro gemonitor word ten einde te verseker dat skulde vereffen word
en nie verjaar nie.

4.8 Die Administratiewe Buro en die Kuratore moet die Pro Reformando Trust uitbou
waar moontlik.

4.9 Alle Deputate moet in Rapporte ‘n uitgawestaat van die afgelope drie jaar en begroting
van projekte en implikasies van nuwe voorstelle indien.

Besluit: Goedgekeur met byvoeging van 4.9. (Hierbo aangebring.)

G. AANVULLENDE RAPPORT

Sake waarvan die Sinode kan kennis neem
1. Inleiding

Die Nasionale Sinode 2003 besluit om ‘n Dankbaarheidsfonds in die lewe te roep
(Acta 2003:753, 3). Die besluit word verwys na die Deputate Historiese Sake. Die
Deputate het by monde van hulle voorsitter die saak na die Bestuur van die
Administratiewe Buro verwys “aangesien dit vir die Deputate Historiese Sake nie
prakties uitvoerbaar is nie” (Agenda 2006:184, 3.3).
Op sy vergadering van Maart 2003 besluit die Bestuur van die Administratiewe Buro:
Die Bestuur van die Administratiewe Buro besluit om die Dankbaarheidsfonds
amptelik van stapel te stuur.
Besluit: Kennis geneem.

Die Bestuur van die Administratiewe Buro het die volgende sake hanteer

2. Die doel van die Fonds

DIE HOOFDOEL IS:  TER WILLE VAN DIE BEDIENING VAN JESUS CHRISTUS
In die oorspronklike voorstel op die tafel is reeds verskeie doelwitte uitgestippel
(Acta 2003:753, 3.6)

“Die Fonds moet gebruik word om te voorkom dat emeriti nood ondervind en
vir ander kerklik (na binne gerig) en koninkryksbehoeftes (na buite gerig)
waarop besluit mag word.”

Daaruit het voortgespruit dat die fonds primêr aangewend sal word vir:
2.1 GKSA Sustentasiefonds
2.2 Emeritaatsversorgingstrust
2.3 Instandhouding historiese geboue
2.4 Feesfonds – waaruit sekere uitgawes vir die 150-jarige fees gefinansier sal word.

Motivering: Die Bestuur van die Administratiewe Buro het ‘n deeglike studie gemaak
van waar die grootste nood binne die kerkverband bestaan.

Besluit: Kennis geneem.

3. Die beheer van die Dankbaarheidsfonds
Die beheer van die Dankbaarheidsfonds moet volgens ‘n Sinode goedgekeurde
Reglement opgedra word aan die Bestuur van die Administratiewe Buro.
Motivering: Die werklike dryfkrag lê by die Deputate verteenwoordiging op die Bestuur,
wat die geld nodig het vir uitdeling soos bv die Sustentasiefonds, Eiendomme en ook
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die Emeritaatsversorging. Die Bestuur hanteer vir die afgelope 6 jaar die
Sustentasiefonds as ‘n onderafdeling van sy werksaamhede.
Besluit: Kennis geneem.

4. Die administrasie van die Dankbaarheidsfonds
Die administrasie van die Dankbaarheidsfonds moet deur die Administratiewe Buro

gedoen word.
Motivering: Dit is die adres van die Fonds, en soos wat al die ander fondse deur die
Administratiewe Buro hanteer word, sal hierdie Fonds geadministreer word. Daar
bestaan reeds sedert Sinode 2003 ‘n bankrekening vir die fonds en kollektes word
reeds daarvoor ontvang.
Besluit: Kennis geneem.

5. Die bekendstelling van die Dankbaarheidsfonds
Die gedagtes soos dit in die Beskrywingspunt verwoord is dat vermoënde lidmate
genader word om bydraes vir die Fonds te maak, is uitgevoer. Dit het egter gou na vore
gekom dat alle lidmate – belydend sowel as doop – in hierdie saak betrek moet word.
Drie voorleggings in die bekendstelling van die Fonds is gedoen.

6. Voorlegging
Die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika

Ons dankbaarheid

Ons almal betuig, in ons verbondenheid met Jesus Christus, dat ons ons
diepe dankbaarheid bely teenoor die Drie-Enige troue Verbondsgod wat

die klein begin van die Gereformeerde Kerke in 1859 te Rustenburg
geseën het.

Dat met die verloop van soveel jare en te midde van al die politieke, maatskaplike,
ekonomiese en sosiale veranderinge ons die HERE nog kan dien.

Dat ons Hom nog kan dien in ons persoonlike lewens.

Dat ons Hom nog kan dien in ons huwelikslewe en saam met ons huisgenote.

Dat ons Hom nog kan dien in die roeping waartoe Hy ons geroep het op
watter terrein van die lewe dit ook al mag wees.

Maar veral

Dat ons Hom nog kan dien in die Kerk van ons liefde

Ons betuig en bely ons dankbaarheid dat ons as lidmate van al die
Gereformeerde Kerke in Suider-Afrika nog

- in verbondenheid met Jesus Christus –
- in sy diens kan staan

om ons Goddelike opdrag en roeping te kan volvoer.
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Ons opdrag is om die Here Jesus aan almal binne ons kerke te bedien en dat
daardeur die Evangelie verkondig kan word aan hulle wat nog buite die kerke is

om tot die geloof te kom sodat sy koninkryk mag groei.

Ons roeping is om op mekaar ag te slaan en mekaar se laste te dra en om met al die
seëninge wat ons ontvang het, sorg te dra dat hulle wat met eer gedien het -

eervol versorg kan word,

- dat geen kerkdeur sluit nie – eerder nuwe bedieningsvelde geopen word,
- dat dit wat ons uit genade ontvang het, bewaar kan word vir die geslagte

wat kom

Die doel
• Om elke lidmaat deel te maak van hierdie dankbaarheidsaksie.
• Om met die daarstelling van die Dankbaarheidsfonds by te dra tot die uitvoering van

ons opdrag en roeping soos hierbo uiteengesit.

Eeufees 2009 doelwitte
Doelwit A Om R5 miljoen in te samel voor einde 2009
Doelwit B Om R25 per jaar (vir 4 jaar) per belydende lidmaat in te samel
Doelwit C Om R25 per jaar (vir 4 jaar) per dooplidmaat in te samel

Aksieplanne
1. Werwing van kontakpersone in elke gemeente in die land
2. Voorsien inligting en advies aan gemeentes oor metodes van fondsinsameling
3. Monitering van gemeentes se aksies en vordering.
4. Terugvoering aan gemeentes oor die vordering van hierdie aksie.
5. Advertensies in kerklike tydskrifte.
6. Voorleggings aan groepe uit gemeentes, klassisse en partikuliere sinodes.

Aan Hom kom die eer toe
in die kerk

deur ons verbondenheid
met Christus Jesus

deur al die geslagte heen
tot in alle ewigheid

Amen

Besluit: Kennis geneem.

7. Reglement vir die Dankbaarheidsfonds
Die Reglement sal tydens Sinode 2006 beskikbaar wees.
Besluit: Die Bestuur van die Administratiewe Buro keur die Reglement goed
nadat insette van die Regsdeputate ontvang is. Die Reglement moet teen 31
Maart 2006 afgehandel en geïmplementeer wees, sodat met die
Fondsinsameling voortgegaan kan word.

Sake waaroor die Sinode moet besluit
8. Aanbevelings
8.1 Die Sinode keur die werkswyse van die Bestuur goed.
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8.2 Die Sinode keur 2, 3 en 4 van die Rapport goed.
8.3 Die Sinode neem kennis van 5 in die Rapport.
8.4 Die Sinode keur die Reglement van die Dankbaarheidsfonds goed.
8.5 Dat daar tydens die Sondag naaste aan 11 Februarie, jaarliks ‘n Dankbaarheids-

kollekte opgeneem word.
8.6 Die Dankbaarheidsfonds nie eindig in 2009 nie – Ons dankbaarheid eindig nie in

2009 nie!
8.7 Die Sinode wys die volgende Trustees vir die Fonds aan:

- Br L Kruger (Randburg) – voorsitter
- Br A Kruger (Colesberg)
- Br BD Bakker (Standerton)
- Br Kobus Snyman (Koster)
- Br C Naude (Krokodilrivier)
- Twee lede van die Bestuur van die Administratiewe Buro
- Die adjunkdirekteur (skriba)
- Die fondsbestuurder Administratiewe Buro

8.8 Die Trustees tree op kragtens die Reglement van die Dankbaarheidsfonds.
Besluit: Goedgekeur soos gewysig in 8.2. (Wysiging hierbo aangebring.)

H. RAPPORT VAN DIE FINANSIËLE KOMMISSIE
Die volgende kollektes is staande Sinode 2006 goedgekeur
1. Verpligte kollektes Riglyn p/j

1 Bybelverspreiding R23 per belydende lidmaat
1 Christelike Onderwys-Arso / lesmateriaal
1 Dankbaarheidsfonds (naaste aan 11 Februarie) R25 per belydende

lidmaat
1 Die Kerkblad
1 Ekumenisiteit [Buitelands]
1 Ekumenisiteit – Geref Jeug Londen
7 Emeritaatsversorging R20 per belydende lidmaat
5 GKSA Sustentasiefonds R10 per belydende lidmaat
1 Pro Ecclesiabeursfonds
5 Teologiese Studentekas

2. Vrywillige kollektes
1 Bystandsfonds vir Diakonie
1 Teologiese Skool Biblioteek
1 Teologiese Skool Publikasies

Besluit: Goedgekeur.

I. FINANSIËLE STATE
Kyk Addendum : Finansiële State agterin Handelinge.
Die finansiële state is jaarliks behoorlik geouditeer en opgestel volgens algemeen
aanvaarde rekeningkundige praktyk. Daar is ook jaarliks ’n ouditkomitee-
vergadering gehou, waarby ’n onafhanklike rekenmeester teenwoordig is. Tydens
die vergadering word relevante sake bespreek met die ouditeur en rekenmeester.
Tydens die vergadering het die ouditeur, mnr Johan Venter, sy tevredenheid



304

uitgespreek met die prosesse wat bespreek is. Die Kommissie is van oordeel dat
die stelsels en prosesse, vir beheer en toesig, wat goedgekeur is geïmplementeer
is en goed funksioneer. Die state is ook jaarliks direk na hierdie vergadering, aan
afgevaardigdes van die Partikuliere Sinodes, en deur hulle na die Klassisse en
gemeentes, deurgegee.

Besluit: Goedgekeur.
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16.3 RAPPORT VAN DIE BESTUUR VAN DIE ADMINISTRATIEWE BURO
INSAKE FINANSIËLE BEPLANNING DEUR DIE GEREFORMEERDE
KERKE (Artt 94, 95, 235)

A. Brs P Buys, L Kruger, di LH van Schaik en EJ Tiemensma stel die Rapport met behulp
van ‘n visuele aanbieding.

B. Besluit: Die Rapport word verwys na die Kommissie Finansies.
C. Ds MP Fourie rapporteer namens die Kommissie Finansies.

D. RAPPORT
I. Beskrywingspunt, Acta 2003:405, 17.5

Die Nasionale Sinode wys Deputate aan, wat finansieel en ander kundige persone
insluit, om dringend en indringend oor finansiële beplanning deur die Gereformeerde
kerke aanbevelings te maak in die lig van die dalende tendens in lidmaatgetalle, ander
ekonomiese en finansiële faktore en die toekomstige ekstra finansiële verpligtinge
van veral kleiner kerke. Die Deputate moet enige moontlik ter saaklike aspekte en in
besonder die volgende aanspreek:
Spesifieke doelwitte vir die grootte van die Sustentasiefonds, gebaseer op berekende
behoeftes oor die medium en langer termyn (10-20 jaar).
Metodes en aksieplanne vir betekenisvolle uitbouing van die fonds.
‘n Herbesinning oor bydraevlakke van lidmate met moontlike bydrae-riglyne.
Ander aanvaarbare metodes van inkomste generering deur kerke.
Alternatiewe metodes van onderlinge hulpverlening, byvoorbeeld samewerking tussen
ryker en armer kerke.
Besluit: Kennis geneem.

Sake waarvan die Sinode kan kennis neem

Opdrag: Acta 2003:407, Aanbeveling
“Aan die Beskrywingspunt word gevolg gegee en met die aanwys van die
Bestuur van die Administratiewe Buro as Deputate om dringend en indringend
aan die finansiële beplanning in die lig van die genoemde tendense aandag te
gee en aanbevelings te maak.”

II. Die Bestuur van die Administratiewe Buro se interpretasie van die opdrag en
doelwitte met die verslag
Die Bestuur van die Administratiewe Buro verstaan sy opdrag uit die Beskrywingspunt
om deur navorsing van vorige Rapporte van kerke, beskikbare statistiek uit die
Almanak, vorige Rapporte aan die Nasionale Sinode, Statistiek SA en inligting vanuit
die kerke die tendense soos reeds bekend, te bepaal of te bevestig, werklike syfers
van kerke te ontleed, alle faktore wat in die toekoms I invloed mag uitoefen te analiseer
en dan voorstelle te maak aan die Nasionale Sinode van 2006.
Die Rapport word verdeel in die volgende afdelings:
Besluit: Kennis geneem.
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1. Inleiding
Die aanvanklike doelwitte en benadering van die Deputate, die probleme ondervind
en die bronne wat gebruik is, word bespreek.
Besluit: Kennis geneem.

2. Statistiek
Die Rapport verskaf agtergrond oor die lidmaatgetalle die afgelope 147 jaar asook
statistiek van SA Statistiek Sensus 2001. Die afdeling toon die vooruitskatting van
lidmaatgetalle tot 2020 en die huidige grootte van die verskillende kerke wat as basis
gebruik word vir verdere ontledings. Die inligting en statistiek versamel word, gebruik
om die inkomste potensiaal van die GKSA te bereken en ook om moontlike
sustentasiebehoeftes te bepaal.
Besluit: Kennis geneem.

3. Sustentasie
Hierdie afdeling verskaf ‘n kort historiese agtergrond van sustentasie in die GKSA,
die werking van die Sustentasiefonds en nuwe perspektiewe en doelwitte vir die Fonds
in die toekoms. Statistiek van die Fonds vir die afgelope 10 jaar en die stand van die
Kapitaalfonds word ontleed en gebruik om, tesame met ander inligting, die
sustentasiebehoefte te bepaal tot 2020 en om ook die kapitaalbehoefte vir die
Sustentasiefonds te bereken. Alternatiewe planne vir sustentasie en die aanwending
van die Fonds word in hierdie afdeling gemaak.
Besluit: Kennis geneem.

4. Bydraevlakke
‘n Beredenering van die Skriftuurlike beginsels van dankoffers word gedoen sodat ‘n
herbesinning oor bydraevlakke van lidmate met moontlike bydrae-riglyne bepaal kan
word.
Besluit: Kennis geneem.

5. Inkomstegenerering deur kerke
‘n Opsomming van vorige Sinodebesluite met ‘n waardebepaling en die huidige
werklikheid word bespreek.
Voorbeelde van fondsinsameling deur kerke, per die 2005-vraelys, word opgesom.
Besluit: Kennis geneem.

6. Onderlinge hulpverlening
Samewerking tussen kerke, Klassisse en Partikuliere Sinodes word bespreek en daar
word voorstelle gemaak om dit verder te verbeter.
Besluit: Kennis geneem.

7. Aanbevelings
Is ‘n opsomming van die aanbevelings soos deur die opdrag bepaal asook ander
aanbevelings wat die Deputate belangrik ag om finansiële bestuur in die GKSA te
verbeter.
Besluit: Kennis geneem.

1. INLEIDING
Die aanvanklike navorsing wou sterk steun op inligting van kerke wat deur vraelyste
(2005) versoek is. Sodoende sou dit die Bestuur van die Administratiewe Buro in
staat stel om met werklik gekwantifiseerde syfers, behoeftes te bepaal in die
kerkverband, Partikuliere Sinodes, Klassisse en selfs plaaslike kerke.
Die Bestuur van die Administratiewe Buro sou graag die syfers verkry van alle
kerke en wou gebruik om die behoeftes van die Sustentasiefonds te bepaal maar
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ook om vroegtydig waarskuwing te verskaf ten opsigte van toekomstige finansiële
krisisse in kerke sodat die meerdere vergadering betyds stappe kan neem.
Gedurende 2004 het die Bestuur van die Administratiewe Buro reeds met navorsing
begin deur die statistiek van Suid-Afrika te ontleed met die doel om die statistiek
wat uit vraelyste verkry sou word en die werklike syfers te vergelyk. Daar is van
demografiese sowel as finansiële inligting uit die SA Statistiek gebruik gemaak
om te bepaal wat die korrelasie sou wees ten opsigte van bydraes ontvang deur
kerke maar ook om toekomstige kapitaalbehoeftes en ook moontlike sustentasie
te kon bereken.
Die demografiese ontleding sou onder andere ‘n vergelyking kon maak ten opsigte
van ouderdomsverspreiding en ook ouderdomsverspreiding binne kerke, Klassisse
en Partikuliere Sinodes in die GKSA. Die vraelyste sou ook die Deputate in staat
stel om die ouderdomsverspreiding van predikante te ontleed en dus met meer
akkuraatheid, behoeftes te bepaal.
Die suksesvolle praktyke wat deur kerke gebruik word om fondse in te samel sou
aan alle kerke in die GKSA beskikbaar gestel word. Die Deputate sou die relevante
inligting kon gebruik om samewerkings- of kombinasievoorstelle aan kerke te maak.
Hierdie idealistiese en indringende navorsing is egter gekortwiek vanweë verskeie
faktore wat hieronder slegs kortliks genoem word.
Slegs sowat 30% van kerke het wel die vraelyste voltooi, die ander 70% van kerke
het geen redes verskaf waarom die navorsing nie ondersteun word nie. Nagenoeg
45% van die vraelyste wat wel ontvang is, was onakkuraat, het nie die instruksies
gevolg nie en slegs beperkte inligting verskaf.
Die Deputate begryp dat sekere inligting nie geredelik beskikbaar is nie maar dit
sou nogtans van waarde vir kerke gewees het as dit wel bygehou word.
Die nie-beskikbaarheid van inligting kan selfs daarop dui dat sommige kerke slegs
van baie eenvoudige stelsels gebruik maak en dus nooit werklike goeie
bestuursinligting kry waarvolgens beplanning en besluitneming plaasvind nie.
Ons dank aan kerke wat wel die vraelyste voltooi het en ons vertrou dat die
versamelde inligting vir die Kerkraad van waarde sal wees.
Die Deputate het nogtans van die beperkte inligting gebruik gemaak om sekere
tendense te bevestig en die huidige situasie te bepaal.
Bronne gebruik:

ο Rapporte van Deputate Sinodes van 2003, 2000,1997.
ο Statistiek Suid Afrika se Sensus van 2002.
ο Vraelyste aan kerke 2004.
ο Vraelyste aan kerke 2005.
ο Almanak.
ο Interaksie met Partikuliere Sinodes, Klassisse, kerke.
ο Ekonomiese vooruitskattings van verskeie finansiële instellings.

Besluit: Kennis geneem.
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2. STATISTIEK
2.1 GKSA Lidmaatgetalle 1859 tot 2005

Lidmate
Jaar Totaal Belydend Doop %

1859 6,153 2,753 3,400 55%
1869 9,902 4,362 5,540 56%
1879 11,909 5,201 6,708 56%
1889 15,103 6,503 8,600 57%
1899 24,370 10,678 13,692 56%
1909 33,098 15,768 17,330 52%
1919 39,464 18,856 20,608 52%
1929 46,927 24.033 22,894 49%
1939 56,589 31,990 24,599 43%
1949 70,536 41,315 29,221 41%
1958 86,520 51,433 35,087 41%
1959 88,156 52,275 35,881 41%
1969 101,989 63,036 38,953 38%
1979 113,805 72,840 40,965 36%
1989 114,586 78,628 35,958 31%
1999 103,264 75,912 27,352 26%
2005 91,912 70,889 21,023 23%

Besluit: Kennis geneem.
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2.2 Sensus van 1996 en 2001
2.2.1 Agtergrond

Die jongste beskikbare sensusstatistieke in 1996 en 2001 vir Statistiek SA is
gebruik vir die ontleding.
Omdat die Rapport gelewer word aan die Nasionale Sinode is daar gekonsentreer
op die syfers wat aan die demografiese karakter van die Sinode voldoen. (Wit
bevolking, Afrikaans en Gereformeerd.)
Enkele waarnemings wat toepaslik geag word is:
(a) Die wit bevolking was in 1996, 11% van die totale bevolking en het tot 2001

met 14% verminder tot slegs 10%.
(b) Daar was nagenoeg 1,4m huishoudings met ‘n gemiddeld van 3,05 persone

per huishouding.
(c) Blanke Afrikaanssprekendes is 6% van die bevolking.
(d) 80% van die totale bevolking klassifiseer hulself as Christene.
(e) Van 1996 tot 2001 het die Gereformeerdes afgeneem van 10% tot 7% van

die wit bevolking (3,2miljoen).
(f) Die GKSA is sowat 0,2% van die totale bevolking en 2,3% van die wit

bevolking.
(g) As die gemiddelde persone per huishouding as basis gebruik word, is daar

sowat 32 200 gesinne in die GKSA.
(h) Slegs 43% van die wit bevolking is ekonomies aktief (57% werkloos,

huisvroue, afgetree ens).
(i) Vraelyste van 2004 en 2005 toon dat 58% van GKSA belydende lidmate

ekonomies aktief is.
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Statistiek SA      
Bevolking                    1996 %                   2001 % % Verander  
Totale Bevolking  40,583,573  100%    44,819,778  100%    0% 
Wit bevolking     4,434,697    11%      4,293,640  10% -14% 
Kleurling bevolking    3,600,446      9%      3,994,405  9%    0% 
Swart bevolking   31,127,631    77%    35,416,166  79%    3% 
Ander bevolking     1,420,799      4%      1,115,567  2% -41% 
      
          1996  Gem. per huis            2001 Gem. per huis     % Verandering 
Totale Huishouding      9,056,571  4.48     11,205,705  4.00   -12% 
Wit huishoudings  1,482,492  2.99       1,409,686  3.05        2% 
Kleurling huishoudings      741,206   4.86          888,036  4.50     -8% 
Swart huishoudings   6,533,997  4.76       8,625,050  4.11   -16% 
Ander huishoudings          298,876   4.75          282,933  3.94    -21% 
      
      
Afrikaans         1996  %          2001  %   
Bevolking      40,583,573       44,819,778    
Wit bevolking        2,558,956  6%       2,536,906  6%  
Kleurling bevolking 2,931,489  7%       3,173,972  7%  
Swart bevolking           217,606   1%          253,282  1%  
Ander bevolking           103,496   0%            19,266  0%  
Totaal        5,811,547  14%       5,983,426  13%  

     
Christelike geloof  1996  %          2001  %   
Wit bevolking          3,431,792  8%       3,729,808  8%  
Kleurling bevolking   2,867,654  7%       3,466,598  8%  
Swart bevolking  23,357,321  58%     28,296,519  63%  
Ander bevolking         94,241  1%          272,327  1%  
Totaal      30,051,008  74%     35,765,252  80%  
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Gereformeerde Kerke     
(Almal)  1996  %          2001  %   
Wit bevolking        1,655,294  4%       1,594,317  4%  
Kleurling bevolking    661,982  2%          484,061  1%  
Swart bevolking        1,567,657  4%       1,151,443  3%  
Ander bevolking       28,598  0%              2,372  0%  
Totaal        3,913,531  10%       3,232,193  7%  
 
GKSA      
    
 % van  % van   % van 
 Afrikaans Totaal           2002  Gereformeerde  
 
Wit bevolking 2% 0.2%            98,088  3.0%  
Kleurling bevolking 0.0%              5,000  1.0%  
Swart bevolking  0.0%              2,500  0.2%  
Ander bevolking  0.0%                   10  0.4%  
Totaal  0.2%          105,598  3.3%  
      
Aantal huishoudings – Wit-Geref-GKSA    32,204    
      
GKSA Belydende  Doop       Totaal % van Wit bevolking  
2002       73,748         24,340       98,088  2.3%  
 
 

2.2.2 Inkomste verspreiding van Wit bevolking volgens Statistiek SA 2001 
 
Inkomste <R1 600 < R3 200 <R6 400 <R12 800 <R25 600 >R 25 600 Totaal 
 
Wit bevolking  237,500   322,949  527,990   437,760   216,472  120,939  1,863,610  
 
% van Totaal 13% 17% 28% 23% 12% 6% 100% 
Wit kumulatief 13% 30% 58% 82% 94% 100% 
Besluit: Kennis geneem.  
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2.2.3 Bevestiging van en verskille met vorige Deputate
Die vermindering van lidmate soos voorspel in vorige Rapporte het nie
gerealiseer nie en die afname tendens in lidmaatgetalle is stadiger as wat
voorheen bereken is.
Die Deputate het nie weer die redes vir die vermindering van lidmate nagevors
nie en het uit eie waarneming geen rede om te verskil van die redes gegee in
vorige Rapporte aan Nasionale Sinodes nie. Die sensussyfers toon egter ‘n
belangrike tendens van veroudering van die bevolking en veral ‘n ernstige
afname van jongmense in die ouderdomsgroepe 19 tot 29 jaar. Hierdie afname
is grootliks te wyte aan jongmense wat die land verlaat en daarom is die
“Draaipuntbediening” wat nou in Londen geloods is, van groot belang.

Besluit: Kennis geneem.
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2.3    Vooruitskatting wat as basis gebruik is vir die Rapport

Jaar Totaal Lidmate Doop % doop
2007 88,400 69,500 18,900 21%
2008 86,500 68,700 17,800 21%
2009 80,750 68,000 12,750 16%
2010 82,910 67,200 15,710 19%
2011 81,000 66,400 14,600 18%
2012 79,200 65,700 13,500 17%
2013 77,400 64,900 12,500 16%
2014 75,500 64,100 11,400 15%
2015 73,700 63,400 10,300 14%
2016 71,900 62,600 9,300 13%
2017 70,000 61,800 8,200 12%
2018 68,200 61,000 7,200 11%
2019 66,400 60,300 6,100 9%
2020 64,550 59,500 5,050 8%

Besluit: Kennis geneem.

2.4  Grootte van kerke

2004 2005
Lidmate/per kerk Kerke Lidmate /per kerk Kerke

1 – 49 32 1 – 49 36
50 – 99 53 50 – 99 49

100 – 149 31 100 – 149 30
150 – 199 29 150 – 199 27
200 – 249 32 200 – 249 31
250 – 300 31 250 – 300 31
300 – 349 19 300 – 349 18
350 – 399 17 350 – 399 19
400 – 449 18 400 – 449 17
450 – 499 13 450 – 499 9

500 > 7 500 > 11
600 > 3 600 > 3
700 > 3 700 > 2
800 > 2 800 > 1
900 > 2 900 > 4
1000 > 3 1000 > 4

295 292
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Besluit: Kennis geneem.

2.5 Die potensiale bydrae vermoë van die GKSA
Volgens die vraelyste(2005) wat van kerke ontvang is, is die algemene bydrae-riglyn
vir bydraes tot die kerkefondse, 5%. Lidmate word aangemoedig om ‘n verdere 5%
by te dra volgens hulle eie voorkeur en gewete tot die diakonie, kollektes EVT, TSP
en ander projekte.
GKSA se lidmate het in 2005 die berekende potensiaal om met ‘n 5% kerklike
bydrae, meer as R14-miljoen maandeliks by te dra tot kerke se fondse en met ‘n
verdere diskresionêre 5%, diakonale, sustentasie en ander projekte van kerke, ruim
te ondersteun.
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2.5.1 Ekonomies aktiewe persone in die ekonomie en die GKSA 
   Sensus  GKSA 
Wit Totaal  43% 58%( die GKSA volgens ‘n 2004 en 2005 vraelys)      
        
2.5.2 Inkomsteverdeling van ekonomies aktiewe persone volgens die SA sensus (Wit bevolking) 
        
Inkomste <R1 600 < R3 200 <R6 400 <R12 800 <R25 600 >R 25 600 Totaal 
 
% van bevolking    13%     17%     28%     23%      12%    6%  
Aantal persone  237,500    322,949   527,990   437,760   216,472   120,939  1,863,610  
 
2.5.3 Berekening van GKSA se ekonomies aktiewe lidmate se inkomste 
Bydraers   5,426   7,378  12,062  10,001     4,945    2,763                   42,574  
Randwaarde   6,510,811  15,493,284   60,309,531   95,005,759     89,015,264    82,885,370    349,220,020  
        
2.5.4 Inkomste van GKSA se ekonomies aktiewe lidmate ná belasting per maand 
 
Belastingkoers   0%   4%   20%    25%     30%     35%  
Randwaarde  6,510,811  14,873,553   48,247,625    71,254,319     62,310,685     53,875,490    257,072,484  
     
2.5.5 Bydrae bereken teen 5% van inkomste ná belasting per maand 
 
Bydrae per md    325,541    743,678   2,412,381    3,562,716      3,115,534       2,693,775    12,853,624         
Gem Per Lidmaat        60.00      100.80        200.00         356.25           630.00            975.00        
    
Gemiddeld bydrae per ekonomies aktiewe lidmaat per maand vir 2001        301.91 
Gemiddeld per lidmaat per maand                           174.29 
 
2.5.6 Aanpassing van 2001 statistiek na 2005 (4 jaar) vir berekening van 5% bydrae 
 
Afname in aantal lidmate  5.8%       
Inkomste verhoging oor die periode per jaar 18.0%       
Inkomste <R1 600 < R3 200 <R6 400    <R12 800    <R25 600    >R 25 600      Totaal 
      
Rand waarde 2005    361,815          826,545     2,681,189     3,959,704      3,462,694       2,993,938     14,285,885  
Per Lidmaat        66.69       112.03         222.29         395.95          700.20         1083.64  
       
Gemiddelde bydrae per ekonomies aktiewe lidmaat per maand vir 2005          335.55  
Gemiddeld per lidmaat per maand vir 2005                                193.71 
Indien ‘n tiende (10%) bydrae (na belasting) deur lidmate bygedra word sal die fondse meer as R25 miljoen per maand wees.  

Besluit: Kennis geneem. 
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2.6 Ontleding van GKSA inkomste profiel
‘n Ontleding van 32 kerke (meer as 10% van die totale kerke met ‘n redelike
verspreiding ten opsigte van lidmaatgetalle en ook Klassisse) wat behoorlike inligting
verskaf het, is ontleed om die sensus inligting te evalueer en die inkomste profiel
soos dit voorkom in die GKSA te bepaal.
Die ekonomies aktiewe lidmate in die GKSA is volgens die 2005 vraelys 58%. Hierdie
syfer is bevestiging van die 2004 vraelys se inligting. Die ekonomies aktiewe persone
in die wit bevolking volgens die sensus is slegs 43%. Meer lidmate in die GKSA is
dus ekonomies aktief.
Sou die aanname gemaak word dat daar wel ‘n 5% bydrae gemaak word deur die
ekonomies aktiewe lidmate van die GKSA, dan toon die ontleding dat die GKSA
inkomste profiel wesenlik afwyk van die bevolking se inkomste profiel. Uit die
onderstaande syfers skyn dit asof die GKSA lidmate aansienlik minder verdien as
die inkomste-profiel van die wit bevolking volgens die sensus.

Evaluasie van Inkomste profiel Sensus versus Vraelys 2005
Inkomste-intervalle % van bevolking GKSA %
Minder as   1 600    3%  32%
Minder as   3 200   17%  29%
Minder as   6 400   28%  20%
Minder as 12 800   23%    9%
Minder as 25 600   12%    6%
Meer as 25 600+     6%     5%

Gemiddeld R per lidmaat 193   138
Gemiddeld R per ekonomies aktiewe lidmaat 335   237
Gemiddeld R per lidmaat per vraelys 2005   132

Die Deputate betwyfel egter of dit moontlik is dat daar so ‘n wesenlike verskil kan
wees tussen die bevolking en GKSA lidmate se inkomste. Gevolglik kan afgelei
word dat lidmate minder as 5% (slegs 3.5%) bydra. Dit is duidelik dat hierdie laer
bydrae veral in die sogenaamde middelklas voorkom. Ten spyte van die huidige
ekonomiese opbloei, het huishoudelike uitgawes (bv skoolgelde,
eiendomsbelasting, brandstof, ens) die afgelope jare skerp gestyg.
Hierdie laer bydrae tot kerkfondse is so veel te meer van toepassing by bydraes vir
en aan die diakonie, kollektes en ander projekte. Laer bydraes het tot gevolg dat
kerkfondse onvoldoende is wat weer tot gevolg het dat sustentasie-aansoeke
toeneem en tekorte by EVT, sustentasiefonds, diakonale fondse en ander fondse
ondervind word.
Die vermindering in getalle van die GKSA sal die behoefte aan finansiële middele
net verder verhoog. Daar is ‘n vaste koste of uitgawe wat maandeliks gedelg moet
word om ‘n kerk en die Administratiewe Buro te bedryf, ongeag die hoeveelheid
lidmate in ‘n kerk of die kerkverband. Vaste koste is veranderlik per eenheid terwyl
veranderlike koste per eenheid vas is. Minder lidmate moet dus meer fondse bydra
om selfs net die bestaande (onveranderde) uitgawes te betaal.
Die verlies aan jongmense wat veral ekonomies aktief is en ‘n groeiende inkomste
het, teenoor die veroudering van die bevolking en ook GKSA-lidmate sal die
ekonomiese druk net verder verhoog.
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Dit is insiggewend dat indien die bydrae egter volgens die Skriftuurlike beginsel
van ‘n tiende gemaak sou word, die kerke geen finansiële tekorte sou ondervind
nie. So sal kerke hulle finansiële verpligtinge ten opsigte van Woordbediening en
die dra van mekaar se laste kon nakom.

Besluit: Kennis geneem.

2.7 Ramings
Die afname van lidmaatgetalle sal noodwendig ‘n verhoging in ramings veroorsaak
wat altyd meer sal wees as die verhoging in die uitgawes omdat minder lidmate
meer moet betaal. Die verhoogde ramings sal dus ‘n verdere las plaas op kerke wat
die vrywillige bydraes tot sustentasie sal inperk.

Besluit: Kennis geneem.

2.8 Ander Sinodes
Die samewerking en meelewing van kerke uit die ander Sinodes (Middellande en
Soutpansberg) se werklike effek op die kerke is nog nie ontleed nie, maar as die
statistieke wat bekend is, in ag geneem word, sal die behoefte nog groter word.

Besluit: Kennis geneem.

2.9 Implikasies
Sou die bogenoemde statistiek gebruik word (lidmaatgetalle, kerkgroottes, inkomste-
profiele) is dit moontlik om te bepaal watter kerke moontlik in die toekoms sustentasie
sal benodig.
‘n Konserwatiewe berekening toon dat ‘n kerk met ‘n predikant en sonder enige
skuld, ‘n minimum van R27 000 tot R35 000 per maand benodig.
Om ‘n kerk finansieel doeltreffend te kan bedryf, moet die minimum belydende lidmate
meer as 150 wees. Hiervan moet ten minste 80 lidmate ekonomies aktief wees,
binne die inkomste-profiel (soos in die sensus bepaal) wees en ‘n 5% bydrae lewer.

Ramingsgroei vs Lidmaat afname
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Indien die inkomste-profiel van die berekening hierbo verskaf, verskil, moet daar
dus meer of minder ekonomies aktiewe lidmate wees of die 5% bydrae moet verhoog.
Omdat slegs ‘n 3.5% bydrae ontvang word sal die aantal lidmate per kerk dus heelwat
meer moet wees.
Vorige Rapporte wat die ideale lidmategetal op 250+ stel, is dus korrek en steeds
geldend. Dit sal alleen waar wees indien bydraes 5% van inkomste is en die profiel
van ‘n kerk nie wesenlik van die profiel soos hierbo aangedui verskil nie.
Met al die inligting tot die Bestuur van die Administratiewe Buro se beskikking toon
die berekeninge dat meer as 115 kerke in hulle huidige formaat, nie finansieel
selfstandig sal kan voortbestaan nie. Die huidige toename in sustentasie-aansoeke
bevestig die tendens.
Vroegtydige stappe wat sommige Klassisse geneem het, het hierdie tendens tot ‘n
mate gestuit. Soos later in die Rapport beskryf, is daar verskeie suksesse behaal
wat dus nie beteken dat alle klein kerke noodwendig van sustentasie afhanklik gaan
wees nie.
Indien die 250-belydende-lidmate-aanbeveling gebruik word, is meer as 170 kerke
te klein en moet daar dringend na alternatiewe bedieningsmodelle gekyk word.
In 7 is beduidende aanbevelings wat deur die Deputate gemaak word.

Besluit: Kennis geneem.

3. SUSTENTASIE
3.1 Historiese oorsig van die Sustentasiefonds
3.1.1 Eeufeesbedieningsfonds

(a) Sinode 1942:187, art 109
‘n Bedieningsfonds word goedgekeur wat bekend sal staan as die
Eeufeesbedieningsfonds (EBF) met as doel:
Met die oog op die gestadige en voortdurende agteruitgang van ons
gemeentes op die platteland, sowel stoflik as ook in lidmatetal, en met die
oog op die noodsaaklikheid van intensiewe bearbeiding van die gemeentes
in die stedelike gebiede...”

(b) Sinode 1945:78, art 54, 147
Die EBF kry beslag met die Eerste Rapport van die Deputate EBF met onder
andere die volgende besluit:
“Dat die Administratiewe Buro gevra word om die gelde te ontvang en te
beheer.”

(c) Sinode 1949:271, art 138
Die EBF se Kapitaalfonds en Rentefonds kry beslag.

(d) Sinode 1949:255, art 116
‘n Oproep tot ‘n waardige dankoffer word deur die Sinode gemaak.

(e) Sinode 1952:99, art 36, 106
Mikpunt van ‘n 100 000 pond word gestel.

(f) Sinode 1955:312, art 210
Die eerste Reglement vir uitkerings uit rente van die EBF word goedgekeur.

3.1.2 Duvenagefonds
(a) Sinode 1930:66, art E

‘n Sendingfonds word in die lewe geroep.
(b) Sinode 1936:153, art 140

Br en sr JP Duvenage skenk ‘n sekere bedrag tot die Sendingfonds.
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Die fonds staan toe bekend as die “Vaste Sendingfonds”.
Die naam is op ‘n later stadium verander na Duvenagefonds.

3.1.3 GKSA Sustentasiefonds
(a) Sinode 1994:318, 2.3

EBF en Duvenagefonds word een fonds.
Pt. 2.3.4.1, p.321.
“Die Sinode voeg die EBF en Duvenagefonds sodanige saam dat nie een
van die twee Fondse se doelstellings verlore gaan nie.”

(b) Sinode 1997:385, 3.3.1.2
“Die fonds staan bekend as die GKSA Sustentasiefonds.”

(c) Sinode 1997:385, 3.3
Die nuwe fonds se Reglement word goedgekeur.
“Reglement insake toesegging uit die opbrengs van die GKSA
Sustentasiefonds.”

Besluit: Kennis geneem.
3.2 Die doel en werking van die Sustentasiefonds

(a) Sinode 1997:385, 3.3.2
“Doel: Die Sustentasiefonds is in die lewe geroep met die volgende
doelstellings”
“Hulp aan Kerkrade vir die bearbeiding van verspreidwonende lidmate”
Hulp aan kerke wat weens vertrek van lidmate of sosio-ekonomiese
omstandighede alleen nie ‘n predikant kan onderhou nie.”
“Hulp aan kerke wat op die voorposte staan om ‘n predikant te kry om die
kerk op en uit te bou”
“Hulp aan kerke in die uitvoering van hul evangeliserings- en
sendingroeping”
“Hulp aan kerke om te groei tot finansiële selfstandigheid.”

Besluit: Kennis geneem.
3.3 Nuwe perspektiewe vir die GKSA Sustentasiefonds
3.3.1 Inleiding

Sedert die stigting van die twee Fondse was die doel van die Fondse meer en
deels toegespits op die behoud van kerke wat in finansiële nood verkeer. Die
gedagte bestaan sterk dat die Sustentasiefonds ook pro-aktief aangewend word
om nuwe bedieningsvelde te ontgin en om kerke te vestig waar nog nie kerke is
nie.

3.3.2 Algemene uitgangspunt vir ‘n nuwe benadering
Dat kerke in die stad of platteland vir sover moontlik nie ontbind nie en geen
kerkgebou, waar ook al, in die platteland of stad verkoop word nie. Die
Gereformeerde Kerk moet ‘n adres in die dorp hê. Indien ‘n kerk haar deure sluit,
gaan lidmate doodeenvoudig na die naaste ander Afrikaanse kerk. Die predikant
moet die een wees wat die Woord oor afstande bedien, daar waar die lidmaat is.
Die lidmaat moet nie die een wees wat oor afstande Woordbediening soek waar
die predikant is nie.
Plattelandse kerke moet groter daadkrag aan die dag lê met die uitbou van die
klein kerke deur evangelisering. Die afgedwaaldes moet gehaal word. Bring die
bekendes wat weggedryf het weer terug. Die saailand is groot – die Woord is
oorvloedig – die saaiers het werk.
Die stedelike kerke, in veral die ouer en meer sentrale gedeeltes, ondervind ‘n
veroudering en vermindering van lidmategetalle. Ook hier is die roepingseis om
met groter daadkrag en intensiewe evangelisering die Woord te bedien.
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Kerke moet, waar nodig, kombinasies vorm of bedieningsooreenkomste aangegaan
ter wille van meerdere bediening. In sentrale stedelike gebiede waar lidmategetalle
aan die afneem is, behoort kerke kragte saam te snoer sodat daar Woordbediening
kan plaasvind. Op die platteland waar die lidmate verspreidwonend is, behoort
kerke saam te span om sorg te dra dat predikante almal kan bedien.

Besluit: Kennis geneem.
3.4 Nuwe doelwitte vir die Sustentasiefonds

Doel van die Fonds
3.4.1 Finansiële hulp en advies aan kerke in die uitvoering van Christus se opdrag om

die evangelie aan alle mense te bedien. Die primêre fokus is die uitbreiding van
God se koninkryk in die opbou en uitbou van die kerk volgens Matt 28.

3.4.2 Finansiële oorbruggingshulp en advies aan kerke wat weens vertrek van lidmate
of sosio-ekonomiese omstandighede nie die instandhouding van Woordbediening
kan volhou nie. Hierdie hulp word gegee nadat die Klassis volgens KO, artt 41 en
44 die kerk bygestaan het om alternatiewe te vind onder andere kombinasie,
bedieningsooreenkoms en samewerking.

3.4.3 Finansiële hulp en advies aan kerke sodat kerke deur die bediening van die Woord
kan groei tot finansiële selfstandigheid onder leiding van die Klassis volgens KO,
art 38.

3.4.4 Finansiële hulp en advies aan kerke vir wie daar geen alternatiewe (bv kombinasie,
bedieningsooreenkoms, samewerking) vorme van Woord-bediening bestaan nie
en dit noodsaaklik is dat daar ‘n kerk moet bly voortbestaan.”
Lees nuwe Reglement GKSA Sustentasiefonds

Besluit: Kennis geneem.
3.5 Aksies ter bereiking van nuwe perspektiewe
3.5.1 Plaaslike kerk / Kerkraad
Dat die plaaslike kerk ander kerke binne die Klassisressort behulpsaam sal wees waar

finansiële nood is en waar daar kerke is wat vakant is en nie weer sal kan beroep
nie, hetsy deur bedieningsooreenkomste of kombinasievorming. Die Kerkraad het
die verantwoordelikheid om toe te sien dat KO, artt 11, 13 en 20 na behore toegepas
word.

3.5.1.1 Die verantwoordelikheid van die plaaslike Kerkraad
God seën sy kerk met ‘n verskeidenheid van gawes. Hierdie gawes is daar. Dit
moet net deur die kerk gebruik word. Die gawes is onder andere die van
bediening, regering, barmhartigheid ens. God gee ook die middele dat sy erediens
in stand gehou kan word. God seën ons ook met materiële gawes sodat die werk
in elke kerk gedoen en voortgesit kan word.
Ons plaas baie keer die klem op die vermoë (drakrag) van ‘n gemeente teenoor
–  God gee in oorvloed – ons moet dit net reg aanwend. Is dit die vermoë van ‘n
gemeente of is dit die dankbaarheid van sy kerk-volk wat beklemtoon moet word?
By elke plaaslike kerk moet daar die verantwoordelikheid wees om deur
nougesette bediening van die ouderlinge die offergawes te laat inkom sodat die
erediens in stand gehou kan word. Kan ‘n kerk regtig aansoek doen vir sustentasie
as die offergawes van die lidmate nie Skriftuurlik verantwoordbaar is nie?
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3.5.1.2 Finansiële boekhouding
Finansiële kundigheid is ongelukkig beperk; veral in plattelandse kerke. Dit
verskoon ons egter nie dat elke kerk ‘n behoorlike finansiële boekhouding behoort
te hê en dat die kerklike finansiële state jaarliks geouditeer moet word nie. Sou
kundigheid ontbreek, kan advies van die Administratiewe Buro ingewin word om
hiermee behulpsaam te wees.

3.5.1.3 Kerkraadbegrotings
Wanneer ‘n Kerkraad ‘n begroting opstel word daar gewoonlik beloftes gevra.
Dan stel die Kerkraad die begroting daarvolgens op. Bydraes word dus aan die
willekeur van lidmate oorgelaat.
Die korrekte werkswyse sou eerder wees:
‘n Kerkraad stel ‘n behoorlik verantwoorde begroting op OM DIE EREDIENS
INSTAND TE HOU. Daarna gaan die ouderlinge en gaan haal die fondse by die
lidmate. Die vraag is nie wat het ons om die Here mee te dien nie. Die vraag
behoort te wees: Hoeveel het ons nodig om die Here te dien?

3.5.2 Die Klassis
Die Klassis is die belangrikste meerdere vergadering in die proses om van hierdie
nuwe perspektiewe in aksie te stel. Die Klassis het ‘n baie groot rol om kerke in
hulle ressort hierin te begelei. Die Klassis moet ook by die aansoeke om sustentasie
baie nouer betrokke wees veral in die behandeling, goedkeuring, motivering en
hulp uit eie geledere.
Die Klassis moet kragtens KO, artt 41 en 44 op kleiner wordende kerke en kerke
wat in finansiële nood verkeer ag gee en sorg dra dat alles betyds ordelik gereël
kan word.
Die Klassis behoort toe te sien dat kerke alleen weer kan beroep indien so ‘n kerk
in die vermoë is om ‘n predikant KO, art 11 behoorlik te kan versorg. Dit gebeur te
dikwels dat veral proponente beroep word met ‘n lae traktement en sodoende nie
hulle bedieningswerk onbesorg kan doen nie.
Let op die woorde in die artikels 4 en 5 KO: “...met advies van die Klassis of van
die konsulent...” en art 10 “...en toestemming van die Klassis verlaat nie...”
Daar bestaan reeds ‘n geruime tyd die werksbeginsel by die Sustentasiedeputate
dat daar ‘n sustenteerbare riglyn vir traktering en versorging van predikante is. ‘n
Klassis moet in die behandeling van die sustentasie-aansoeke toesien dat aan
hierdie riglyn voldoen word.
Elke Klassis behoort Sustentasie en Finansiële Advies Deputate te hê, met die
opdrag om kerke by te staan met finansiële kundigheid tov die boekhoudingstelsel,
begrotings en om kerke wat aansoek doen vir sustentasie by te staan in die aansoek
en aan die Klassis advies te gee in die behandeling van die aansoeke sodat die
Klassis dit behoorlik kan motiveer en volgens die Reglement kan afhandel.
Elke Klassis behoort hul eie Sustentasiefonds te hê, sodat kleiner aansoeke self
deur die Klassis afgehandel kan word. Elke Klassis kan uit eie geledere hierdie
Sustentasiekas instandhou op die beste wyse wat dit vir hulle moontlik is.

3.5.3 Die verantwoordelikheid van die Partikuliere Sinode
Elke Partikuliere Sinode behoort Sustentasie en Finansiële Advies Deputate te
hê, met dieselfde opdragte as die Klassisse om kerke by te staan met finansiële
kundigheid tov die boekhoudingstelsel, begrotings en om Klassisse wat aansoek
doen vir sustentasie by te staan in die aansoek en aan die Partikuliere Sinode
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advies te gee in die behandeling van die aansoeke sodat die Partikuliere Sinodes
dit behoorlik volgens die Reglement kan afhandel.
Elke Partikuliere Sinode behoort ook hul eie Sustentasiefonds te hê, sodat
aansoeke self deur die Partikuliere Sinode afgehandel kan word of aanvullings
daaruit gemaak kan word. Elke Partikuliere Sinode kan uit eie geledere hierdie
Sustentasiekas instandhou op die beste wyse wat dit vir hulle moontlik is.

3.5.4 Die verantwoordelikheid van die Nasionale Sinode
Die Nasionale Sinode se Deputate vir Sustentasie behoort ‘n verdere opdrag te
ontvang en dit is om vanuit die Administratiewe Buro aan kerke finansiële
kundigheid en advies te kan gee soos dit verlang word. Bogenoemde advies word
reeds aan kerke en ook Klassisse gelewer en Deputate van die Nasionale Sinode
is adviserend betrokke by Klassisse wat die nuwe perspektiewe implementeer.
Die Nasionale Sinode se Deputate vir Sustentasie maak jaarliks toeseggings uit
die GKSA Sustentasiefonds aan die onderskeie Partikuliere Sinodes volgens ‘n
welomskrewe Reglement en ‘n riglyn waarop alle aansoeke eenvormig beoordeel
word (sien Sinode 2003:348, art 17.1).
Die ekonomiese toestand in die kerke kan oornag verander. Daarom het die
Deputate tussentydse aansoeke oorweeg en is toeseggings op ‘n ad hoc-basis
gemaak. Daar moet egter duidelik daarop gelet word dat hierdie tussentydse
aansoeke alleen oorweeg word indien die aansoek deur die Klassis goedgekeur,
ondersteun en gemotiveer is.
Bogenoemde werkswyse is nie ‘n kortpad vir vinnige sustentasie nie – maar alleen
op uitsonderlike gevalle waar die besondere nood deur die Kerkraad en die Klassis
aangedui word.
Die Nasionale Sinode se Deputate vir Sustentasie pas die Reglement nougeset
toe, en verskaf jaarliks aan die Klassisse en Partikuliere Sinodes die riglyne
waarvolgens sustentasie toegeken sal word. Dit is ook hierdie Deputate se
verantwoordelikheid om die Reglement van tyd tot tyd aan te pas en aan die
Nasionale Sinode vir goedkeuring voor te lê. Die Deputate lewer aan die Nasionale
Sinode Rapport van sy werksaamhede.
Sustentasie kan dus toegeken word op die volgende wyses en die Reglement
moet  daarvoor aangepas word.
(a) Sustentasie vir ‘n beperkte tydperk waar nood is
(b) Volhoubare sustentasie aan ‘n “voorposkerke”
(c) Uitsonderlike tussentydse sustentasie op ad hoc-basis

Besluit: Kennis geneem.
3.6 Sustentasie behoefte die afgelope 10 jaar

Jaar Behoefte Groei

1994    777,009
1995    746,673 (4%)
1996    625,560 (16%)
1997    570,739 (9%)
1998    921,761 62%
1999    818,082 (11%)
2000 1,044,489 28%
2001 1,171,887 12%
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2002 1,032,500 (12%)
2003 1,317,500 28%
2004 1,650,000 25%
2005 2,163,000 31%
2006 2,992,000 38%
Die gemiddelde verhoging was meer as 22% per jaar

Besluit: Kennis geneem.
3.7 Vooruitskatting sustentasie behoefte

Die volgende aannames is gemaak om ‘n vooruitskatting van die Sustentasiefonds
te maak:
(a) Die behoefte van die 37 gemeentes wat sustentasie ontvang het vir 2006, sal

voortbestaan.
(b) Die 37 gemeentes wat sustentasie ontvang het, sal jaarliks groei na meer as

100 kerke as die huidige bedieningswyse voortgesit word. Dit is ‘n gemiddelde
toename van 8% per jaar.

(c) Die sustentasie benodig deur kerke sal jaarliks met ten minste die inflasiekoers
groei (4%).

(d) Die behoefte hier bereken, is die totale sustentasie benodig. Dit sluit die
bedieningsfondse van die Klassisse, Partikuliere Sinodes en Streeks-
bedieningsfondse in.

(e) Die Sustentasiefondse van Klassis en Partikuliere Sinodes asook
bedieningsfondse, dra normaalweg ten minste 30% by tot die totale behoefte
soos hieronder aangetoon word.

Inflasie 4.0%
Jaar         Sustentasiebehoefte Gemeentes Groei gem    Per kerk

2006   2,992,000 37 11%   80,865
2007   3,453,965 41 11%   84,099
2008   3,987,257 46 11%   87,463
2009   4,519,954 50 9%   90,962
2010   5,123,820 54 9%   94,600
2011   5,808,363 59 9%   98,384
2012   6,523,953 64 8% 102,320
2013   7,327,704 69 8% 106,413
2014   8,230,477 74 8% 110,669
2015   9,158,875 80 7% 115,096
2016 10,191,996 85 7% 119,700
2017 11,341,653 91 7% 124,488
2018 12,503,039 97 6% 129,467
2019 13,783,350 102 6% 134,646
2020 15,194,765 109 6% 140,032

Besluit: Kennis geneem.
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3.8 Die groei van die Kapitaalfonds

Jaar Totaal Groei

1994 2,119,818
1995 2,269,282   7.00%
1996 2,519,341 11.00%
1997 2,733,003   8.60%
1998 2,920,678   6.80%
1999 3,109,707   6.45%
2000 3,297,474   6.00%
2001 3,502,539   6.60%
2002 4,726,109  34.94% ‘n Skenking van R1.1 miljoen is ontvang
2003 5,045,493   6.75%
2004 5,460,315   8.22%
Groei  teen 7% gemiddeld per jaar gehandhaaf

Besluit: Kennis geneem.
3.9 Bronne van inkomste van die Sustentasiefonds

(a) Bydraes/Kollektes word deur kerke ingesamel. Tans is daar 5 verpligte
kollektes. Slegs 230 uit 293 kerke het verpligte kollektes aan die
Administratiewe Buro oorbetaal.

(b) Tans word rente slegs op die bestaande kapitaal teen 6% verdien.
(c) Donasies en erflatings word wel van tyd tot tyd ontvang.
(d) Spesiale hulp deur vermoënde gemeentes help jaarliks om die sustentasie wat

benodig word te kan verlig.
(e) Die Dankbaarheidfonds sal in die toekoms jaarliks ‘n moontlike bydrae kan

lewer.
(f) Hierdie bydraes is ingesluit by die berekenings hieronder getoon

Besluit: Kennis geneem.
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3.10 Vooruitskatting van die Sustentasiefonds se behoeftes 
 

Rente 6% Kapitaal 5,479,355      

Jaar Behoefte Bydraes  Rente 
Dankbaar-
heidsfonds Uitgawes 

Ander 
Bedienings-

fondse Tekort Kapitaal benodig 

         

2006 2,992,000 (862,488) (328,761) (101,462) 136,718 (997,333) 838,674 13,977,894 

2007 3,453,965 (895,555) (328,761) (149,039) 143,554 (1,151,322) 1,072,842 17,880,694 

2008 3,987,257 (929,759) (328,761) (205,970) 150,732 (1,329,086) 1,344,413 22,406,875 

2009 4,519,954 (965,173) (328,761) (273,324) 158,269 (1,506,651) 1,604,313 26,738,548 

2010 5,123,820 (1,001,774) (328,761) (352,386) 166,182 (1,707,940) 1,899,140 31,652,340 

2011 5,808,363 (1,039,622) (328,761) (444,489) 174,491 (1,936,121) 2,233,861 37,231,018 

2012 6,523,953 (1,078,784) (328,761) (551,097) 183,216 (2,174,651) 2,573,876 42,897,926 

2013 7,327,704 (1,119,227) (328,761) (673,936) 192,377 (2,442,568) 2,955,588 49,259,797 

2014 8,230,477 (1,161,037) (328,761) (814,785) 201,995 (2,743,492) 3,384,397 56,406,615 

2015 9,158,875 (1,204,229) (328,761) (975,681) 212,095 (3,052,958) 3,809,340 63,488,997 

2016 10,191,996 (1,248,818) (328,761) (1,158,877) 222,700 (3,397,332) 4,280,907 71,348,457 

2017 11,341,653 (1,294,898) (328,761) (1,366,770) 233,835 (3,780,551) 4,804,508 80,075,127 

2018 12,503,039 (1,342,419) (328,761) (1,602,161) 245,527 (4,167,680) 5,307,545 88,459,082 

2019 13,783,350 (1,391,478) (328,761) (1,867,979) 257,803 (4,594,450) 5,858,484 97,641,407 

2020 15,194,765 (1,442,087) (328,761) (2,167,549) 270,693 (5,064,922) 6,462,140 107,702,325 
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Uit die berekeninge is dit duidelik dat die GKSA se Sustentasiefonds nie in staat sal
wees om alle sustentasiebehoeftes te bevredig nie. Teen die huidige tempo sal die
bestaande Fonds, ten tye van die volgende Nasionale Sinode totaal uitgeput wees.
Die kapitaal benodig om ‘n Sustentasiefonds te bou tot ‘n vlak waar alle sustentasie-
tekorte uit rente-inkomste betaal kan word (ná inagneming van bydraes, die
Dankbaarheidsfonds en hulp van ander Bedieningsfondse), is onrealisties. Dit is nie
haalbaar om so ‘n fonds uit bestaande bronne te bou nie. Die volhoubare 30% bydrae
van ander Bedieningsfondse is ook nie realisties nie en sal ‘n verdere las op die
GKSA Sustentasiefonds plaas.
Die Deputate se mening is dat dit nie prakties is om “Spesifieke doelwitte vir die
grootte van die Sustentasiefonds te stel, gebaseer op berekende behoeftes
oor die medium en langer termyn (10-20 jaar)” nie. Die bedrae is te groot.
Aangesien die behoefte na sustentasie so groot is, moet alle moontlike stappe
geneem word om die nodige fondse betyds te bekom. Indien meer fondse ontvang
word as wat oordeelkundig verdeel word, sal die surplus op belegging gehou word
om in komende jare saam met beleggingsinkomste verdeel te word.
Elke lidmaat, kerk en meerdere vergadering sal verantwoordelikheid moet aanvaar
vir die huidige sustentasiebehoeftes van die GKSA sodat kerke gelei kan word tot
finansiële selfstandigheid.
Die Sustentasiedeputate sal voortdurend, met verantwoordelikheid, slegs die
belangrikste behoeftes van kerke moet aanspreek.
Kerke, Klassisse en Partikuliere Sinodes sal met groter verantwoordelikheid deur
visitasie moet bepaal of sustentasie die laaste oplossing vir finansiële oorlewing is.
Daar sal baie meer innoverend opgetree moet word om bediening van God se Woord
in elke dorp en stad in Suidelike Afrika te verseker.

Besluit: Kennis geneem.
3.11 Uitbou van die fonds

Soos Partikuliere Sinodes, behoort elke Klassis ‘n eie Sustentasiefonds te hê waaruit
die kleiner aansoeke hanteer kan word en waar die Klassis in noue band by so ‘n
kerk betrokke kan wees. Die Klassis kan self besluit hoe hierdie fonds uitgebou
moet word, hetsy deur ramings of kollektes. Die finansieel sterker kerke kan ‘n groot
bydrae lewer om kerke met behoeftes te help.
Voorbeelde van sulke Klassisfondse wat reeds in werking is en of waar kerke in die
Klassis mekaar se laste dra is:
(a) Die Bolandse Bedieningsfonds
(b) Klassis Pretoria-Suidwes
(c) Klassis Brakpan
Die moontlikheid moet oorweeg word om Streekfondse op die been te bring, waar
byvoorbeeld twee aangrensende Klassisse, mekaar kan bystaan. Streekfondse is
in die kerkverband makliker bemarkbaar en daar kan op gereelde basis gekollekteer
word. Die Streeksfondse kan deur finansieel sterker kerke in die streek ondersteun
word.
Voorbeelde is:
(a) Karoobedieningsfonds – sluit Klassis Burgersdorp, Middelburg KP en Suid-

Vrystaat in
(b) Kalaharibedieningsfonds – sluit Klassis Griekwaland-Wes, Vryburg, Suid-

Vrystaat in
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(c) Drakensbergbedieningsfonds – sluit Klassis Natal en Ladybrand in.
Die Streeksfondse behoort ‘n eie Reglement op dieselfde basis as die GKSA
Sustentasiefonds te hê waaruit toeseggings deur Deputate, benoem deur die
deelnemende Klassis, gemaak word.
Alternatiewelik kan die toeseggings op ‘n eenvormige basis deur die Nasionale
Sinode se Deputate gemaak word waar die Streekfondse deur hulle Deputate
verteenwoordig is.
Die fondse behoort egter by die Administratiewe Buro saam met die sentrale fonds
belê te word sodat die maksimum rente-opbrengs deur die Administratiewe Buro
beding kan word en die afsonderlik fondse saam met al die ander fondse geoudit
kan word vir verslagdoening aan die betrokke Klassisse en Deputate.

Besluit: Kennis geneem.

4. SKRIFTUURLIKE BEGINSELS VAN DANKOFFERS EN RIGLYNE
Die Bruid van die Here moet in haar skoonheid versorg word
Wie sou haar/sy dogter in ‘n verslete bruidsrok voor ‘n kansel laat staan?
Maar die bruid waarvan ek en jy deel is – die kan gebrekkig gaan.
Die bruid kan maar verslete voorkom, kan maar ‘n oortrokke rekening hê, kan maar
skuld hê, kan maar slegte skuld hê.
Besluit: Kennis geneem.

4.1 Relevante Sinodebesluite
Die Sinode van 1958 neem ‘n Beskrywingspunt van Klassis Potchefstroom ter tafel
oor “Tiendes as kerklike bydraes.
Die Sinode neem met waardering kennis van hierdie stuk en beveel dit by die
Kerkrade aan vir hul ernstige aandag” (Sinode 1958:522, art 237).
Die oorspronklike Rapport oor die “Die Tiendes” verskyn in sy geheel in “Die
Kerkalmanak” van 1956. Hierdie Rapport is ongepubliseerd aangeheg.

Besluit: Kennis geneem.
4.2 Skriftuurlike besinning oor “bydraes”

(Met vergunning van ander skrywers.)
Die Bybel praat van “DANKOFFER”
Twee elemente kom na vore:
DANK en OFFERDANK – Uit dankbaarheid bring ek my gawes na die Huis van

die Here
OFFER – Dit is offer wat ek bring – ek bring dit met die wete dat

ek die Here dien
2 Kor 9:12-15 – Dit is diensbetoning – ‘n wesenlike
element van ons godsdiens
Rom 15:27-29 – Dit is die vrug van ons arbeid in geloof
2 Kor 9:5 – Dit is seën van ons geloof
Dit is offer wat ek bring – ek bring dit met die wete dat
ek die Here kom dien
Uit dankbaarheid bring ek my gawes na die Huis van
die Here

4.2.1 My bydraes is deel van my totale diens aan God
Sondag 38, HK: “God wil ten eerste dat die Woordbediening en die skole in
stand gehou moet word...” Om die 4e Gebod na te kom, is om in die besonder
God te dien.
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4.2.2 Hoekom moet bydraes gegee word?
Ons, met alles wat ons besit, behoort aan die Here – Rom 14:7,8
Sondag 1, HK: Alles wat ek is en het behoort aan Jesus Christus
Ons is bloot rentmeesters van God se besittings
Bydraes is deel van ons dankbaarheidslewe
2 Kor 9:5, 7 2 Kor 8:6
Ons moet gee uit dankbaarheid vir ons verlossing en vir alles wat ons van God
ontvang het.
Dit is ‘n opdrag van God
Lev 27:32 Mal 3:10
Dit is die gelowige se taak om te voorsien in die instandhouding van die erediens
Num 18:8 en 31 Deut 18:1-4 1 Kor 9:14 Luk 10:7
Sodat God se eer gehandhaaf word
Mal 1:6-14

4.2.3 Wie moet bydraes gee?
Die kerk is jou nood
Kerk wees is om deel aan mekaar te hê. Soos een liggaam, een huisgesin een
kudde.
Ef 2 Ef 4 1 Kor 12
Elkeen moet bydra
1 Kor 9:7
Ouderlinge en diakens moet hierin voorgangers wees

4.2.4 Met watter gesindheid moet ek gee?
Uit dankbaarheid
2 Kor 8:6
Ons moet gee uit dankbaarheid vir ons verlossing en vir alles wat ons van God
ontvang het
Vrywillig – nie uit dwang nie
2 Kor 9:5, 7 Eks 35:5 vrywillige offergawe 2 Kor 8:12 as die goeie wil daar is
Die eersteling
Eks 13:12 Eks 15:18-21 Spr. 3:9

2.4.5 Hoeveel moet ek gee?
Ou Testament – Tiende
Num 18:19 Gen 14:23
Nuwe Testament – Tiende nie afgeskaf nie
Matt 23:23 gesindheid
Nie willekeurig nie Dit is ‘n OFFER
Deut 16:17 In die mate wat God jou seën
1 Kor 16:1  Na mate jou voorspoed
Matt 22:21  Gee wat aan God toekom
Riglyn – Kerkraad en Sinode
1 Kor 16:1 Matt 16:19
Kerkraad se regeertaak is om middele te voorsien vir die Woordbediening

Besluit: Kennis geneem.
4.3 GOD belowe Sy seën oor die wat gee!

Wie volop saai sal volop oes 2 Kor 9:6,8
Toets my hierin sê die Here Mal 3:10-12
Die moeite tevergeefs as ons prioriteite verkeerd is Haggai 1:7-9
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Die Studiedeputate is huiwerig om ‘n vaste bydrae-riglyn te gee. Die beginsel is
duidelik. Die Skrif sê ‘n Tiende. Die Deputate wil nie hierdie dankoffers verder gaan
kwantifiseer nie.

Besluit: Kennis geneem.

5. ANDER AANVAARBARE METODES VAN INKOMSTE-GENERERING DEUR
KERKE

5.1 Inleiding
In die uitvoering van die opdrag is dit noodsaaklik om na die relevante Sinodebesluite
na te gaan. Dit sou nodeloos wees om ‘n studie oor die onderwerp te doen terwyl
daar reeds Sinodebesluite hieroor bestaan.
So vroeg as 1907 kom die saak na vore en word daar van tyd tot tyd op Sinodes
hieroor ‘n verskeidenheid van besluite geneem. Dit is opvallend dat in al die
Sinodebesluite basaarverkopings as “een zeer ongewenschte afwijkings is van het
rechte beginsel van vrijwillige bijdraging voor het kerk” verwys word (Sinode 1907:46,
art 149).

Besluit: Kennis geneem.
5.2 Historiese verloop van die saak

Die eerste besluit van die Sinode 1907 is dat fondsinsameling as ongewens afgewys
word. Die Sinode van 1910 besluit om art 149 van 1907 te skrap (Sinode 1910:70,
art 181).
Die Sinode van 1919 neem ‘n Beskrywingspunt ter tafel om terug te keer na 1907 se
besluit. Die Sinode besluit egter om nie aan die saak aandag te gee nie en stap van
die saak af (Sinode 1919:64, art 169).
Die Sinode van 1924 het weer die saak ter tafel, maar verwys na die besluite van
1907 en 1910. Die volgende besluit word geneem: “Die saak word uitgestel
aangesien die artikels van 1907 en 1910, waarheen verwys word, nie byderhand is
nie (Sinode 1924:11+12, art 38).
Die Sinode van 1945 neem die volgende Beskrywingspunt ter tafel:
“Die eerw Sinode spreek hom uit oor die gewoonte wat by sommige van ons
gemeentes posgevat het om konserte te reël vir die insameling van gelde vir
Kerkboufonds en so meer” (let daarop “vir Kerkboufonds”). Die Sinode besluit (met
groot meerderheid) “Die Sinode wens te waarsku teen sulke metodes van
insameling van plaaslike Kerkfondse as in die Beskrywingspunt vervat en vertrou
dat sulke praktyke in ons Kerk nie sal posvat nie” (geen motivering vir die besluit
word gegee nie) (Sinode 1945:174,  art 167 (a)).
“Die eerwaarde Sinode stel in die plek van die besluit van 1910 (art 181) ‘n positiewe
besluit wat adviserende leiding in verband met die hou van verkopings aan ons
gemeentes gee.”
Die Sinode besluit:
“Weens die omvangrykheid van hierdie aangeleentheid benoem die eerw Sinode
‘n deputaatskap van pre-advies om die insameling van fondse by wyse van
verkopinge, konserte en kollektelyste (vgl Acta 1945:174, art 167 (a), 204), histories
en prinsipieel in studie te neem. Intussen versoek die eerw Sinode die Kerkrade
dringend om voort te gaan om toesig te hou dat allerlei praktyke in stryd met God
se Woord van verkopings geweer word.” (Sinode 1952:105+106, art 37).
Die Deputaatskap rapporteer op die Sinode 1955 (Sinode 1955:376-384, art 247)
Aanbeveling.
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Aangesien:
(a) dit deur die Heilige Skrif uitdruklik geleer word dat die Kerklike diens deur die

lidmate van die Kerk self onderhou moet word (Matt 10:10; Luk 10:7; 1 Kor
9:7-14; Gal 6:6) en in art 11 KO so neergelê is in ooreenstemming met die
Skrif

(b) die Heilige Skrif verder leer dat daar die nouste band moet bestaan tussen
die bediening van die Evangelie en die onderhoud daarvan

(c) ons in die Heilige Skrif die voorbeeld het van die oudste Kerk, wat die verkoping
van goedere nie self ter hand geneem het nie (Hand 4:34,37) en ook ‘n
heenwysing na gevare aan sodanige praktyk verbonde (Joh 2:13-16; Matt
21:12, 13)

(d) die geskiedenis leer dat die selfstandigheid en tewens die geestelike welstand
van die Kerk met hierdie beginsels gemoeid is, en verder

(e) dit nodig is om te onderskei tussen die insameling van gelde vir Kerklike
doeleindes en vir doelstellings wat val op die terrein van Christelik-nasionale
en -maatskaplike lewe en

(f) daar teen die hou van verkopings en konserte as sodanig nie beswaar
ingebring kan word nie, besluit die eerwaarde Sinode:
1. dat die insameling van gelde vir Kerklike doeleindes deur die hou van

verkopings en konserte nie behoort te geskied nie en dat waar dit in gebruik
is, daarmee nie voortgegaan behoort te word nie; maar dit die lidmate
van die gemeentes volgens ‘n bepaalde (persentasie-) stelsel, wat voldoen
aan die vereistes van die Heilige Skrif, moet bydra;

2. dat vir die insameling van gelde vir doeleindes wat val op die gebied van
die Christelik-nasionale en -maatskaplike lewe, daar geen beswaar
bestaan teen die hou van verkopings nie, mits die Christelike beginsels
vir bedryf en vermaak hierby ag geneem word Hierby kan dan ook van
kollektelyste gebruik gemaak word.

Kommissie IV beveel aan: Die eerw Sinode spreek sy hartlike dank en waardering
uit vir die deeglik bestudeerde Rapport en beveel aan dat die Rapport in sy geheel
aanvaar word met die volgende invoeging by punt 4. Aanbeveling, (10 soos in
punt 3b en c hierbo gemeld “na verkopings”.”
Op die Sinode van 1958 kom die saak weer in ‘n Beskrywingspunt oor die Tiendes
ter sprake. Op hierdie wyse, hoop ons, sal daar ‘n einde kom aan allerhande
metodes om geld vir die Kerk in te samel soos dikwels op basaars,
skyfskietkompetisies of konserte tot openbaring kom. Hier word nie meer direk
aan die Here gegee nie, maar geld word bestee met die doel om iets terug te wen
of om persoonlike voordeel te bekom. Die nodige wyding en dankbare waardering
van die Evangelie ontbreek ook hier (Sinode 1958:526, art 237).

Besluit: Kennis geneem.
5.3 ‘n Evaluering van besluite in die verlede geneem

Nêrens in die Rapporte en in die besluite, wat sedert 1907 voor die onderskeie
Sinodes gedien het word die generering van fondse deur verkopings, konserte ens
as ‘n oortreding van ‘n Gebod gesien nie.
Elke keer word dit as ‘n “zeer ongewenschte afwijking” gesien (Sinode 1907:46, art
149). Maar daar is nooit deur die Sinode besluit dat ‘n Kerkraad vermaan moet word
wat op hierdie maniere fondse bymekaar maak nie. Telkens word slegs gemeld dat
dit “nie behoort te geskied nie en dat waar dit in gebruik is, daarmee nie voortgegaan
behoort te word nie.”
Sinode 1955, pt (1): In die Rapport wat voor die Sinode van 1955 gedien het
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word KO, art 11 soos volg benadruk “die nadruk waarmee art 11 KO gelees moet
word, nl dat diens van die Woord onderhou moet word deur die lidmate self” (p.380,
pt 1).
KO, art 11 gaan hieroor: “Die Kerkraad wat die Kerk verteenwoordig, is verplig om
sy Bedienaars van die Woord met behoorlike onderhoud te versorg en mag…”
Nêrens kom dit in art 11 self ter sprake dat die diens van die Woord deur die lidmate
self onderhou moet word nie. Om lidmate te oortuig dat hulle moet bydra om KO, art
11 te onderhou, is ‘n totale verskraling van wat die Skrif leer. Die instandhouding van
die diens van die Woord is NIE NET die versorging van die predikant nie. Die hoofsaak
is dat “dit deur die Heilige Skrif uitdruklik geleer word dat die Kerklike diens deur die
lidmate self onderhou moet word “(Sinode 1958:384, a).
Die sosio-ekonomiese klimaat van 1958 verskil van die tye waarin ons nou leef. Dit
is opvallend dat die Rapport van 1958 en so ook ander Rapporte wat voor die Sinodes
gedien het, nie na die omstandighede van die lidmate en hulle ekonomiese situasie
gekyk het nie.
Nêrens in die Sinoderapporte en besluite word pertinent daarop gewys dat die
generering van fondse BYKOMEND tot die lidmaat se offergawes is nie. Die Sinode
van 1958 stel dit dat “die generering van fondse” ook nadelig op die lewe van die
gemeente en die offervaardigheid van die lidmate inwerk (Sinode 1958:382).
Hierteenoor wil hierdie uitvoering van die opdrag dit juis beklemtoon dat
FONDSINSAMELING NIE DIE VERANTWOORDELIKHEID VAN DIE LIDMAAT
VERVANG OM HULLE OFFERGAWES GETROU VOLGENS DIE SKRIF AF TE
DRA NIE.
Die ondervinding het geleer dat wanneer lidmate skouer aan skouer met bv ‘n
verkoping werk hulle diensvaardigheid en offervaardigheid juis groter teenoor die
Here en sy kerk word. ‘n Lidmaat wat net ‘n R100 per maand kan offer kan deur
saamwerking bykomende inkomste vir die kerk genereer.
Sinode 1958 dui hierdie weg aan “As ‘n gemeente nie in staat is tot selfonderhouding
nie, dan is die aangewese weg om hulp te soek by die kas vir hulpbehoewende
gemeentes” (Sustentasiekas). Hiervolgens sal jaarliks 100 en meer aansoeke vir
sustentasie ingedien moet word.

Besluit: Kennis geneem.
5.4 Die werklikheid
5.4.1 Inleiding

So vroeg as die eerste bestaansjare van Kerke in die GKSA is van ander metodes
gebruik gemaak om fondse in te samel. In 1873 is die bouskuld van ‘n kerkgebou
deels met skape wat die diakens gekollekteer het en op ‘n openbare vendusie
verkoop is, gedelg (Jan Lion-Cachet as Kerkman, Dr JL Ras:63).
Die diakens kollekteer weer vir die kerk se bouskuld in 1878 en samel die volgende
in: Twee osse, 10 koeie en ‘n kalf, 512 skape, 38 bokke, 10 merries en 7 renperde
wat op ‘n vendusie verkoop is (Jan Lion-Cachet as Kerkman, Dr JL Ras:69).
So kan talle voorbeelde aangehaal word waar kerke ander metodes van
fondsinsameling aangewend het om finansiële verligting te bring.

5.4.2 Huidige opset
Bo en behalwe maandelikse offergawes ontvang kerke gelde deur middel van
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verhuring van geboue of grond, verkoop van grond, tantiemes vir sekere regte,
boedelbemakings of rente op trustfondse.
Selfs die Nasionale Sinode beheer die rente van boedelbemakings en die verhuur
van geboue as kantoorruimtes en as woonstelle vir teologiese studente.
Baie kerke samel steeds addisionele fondse in deur die verkoop van tuisgemaakte
boerewors, koeksisters, koektafels, hou van konserte, visvangkompetisies,
fietswedrenne, môremarkte, kafee-aande en die verkoop van kos tydens ‘n plaaslike
skou of kunstefees, ens.
Die vraag is: Tree hierdie kerke en die Administratiewe Buro dan in stryd op
met die Sinodebesluite van 1955/58?

FONDSINSAMELING VERVANG NIE DIE VERANTWOORDELIKHEID VAN
DIE LIDMATE OM HULLE OFFERGAWES GETROU VOLGENS DIE SKRIF
AF TE DRA NIE.

Die volgende beginsel staan vas: Lidmate moet getrou hulle dankbaarheid aan
die HERE bewys deur getrou hulle offergawes (hulle tiendes) na die huis van die
Here te bring vir die instandhouding van die erediens.
Die lidmate moet ook weet wat hulle plig is. Die 4e Gebod, Sondag 38 HK is baie
duidelik hieroor. Kerkrade moet ook hierin vermanend optree teenoor lidmate wat
in gebreke bly om hulle offergawes te bring.

5.4.3 Is daar ‘n verskil?
As slagter maak ek boerewors en dra my tiende aan die Here af, maar dit bots met
Sinodebesluite om as onderwyser boerewors te maak en te verkoop om die saak
van die Here te dien.
‘n Plattelandse gemeente bestaan uit 140 Belydende lidmate. Kombinasievorming
is nie moontlik nie. Die kerklike bydraes is bo die gemiddeld vir ‘n normale
sustentasie aansoek. Die gemeente hou jaarliks ‘n vleismark en verdien daardeur
‘n addisionele R60 000 waardeur dit nie nodig is om vir sustentasie aansoek te
doen nie.
Die Here het ons lidmate en kerke tot nou toe ryklik geseën. Daar is talle vermoënde
lidmate wat bo hulle vermoë bydra en daarvoor is ons die Here baie dankbaar.
Hierteenoor is daar lidmate wat weens die ekonomiese veranderinge en
regstellende aksies nie meer so vermoënd is soos ‘n dekade terug nie. So is
oortydbetalings in meeste van die beroepe waar dit in die verlede gegeld het, totaal
gesny of tot die minimum beperk.
Die verpligte betaling van skoolonderriggelde het ‘n groot hap uit die begroting van
die gemiddelde huisgesin geneem. Die staatsdiens, waar baie van ons lidmate ‘n
beroepstuiste gevind het, is nie meer so toeganklik vir ons soos in die verlede nie.

‘n Nuwe benadering met die behoud van die skriftuurlike beginsel is:
Lidmate bring hulle tiendes. Die insameling van fondse deur ‘n kerk mag
nie in die plek kom van die offergawes deur die lidmate nie. Fondsinsameling
vervang nie die verantwoordelikheid van die lidmate om hulle offergawes
getrou volgens die Skrif af te dra nie. Kerkrade kan egter met verantwoording
ruim hulle finansiële posisie verbeter deur fondse in te samel.

Besluit: Kennis geneem.
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5.5 Suksesvolle fondsinsamelings die afgelope 2 jaar deur kerke
gebruik 2005 vraelys
“Wie volop saai, sal volop maai”. Skrywe aan alle gemeentelede gestuur
met die volgende: Hfst 8 Korintiërs – Gaan hier oor die offervaardigheid. Kor
9:6 – “Wie spaarsamig saai, sal ook spaarsamig maai; en wie volop saai,
sal ook volop maai.” Vergelyk ook Maleagi 3:1. Kerklike bydraes is ook deel
van die dankbaarheidslewe. Na die skrywe gestuur is, is ‘n skatting van
gemeentelede se inkomste gedoen en ‘n kerklike bydrae is na aanleiding
daarvan en met verwysing na ‘n bydrae riglyn vasgestel. Gemeentelede wat
volgens die Kommissie nie na vermoë bydra nie, het briewe ontvang waarin
hulle opgeroep word om hulle kerklike bydraes te verhoog of om die
Kommissie in te lig van verkeerde skattings, ander verpligtinge, ens.
Kosstalletjie elke Saterdagoggend Wyn veiling
Koeksister verkope Wyksfunksies
Kerrie & rys & hamburgers Wors maak
Kermis per jaar Kerk-kafee / Wildsfees / Vleisprojek
Visvangprojek ‘n Vleis-fees
Jaarlikse kermis ‘n Potjiekos kompetisie tussen die wyke
Lidmatekaartjies vir die ete Beesvoerprojek
Speenkalwer projek waar gemeente speenkalwers aankoop wat deur boere in
gemeente versorg
Sustersaksies met klere en ander verkopings
Kafeteria Verkope by die KKNK
Jagveld ete Verkoop van vleis volgens bestellings
Jaarlikse verkoping Verjaarsdag projek
Golfdae Spesiale bydraes van lidmate
Gewyde musiekaand met ete Aardklop
Gesinsprojekte Rommelverkopings
Gastehuisprojek tydens Nampo Pannekoek verkope (weekliks)
Gaskunstenaar Musiekaand
Garnaalfees Modeparade
Gala aand Mini-kermis
Eenmalige kontant-bydrae per jaar Mielieskema
Dopperbasaar Maak ‘n las (kosprojek)
Dinee Kunstenaar met ete
4X4 dag Dankofferprojek
Beesprojek / Varkprojek Bosveldburgers
Atletiekbyeenkoms Biltongdinee

Besluit: Kennis geneem.

6. ONDERLINGE HULPVERLENING
Daar is verskillende metodes wat reeds in die praktyk gevestig is met ‘n mindere of
meerdere mate van sukses. Gal 6 se opdrag is “dra mekaar se laste” en sou ons die
konsep van verdeling van rykdom verander na verdeling van gawes open dit nuwe
perspektiewe vir ons kerke.
Die Here gee ‘n rykdom van gawes aan die kerke
Die vraag is wat maak ons daarmee?
Wend ons dit aan vir ons medegelowiges en die kerke waarin hulle is?
Dit gaan alles maar net oor:
DIE BEDIENING VAN DIE WOORD VAN ONS HERE JESUS CHRISTUS!
Besluit: Kennis geneem.
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6.1 Inleiding
Gedurende die middel van die vorige eeu en veral in die jare 1950 tot 1959 het 44
kerke ontstaan, tussen 1960 en 1969 het nog 40 kerke ontstaan en 25 kerke het
ontstaan tussen 1970 en 1979.
Die tydperk is geken deur afstigting en groei. Baie van die kerke moes noodgedwonge
in die negentigs weer saamsmelt met die gepaardgaande pyne en hartseer.
Samesmelting tussen twee kerke is makliker moontlik binne stedelike gebiede –
die vraag ontstaan of dit werklik die gewenste oplossing is. Ander metodes om
krimpende lidmate getalle en gepaardgaande kwynende finansies die hoof te bied,
word hieronder bespreek.

Besluit: Kennis geneem.
6.2 Kombinasievorming

Seker die bekendste metode om twee of selfs meer kerke aan mekaar te verbind
met een predikant. Die metode het sy voordele maar is ‘n beproefde werkswyse.

Besluit: Kennis geneem.
6.3 Bedieningsooreenkoms

Die metode word deesdae baie gebruik as ‘n oplossing vir kerke wat weens ‘n gebrek
aan volhoubare finansies nie weer kan beroep nie.

Besluit: Kennis geneem.
6.4 Stedelike “makro” kerke

Pragtige voorbeelde hiervan sien ons reeds in veral stedelike gebiede en die
ontwikkeling en uitbreiding van die metode is nog nie uitgeput nie.

Besluit: Kennis geneem.
6.5 Plattelandse “makro” kerke

‘n Sterk plattelandse kerk reik uit en neem een of meer kerke onder sy vlerk en so
word bediening van die Woord moontlik vir die kleiner kerke vanuit ‘n gevestigde en
finansieel sterk kerk. Hierdie metode word nou in een spesifieke Klassis ondersoek.

Besluit: Kennis geneem.
6.6 Bediening oor grense heen – Voorposkerke

‘n Voorbeeld hiervan is Gereformeerde Kerk Harrismith wat ‘n bedienings-
ooreenkoms gesluit het met twee kerke in Qwa-Qwa. Die Klassis goedgekeurde
bedieningsplan bepaal dat die predikant in Harrismith woon en die drie kerke bedien.
‘n Predikant word DV in Jan 2006 bevestig. Ons bede is dat hierdie kerke in hulle
roeping tot die uitdra van die evangelie die genade sal ontvang om saam te werk tot
eer van die Here.

Besluit: Kennis geneem.
6.7 Die Abba-kerk metode

‘n Finansieel sterk kerk neem ‘n kleiner kerk wat finansieel swaar kry onder hulle
vlerk en staan in vir volhoubare finansiële hulpverlening. Dit kan binne maar ook oor
Klassis en Partikuliere Sinode grense gedoen word.
‘n Kerkblad artikel deur Dr Dick Steyn hieroor het in 2003 verskyn. Hierdie metode is
reeds in praktyk waar ̀ n plaaslike kerk sustentasie gee aan ‘n jong kerk in die ressort
van bv Sinode Middellande.
As dit standaardpraktyk is op die “sending”-terrein waarom nie op Klassis of
Partikuliere Sinode vlak nie?

Besluit: Kennis geneem.
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6.8 Klassis bedieningsplanne / opset
Die Klassis is seker een van die belangrikste meerdere vergaderings. Binne ‘n
Klassis moet ons op mekaar ag gee – KO, artt 41 en 44.
Klassisse behoort ‘n strategiese bedieningsplan uit te werk vir die hele Klassis
waar Kerkrade hulle self verbind tot samewerking binne die Klassis.
‘n Voorbeeld is waar twee kerke nie weer sou kon beroep nie weens dalende
lidmate-getalle. ‘n Klassis het ‘n Studierapport ter tafel geneem het waarna ‘n
kombinasie ontstaan tussen twee kerke en ‘n bedieningsooreenkoms tussen twee
ander kerke. Die Woord word nou bedien in al twaalf die kerke en die bejaardes
en die jeug is binne die Klassis georganiseer. ‘n Positiewe resultaat is behaal
nadat ‘n bedieningsplan binne ‘n Klassis tot uitvoer gebring is.
Die Deputate is bewus van 4 Klassisse wat reeds hierdie weg in ‘n meerdere of
mindere mate gevolg het. In al 4 hierdie Klassisse is die bediening van die Woord
gevestig met voltydse predikante in kerke wat andersins dit nie sou kon bekostig
het nie.
Klassisse behoort baie ernstig hieraan aandag te gee en word uitgenooi om lede
van die Bestuur van die Administratiewe Buro te nader om advies en hulp in dié
verband.

Besluit: Kennis geneem.
6.9 Aksieplanne om bediening in die Klassis en die gemeente te vestig en te

verbeter – 2005 vraelys
(a) Kombinasie gevorm
(b) Bandjies met preke word aan wydverspreidwonende lidmate voorsien.
(c) Bedieningsprojek het aksieplanne: kort termyn – verligting van dominee se

werkslading – ouderlinge meer betrokke. Mediumtermyn – help predikant met
evangelisering, bediening na buite; langtermyn: volwaardige 2e predikant
beroep.

(d) Betrokke by buurgemeente met die oog daarop om multi-kulturele gemeente
te stig.

(e) Hierdie gemeente (voorheen Sinode Suidland) met ‘n klein getal lidmate met
groot armoede vind dit feitlik onmoontlik, ook om ander redes, om enigsins
veel by te dra tot die duisende Blanke lidmate in Klassis Johannesburg. Intense
huisbesoek in die gemeente word gedoen en beplan om dit nog verder te
verbeter met meer ampsdraers. Dit is onmoontlik om ‘n predikant te beroep,
want daar is slegs 2 predikante in die Kleurlingkerke. Soos u sal sien bly ons
finansieel voortbestaan uit huur van ‘n huis wat 15 jaar gelede deur ‘n predikant
bewoon is. Hulp word verleen met dienste van ons konsulent en naburige
predikante en lidmate. Nietemin is ons besonder geseën met meelewing en
offers volgens vermoë van lidmate.

(f) Na aanleiding van die Karoobedieningsfonds word daarna gekyk om in oorleg
met twee Xhosasprekende gemeentes, Monti en Mdantsane, in die toekoms
(2 jaar later) ‘n predikant te beroep om die “Transkei en Ciskei” te bedien.
Tans Xhosasprekende student by Dumisani Theological Institute wat
geoormerk word hiervoor.

(g) Gesamentlike Jeugklassis, senior lidmate, Belydeniskamp en aanddienste.
(h) Tussen die Gereformeerde Kerke Pretoria-Noord, Pretoria-Rooiwal, Akasia

en Wonderboompoort bestaan ‘n sinvolle samewerkings-ooreenkoms.
Behalwe gesamentlike eredienste en gemeente-aksies (veral jeug en
bejaardes) is daar ook ruimte om in mekaar se fisiese nood bystand te verleen.
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Binne die gemeente word daar intensief aan kinder-evangelisasie
(koningskinders) gewerk. Woordbediening, kategese, gereelde huisbesoeke,
doelgerigte diakonale dienswerk, Bybelstudie gepaardgaande met dienswerk
en nougesette kerkregering is die wyse waarop die Here sy kerk laat groei
en bewaar.

(i) Wyksdienste bykomend by normale eredienste. Normale eredienste word in
Strydenburg gehou. Addisionele dienste te Prieska en saam met Gereformeerde
Kerk Oranjerivier te Orania om Hopetown-wyk meer bediening te gee.

(j) Dat die Kerkraad dit as doelwit stel dat die gemeente in hierdie komende jaar
deur persoonlike dankoffers genoeg sal bydra vir die bekostiging van eie opbou
en noodsaaklike instandhouding.

(k) Ons is besig met lang samesprekings met ons buurgemeente vir een of ander
vorm van samewerking, kombinasie of samesmelting om die bediening te
verbeter.

(l) Op bedieningsvlak is begin met ‘n intensiewe opbouprogram waarin gemeente
fokus op roepingsbepaling binne breër visie van koninkryk van God. As
uitvloeisel hieruit behoort geleidelik ‘n doelgerigte evangelisasie-projek van die
grond te kom. In samehang hiermee word ook saamgewerk met die
Gereformeerde Kerk Groenwater.

(m) Die Kerkraad is tans besig met langtermyn beplanning (5 jaar) om vas te stel
wat nodig is om finansiële selfstandigheid te verseker wanneer die huidige
leraar in 2009 emeriteer. Huidige aanduidings is dat tensy bydraevlakke
aansienlik verhoog, die gemeente weer om sustentasie sal moet aansoek doen.

(n) Met dalende lidmaatgetalle is die druk op die gemeente om deur projekte
addisionele fondse te bekom, steeds sterker. Die gevolg is dat ons nie ons
predikant se traktering kan verbeter nie.

(o) Bediening in Zimbabwe.
(p) In die Klassis is daar Deputate wat kyk na die bediengingstrukture in die kleiner

wordende gemeentes. Daar het alreeds gemeentes binne die Klassis ontbind.
(q) Daar is reeds die afgelope twee jaar bediening in Maputo onder enkele

Gereformeerdes en ander lidmate wat nie ‘n tuiste vind by die een enkele ander
Afrikaanse gemeente daar nie. Daar is nog talle Afrikaans-sprekendes in
Mosambiek wat geen bediening ontvang nie en daar is baie werk te doen.

(r) Bediening te Douglas onder KO, artikel 39 – reeds vir verskeie jare daar besig
met bediening. Gemeentestigting te Orania gedurende Mei 2005, nadat daar
ook vir verskeie jare bedien is.

(s) Een lidmaat na operasie mobilisasie vir evangelisasie-opleiding. Gemeente
daarby betrek met befondsing, voorbidding.

(t) Evangelisasiekursus word vanaf Augustus in gemeente aangebied met
handleiding van dr Flip Buys – Ligdraers in die wêreld.

(u) Die gemeente het in die verlede aan verskeie ander gemeentes finansiële hulp
verleen ter versorging van die prediker en ander noodsaaklike instandhouding.

(v) Klassis Germiston het by wyse van ad hoc Deputate met naburige Klassis in
verbinding getree in sake ‘n moontlike herindeling.

(w) Om evangeliserende (sending-opdrag) kerk te wees.



337

(x) Predikant werk deeltyds onder KO, art 6 om selfonderhoudend te wees en
finansieel onafhanklik te raak.

(y) Ons kyk na nouer samewerking met gemeentes van ander Kerkverbande (veral
die NG gemeentes) in ons bedieningsarea. Verder is ons in ‘n proses om te
groei van ‘n gemeente met selgroepe tot ‘n gemeente wat bestaan uit selgroepe
en funksioneer deur selgroepe.

(z) Bystand aan Tswanasprekende gemeentes Ysterberg en Tswelopele.
Besluit: Kennis geneem.

7. STATISTIESE STUDIE
7.1 Die volgende waarnemings is gemaak ten opsigte van die huidige demografiese

samestelling van die Nasionale Sinode van die GKSA (Wit, Afrikaans en
Gereformeerd).

7.1.1 Afname in getalle wat ook in GKSA weerspieël word.
7.1.2 ‘n Veroudering in die samestelling word ook in GKSA weerspieël se samestelling.
7.1.3 Die ekonomies aktiewe lidmate in die GKSA is 58%. Die ekonomies aktiewe

persone in die Wit bevolking volgens die laaste Sensus is slegs 43%. Meer lidmate
in die GKSA is dus ekonomies aktief.

7.1.4 Die bydraevlakke van GKSA-lidmate laat dit lyk of die inkomste-profiel van die
lidmate swakker is as die inkomste-profiel van die vergelykbare Suid-Afrikaanse
bevolking. Daar kan met redelike sekerheid aanvaar word dat hierdie afleiding nie
korrek is nie. Gevolglik kan afgelei word dat GKSA-lidmate minder as wat aanvanklik
aangeneem is, bydra.

7.1.5 Heelwat kerke se lidmaatgetalle dui op finansiële ontoereikendheid wat die
voortbestaan van hierdie in die nabye toekoms ernstig bedreig.

7.2 Resultaat van Statistiese Studies
Uit die resultate verkry van die verwerking van die statistiese gegewens blyk die
volgende:
Daar is tans ‘n afname van ongeveer 2,4% per jaar in die lidmaatgetalle en meer
spesifiek dié natuurlike aanwas van doop- en jong belydende lidmate.
Vanweë globalisering woon en werk veral jong belydende lidmate wêreldwyd en die
ouderdomsprofiel van die GKSA is besig om te verouder. Die afname en veroudering
van lidmate weerspieël die tendense en neigings wat ook deur die SA sensus van
2001 waargeneem is. Die afname in getalle word nie weerspieël in die afname van
kerke en predikante nie en gevolglik is die gemiddelde getal lidmate per kerk besig
om te daal. Kerke in die GKSA kerkverband is relatief klein met 60% van kerke wat
minder as 300 totale lidmate het. Die 50% persentiel is slegs 216 lidmate per kerk.
Aangesien die gemiddelde ouderdomsprofiel oor die spektrum van kerke nie
dieselfde is nie, is dit duidelik dat die bedieningsbehoefte van kerk tot kerk verskil.
Die GKSA maak ‘n klein deel uit van die SA bevolking en ook van die totaal van
ander gereformeerde kerke  in SA. Die positiewe is egter dat lidmate van die GKSA,
persentasiegewys (58%) meer ekonomies aktief is as die vergelykbare ekonomies
aktiewe persone (43%) van dieselfde demografiese bevolking/groep. Hierdie
ekonomiese aktiwiteit en betrokkenheid om inkomste te verdien word egter nie
weerspieël in die kerklike bydrae van lidmate nie en die afleiding word gemaak dat
nie almal na vermoë en volgens die opdrag van die Woord bydra nie. Vorige Sinodes
(veral 2000) het reeds die prinsipiële weg vir kerke aangewys. Dit is duidelik dat dit
nog nie in alle kerke geïmplementeer word nie. Bydrae na vermoë kan die ekonomiese
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selfstandigheid van kerke verseker en ook lei tot genoegsame hulpverlening aan
voorposkerke.
Die sustentasiehulp, wat aan kerke gegee word om hulle in die proses te help tot
finansiële selfstandigheid, het in die afgelope sewe jaar met 22% per jaar gegroei
en sal waarskynlik verder groei met 10% per jaar. Die Sustentasiefonds se reserwes
en die jaarlikse bydraes tot die fonds sal in die toekoms nie genoegsaam wees om
in die groeiende behoeftes te voorsien nie. Die moontlike samesmelting tussen die
verskeie Sinodes sal die behoefte aan sustentasie moontlik verder verhoog. Daar
bestaan slegs enkele bedienings- en/of sustentasiefondse by Klassisse en
Partikuliere Sinodes wat reeds 30% bydra tot fondse om kerke te sustenteer. Die
Dankbaarheidsfonds is in 2005 geïmplimenteer met die doel om emeritiversorging
te verbeter, sustentasiehulp te verleen, historiese geboue te herstel en die 150 jaar
fees te reël. Ramings styg teen ‘n hoër koers as inflasie weens groeiende behoeftes,
inflasie en dalende lidmate.
In die lig van die druk op die Sustentasiefonds mag dit beteken dat meer as 30% van
kerke nie finansieel selfstandig kan voortbestaan as daar nie ook van ander
bedieningsvorme soos kombinasies, samesmeltings, ens. gebruik gemaak word
nie.
Daar bestaan tans geen formele bedieningsplanne by meeste Klassisse en
Partikuliere Sinodes nie.
Om bedieningsplanne na behore te kan opstel, is volledige statistiek nodig. Die
huidige statistiek is ontoereikend en moontlik nie volkome betroubaar nie. Die rede
hiervoor mag wees dat sommige kerke (om verskeie redes) nie akkurate inligting
aan die Administratiewe Buro verskaf nie. Baie kerke het verouderde en/of swak
administratiewe stelsels. Dit lei daartoe dat kerke nie altyd oor tydige, akkurate en
bruikbare inligting beskik om besluite te kan neem, te beplan of lidmate en meerdere
vergaderings van inligting te voorsien vir strategiese beplanning nie. Kerke is traag
om statistiek te verskaf en inligting te deel met die kerkverband sodat dit gebruik
kan word om beter beplanning te doen vir veral administratiewe dienste, opleiding
deur die TSP, versorging deur die SDDS en om al die Deputaatgroepe se
werksaamhede te ondersteun. Besluite word dikwels deur kerke en veral meerdere
vergaderings geneem sonder om al die finansiële implikasies vooraf te oorweeg.
Daar is ‘n gebrek aan kennis, vaardighede en motivering in  sommige Kerke wat
doeltreffende bestuur kan kortwiek. Interne kontrole is in sommige gevalle swak en
daar word nie altyd aan die behoorlike verslagdoeningsvereistes  voldoen nie. ‘n
Gebrek aan doelmatige, doeltreffende en gekoördineerde beplanning in Klasisse
en Partikuliere Sinodes, sowel as die konflik in en tussen kerke verhoed meer
doeltreffende en doelmatige Woordbediening.
Fondsinsameling deur kerke, Deputategroepe en meerdere vergaderings word nie
altyd gekoördineer nie en fondse word nie altyd noodwendig aangewend en versprei
volgens prioriteitsplanne wat deur behoorlike beplanning bepaal is nie.
Die Administratiewe Buro werk tans teen volle kapasiteit en is ook besig om sy
werksaamhede te herorganiseer ten einde dienslewering te verhoog en opdragte
van die Nasionale Sinode nog meer doeltreffend uit te voer.

Besluit: Kennis geneem.
7.3 Doel met Statistiese Resultate

Die doel wat bereik kan word (deur gebruik te maak van dit wat afgelei kan word uit
die resultaat van die verwerkte statistiek), moet primêr wees om die heel belangrikste
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so goed as moontlik te probeer bereik, naamlik Woordbediening aan alle lidmate
van die GKSA en die uitvoering van die sending/evangelisasie-opdrag van ons Here
Jesus Christus. Dit moet geskied in samewerking met kerke oor die wêreld met wie
huidige en toekomstige ekumeniese bande uitgebou en versterk word.
In die verwesenliking hiervan moet daar uitgereik word na en ook gestreef word om
voorposkerke te stig. Die totale bedieningstruktuur en – benadering moet getrou
aan Christus se opdrag op die behoud van die jeug gerig wees.
Om hierdie doel te bereik, is dit onontbeerlik dat kerke – vir sover moontlik – tot
ekonomiese selfstandigheid begelei moet word. Dit kan bereik word deur “op mekaar
ag te gee en te help om mekaar se laste te dra.”
Daar moet ‘n spesiale projek geloods word om die Dankbaarheidsfonds suksesvol
uit te bou; nuwe strategiese wyses van bediening en onderlinge samewerking te
vestig waarin dankbare offervaardigheid in bydraes na vermoë weerspieël moet word.
Die Administratiewe Buro as diensorganisasie moet bemagtig word om uitvoering
te gee aan al die besluite van die Nasionale Sinode en kerke by te staan sodat
gemeentes toegerus kan word tot doeltreffende en doelmatige administratiewe- en
bestuurstelsels, wat nodig is vir goeie beplanning en beheer.
Die Bestuur van die Administratiewe Buro moet, indien en waar nodig, die regte
menslike en ander hulpbronne bekom om sy nuwe opdragte te kan uitvoer. Die
Administratiewe Buro moet ook in sy begroting voorsiening maak om aksieplanne
en opdragte van die Nasionale Sinode tot uitvoer te kan bring voor die 2009 Sinode
en 150 jarige fees.
In die proses van die gehoorsame nastreef van die doelwitte, moet behoorlike
strategiese beplanning deurlopend deur Kerke, meerdere vergaderings,
deputaatsgroepe, die Administratiewe Buro en die Teologiese Skool gedoen word
uit beskikbare, toereikende, tydige en akkurate inligting. Hierdie soort inligting is
alleen beskikbaar as daar doeltreffende administrasie is waarin goeie beheer en
kontrole toegepas word.
Om effektief te wees, moet vaardighede verbeter word deur opleiding en advies en
die onderlinge verdeling van finansiële- en ander hulpbronne. Hiermee saam hiermee
is die praktykmaking van artikels 41 en 44 ‘n absolute vereiste, wat meer effektief
kan wees as visitasie positief aangewend word. Lidmate (veral jongmense) moet
voortdurend opgeskerp, ingelig en bewus gemaak word van die huidige situasie ten
opsigte van kerklike strukture en die doelwitte wat bereik wil word. Húl moet betrek
word by die implementering van hulle planne.

Besluit: Kennis geneem.
7.4 Bereiking van die Doel

Om ten volle “Kerk” te wees soos deur die Here aan ons opgedra het, moet ons
verootmoedigend en biddend voor die Here leef en sy liefde in Christus onderling
uitleef sodat ons ‘n voorbeeld vir die wêreld kan wees waarin ons die Here se lig laat
skyn.

Besluit: Kennis geneem.
7.5 Aanbevelings

Teen die agtergrond van bogenoemde beredenering in 7.2 tot 7.4 word die volgende
gewysigde aanbevelings aan die Sinode voorgelê vir goedkeuring:

7.5.1 Kerkrade moet groot erns maak om korrekte statistiek jaarliks aan die
Administratiewe Buro te stuur.
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7.5.2 Kerkrade moet teen die tendens waak waarvolgens slegs bydraende lidmate op
statistiekvorms aangegee word. Klassisse moet vir die juistheid van inligting
medeverantwoordelikheid aanvaar.

7.5.3 Kerkrade moet daarop let dat bydraevlakke in die lig van die voorskrifte in die
Woord van die Here vasgestel word.

7.5.4 Kerkrade en Klassisse moet met die te benoeme Deputate saamwerk sodat opvolg-
en deurlopende studies met meer korrekte gegewens gedoen kan word.

7.5.5 Die Administratiewe Buro moet as diensorganisasie die volgende uitvoer:
7.5.5.1 ‘n Elektroniese databasis skep waar gemeentes periodiek inligting via die Internet

ontvang. Die volgende inligting word benodig om die neigings en tendense van
die statistiek te monitor en planne te evalueer: beperkte finansiële inligting;
demografiese inligting; EVT inligting.

7.5.5.2 Begroot vir die totale integrering van ‘n elektroniese stelsel, waarin die webblad
van die GKSA ontwikkel word, sodat volledig voorsiening gemaak kan word vir al
die behoeftes wat reeds geïdentifiseer is.

7.5.5.3 Indien en waar nodig die regte menslike- en ander hulpbronne bekom word sodat
die Administratiewe Buro sy nuwe opdragte kan uitvoer en in sy begroting
voorsiening kan maak vir al die aksieplanne en opdragte van die Nasionale
Sinode.

7.5.5.4 Opleiding en programme ontwikkel om gemeentes te help beplan, begroot,
rekeningkundig rekord te hou en ook om hulp te verleen met die ontwikkeling van
administratiewe stelsels, behoorlike begrotings en strategiese beplanning. Daar
moet verder hulp verleen word om te verseker dat kerke aan nuwe wetgewing
voldoen en dat ouditvereistes nagekom word.

7.5.6 Visitasieriglyne moet ontwikkel word ten opsigte van administrasie en finansies vir
gebruik deur Klassisse om te help met vroeë waarskuwing, monitering en
beplanning.

Besluit: 7.5.1 tot 7.5.6 goedgekeur.
7.6 Spesifieke doelwitte vir die grootte van die sustentasie
7.6.1 Die Deputate se mening is dat dit nie prakties is om “Spesifieke doelwitte vir die

grootte van die Sustentasiefonds te stel, gebaseer op berekende behoeftes
oor die medium en langer termyn (10-20 jaar)” nie. Aangesien die behoefte na
sustentasie so groot is, moet alle moontlike stappe geneem word om die nodige
fondse betyds te bekom. Indien meer fondse ontvang word as wat oordeelkundig
verdeel word, sal die surplus op belegging gehou word om in komende jare saam
met beleggingsinkomste verdeel te word.

Besluit: Kennis geneem.
7.7 Metodes en aksieplanne vir uitbouing van die fonds
7.7.1 Dat die verpligte kollektes 5 maal per jaar behou word.
7.7.2 Streeksfondse en Klassisfondse moet gestig word sodat die bedieningsplanne

van die Klassis en Partikuliere Sinodes befonds kan word.
7.7.3 Die Dankbaarheidfonds se inisiatiewe moet ondersteun word om die Fonds uit te

bou deur die werwing van Dankbaarheidswerkers wat poog om maandelikse
dankbaarheidsbydrae deur Dooplidmate en Belydende lidmate van R2.00 te verkry.

Besluit: Goedgekeur soos gewysig by 7.7.1. (Wysiging hierbo aangebring.)
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7.8 Herbesinning oor bydraevlakke
7.5.1 Alhoewel die Studiedeputate huiwerig is om ‘n vaste bydrae-riglyn te gee, kan die

riglyn van verskeie kerke van ‘n 5% bydrae tot die kerk se fondse en ‘n verdere 5%
volgens hulle eie voorkeur en gewete tot die diakonie, SDDS, sustentasie, EVT en
ander projekte met vrug gebruik word. Die Deputate wil nie hierdie dankoffers verder
kwantifiseer nie.

7.5.2 Kerkrade kan met groot vrug die gedeelte oor die Skriftuurlike beginsels van
dankoffers gebruik as studiemateriaal  om ouderlinge en lidmate toe te rus.

7.5.3 In die Kerkalmanak van 1956 is ‘n waardevolle studiestuk wat sterk by die Kerkrade
aanbeveel word vir verdere toerusting en bestudering van die Skriftuurlike beginsels
van offers uit dankbaarheid.

Besluit: Goedgekeur.
7.9 Aanvaarbare metodes van inkomste-generering
7.9.1 ‘n Nuwe benadering met die behoud van die Skriftuurlike beginsel is:

Lidmate bring hulle tiendes. Die insameling van fondse deur ‘n kerk
mag nie in die plek kom van die offergawes deur die lidmate nie.
Fondsinsameling vervang nie die verantwoordelikheid van die lidmate
om hulle offergawes getrou volgens die Skrif af te dra nie. Kerkrade
kan egter met verantwoording ruim hulle finansiële posisie verbeter deur
fondse in te samel.

Besluit: Goedgekeur.
7.10 Metodes van onderlinge hulpverlening
7.10.1 Elke Klassis moet ‘n bedieningsplan opstel om moontlike sustentasie en

voorposkerke te identifiseer, planne op te stel om Woordbediening te verseker
deur die metodes in hierdie Rapport bespreek te oorweeg en vooruitskattings te
maak van toekomstige behoeftes.

7.10.2 Die planne en veral die vooruitskattings moet so gou moontlik aan die
Administratiewe Buro en Sustentasiedeputate gestuur word sodat die totale
behoeftes vroegtydig bepaal kan word en fondse gevind kan word om die planne
tot uitvoer te bring.

7.10.3 Alle versoeke om in kerkverband te kan kollekteer moet by die Administratiewe
Buro gesentraliseer word om ‘n regverdige verdeling van hulpbronne te verseker
en terugvoer aan die kerkverband gegee kan word.

Besluit: Goedgekeur.
7.11 Wyse van bediening
7.11.1 Die Deputate moet nuwe strategiese bedieningspatrone en wyses van bediening

ontwikkel vir die GKSA om die Woordverkondiging in voorposkerke te vestig en
bestaande kerke finansieel onafhanklik te maak.

7.11.2 Die Sinode word versoek om kundige Deputate aan te wys om bogenoemde en
enige ander opdragte wat die Sinode mag gee, tot uitvoer te bring.

7.11.3 Die Sinode neem met groot dankbaarheid teenoor die Here kennis van die gawes
wat Hy in sy kerk gee en die offervaardigheid wat Hy deur sy Heilige Gees in die
harte gee van diegene wat die werk in hierdie Rapport in diens van sy koninkryk
gedoen het.

Besluit: Goedgekeur.
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17.  Jeug en Onderwys

17.1 RAPPORT: DEPUTATE CHRISTELIKE ONDERWYS (Artt 172, 173, 236,
240, 242)

A. Ds P Venter stel die Rapport.
B. Br P Bisschoff van ARSO rig ‘n woord oor die saak van onderwys aan die Sinode.
C. Besluit: Die Rapport word verwys na die Kommissie Jeug en Onderwys.

Finansiële implikasies word verwys na die Kommissie Finansies.
D. Ds AP Tredoux rapporteer namens die Kommissie Jeug en Onderwys.
E. Ds W Vogel rapporteer namens die Kommissie Finansies.

F. RAPPORT
Die Deputate het die verskillende opdragte van Sinode 2003 onder die onderstaande
agt hoofde gegroepeer met die bedoeling om die opdragte in sinvolle afdelings saam
te voeg. Die opdragte opgeneem onder die verskillende afdelings is aan
subkommissies van die Deputate opgedra om uitvoering daaraan te verleen. Die
subkommissies het deurentyd verslag gelewer aan die volle Deputategroep.

1. Webblad, Inligting en Kommunikasie
1.1 Webblad
1.1.1 Opdrag 1: Dat die Deputate, in oorleg met die Deputate Inligtingstegnologie,

die CO webblad so wyd moontlik bekendstel deur onder andere Kerkrade
hieroor in te lig met die versoek om dit aan lidmate en ander belangstellendes
deur te gee (Acta 2003:414, 2.2.7)

1.1.2 Sake vir kennisname
1.1.3 Sake vir besluitneming

Sien Aanvullende Rapport.
Besluit: Kennis geneem.

1.2 Inligting en Kommunikasie
1.2.1 Opdrag 1:  Dat verbondsouers opgeroep word om bestaande Christelike skole

te handhaaf en uit te bou en / of waar enigsins moontlik onafhanklike
Gereformeerde skole te ondersteun en / of op te rig (vgl Merktekens van ‘n
Christelike skool op die webblad van die CO-deputate) (Acta 2003:413, 2.2.1).

1.2.2 Opdrag 2: Gereformeerde en ander Christenonderwysers wat tans in staatskole
met roepingsbewustheid en oorgawe (soms onder moeilike omstandighede)
alles in die werk stel om die kurrikula in die Gawe van God se Woord vir kinders
aan te bied. Dat Kerkrade in die lig van KO, artt 21, 41 en 44 toesien dat
verbondsouers die gees en rigting van hulle kinders se totale opvoeding (ook
in die skool) volgens hulle geloofsoortuigings/belydenis (die drie Formuliere
van Eenheid) sal bepaal. Verbondsouers moet hulle doopbelofte nakom deur
persoonlike betrokkenheid waardeur Christelike opvoeding en onderwys
daadwerklik bevorder word (vgl Sinode van Dordrecht 1618 en 1619 oor huis,
kerk en skoolkategese) (Acta 2003:414, 2.2.2).
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1.2.3 Opdrag 3: Dat Kerkrade verbondsouers aanmoedig om hulle by die plaaslike
skole te beywer dat die hele leerplan (in elke leerarea en vak) en al die
skoolaktiwiteite Christelik sal wees (Acta 2003:4.1.4, 2.2.3).

1.2.4 Opdrag 4: Dat Kerkrade in die lig van byvoorbeeld Ef 4:11 en 12, Titus 1:1-4,
Deut 6, Luk 18:15–17 en KO, art 21, hulle verantwoordelikheid ten opsigte van
verbondsouers nougeset sal nakom deur leiding aan lidmate / ouers te gee. So
kan Kerkrade verbondsouers aanmoedig om ‘n studiegroep binne of buite die
gemeente te vorm wat:
2.2.4.1  Inligting van die CO-deputate aan lidmate en ander belangstellendes
deurgee,
2.2.4.2  verwikkelinge en tendense, veral ten opsigte van die leerplan, monitor.”
(Acta 2003:413, 2.2.4)

1.2.5 Opdrag 5: Om die saak van Gereformeerde onafhanklike skole wyd onder kerke
en lidmate bekend te stel en hulle aan te spoor om dit aktief te bevorder (Acta
2003:414, 2.2.8).

1.2.6 Opdrag 6: Dat Kerkrade in Namibië daarop gewys word dat lidmate
aangemoedig moet word om met onderwysinstansies in die RSA te skakel (vgl
CO webblad) met die oog op advies, ondersteuning en hulpverlening oa insake
rekenaargesteunde programme (Acta 2003:420, 5.2.1.1)

1.2.7 Opdrag 7: 4.2.5.1 Standpuntstelling teen evolusie leer in skole
Die Gereformeerde Kerke in SA maak beswaar by die regering teen die invoer
van Darwinistiese evolusieleer as ‘n verpligte deel van die skoolkurrikulum vanaf
2004. Hierdie evolusieleer aanvaar dat alles wat vandag bestaan, op ‘n natuurlike
wyse uit eenvoudiger soorte ontstaan het en dat God as Skepper nie hierin ‘n
rol gespeel het nie. Dit neem nie die openbaring van God, soos Hy dit aan ons
deur sy Woord en in die skepping openbaar het, in ag nie. Deur sy Woord het
Hy dit aan ons geopenbaar dat Hy alles geskape het en alles onderhou en bestier
volgens sy voorsienigheid. Dit is daarom onaanvaarbaar binne die raamwerk
van ons Christelike geloofsoortuiging dat die natuur self, sonder God se
toedoen, alles voortgebring het. Hierdie evolusionistiese beskouing wat op
Christenkinders in die nuwe kurrikulum afgedwing word, is in stryd met die
beginsel van Godsdiensvryheid wat in artikel 15 van die Grondwet gewaarborg
word.
4.2.5.2 Die Sinode besluit daarom:
4.2.5.2.1  dat ouers hulle kinders moet toerus om die inhoud en uitkomste van
die lesmateriaal binne die raamwerk van die Bybelse Skeppingsleer hulle eie
te maak teenoor die Darwinistiese evolusieleer. Dit geld ook die taal en idioom
waarmee die lesmateriaal ingeklee word.
4.2.5.2.2  dat kinders aangemoedig word om hulle geloof ook in die klaskamer
en in assessering van lesmateriaal te bely dat God alles geskape het en alles
onderhou en bestier deur sy voorsienigheid, en dat die Darwinistiese
evolusieleer daarom onaanvaarbaar is.
4.2.5.2.3  dat Christenonderwysers nie die Darwinistiese evolusieleer as ‘n
waarheid sal aanbied as hulle gedwing word om dit volgens die kurrikulum te
behandel nie. Christenonderwysers behoort hierdie teorie vanuit die Bybelse
Skeppingsleer te weerlê en verbondskinders hierteen te waarsku.
4.2.5.2.4  dat onderwysers toegerus word om die Bybelse Skeppingsleer
teenoor die Darwinistiese evolusieleer en die materialistiese / naturalistiese
ontstaansleer (die natuur is die moeder van alles wat bestaan) te stel; dat die
Deputate aan Kerkrade en ouers, hieroor leiding bied
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4.2.5.2.5  dat die besluit van hierdie Sinode oor hierdie saak aan alle
Gereformeerde gemeentes, die IKOO en ander Christelike kerke deurgegee
word, sodat ouers en onderwysers die saak met die plaaslike skole kan opneem
in belang van Christenkinders.
4.2.5.2.6  dat hierdie besluit deur die Deputate op alle vlakke onder die aandag
van die owerheid gebring word deur onder andere ‘n mediaverklaring staande
hierdie Sinode uit te reik.
4.2.5.2.7  dat hierdie besluit onder die aandag van alle universiteite en kolleges,
waar onderwysers opgelei word, gebring word. Die Deputate vir skakeling met
die owerheid, ekumeniese weë gebruik waaronder die TKK/TKL en die Konvent.
4.2.5.2.8  dat hierdie verslag deur die Deputate verder verwerk word vir
toerusting van ouers, onderwysers en Kerkrade.
4.2.5.2.9  dat die Deputate vir Katkisasie die weerlegging van die Darwinistiese
evolusieleer in die katkisasiehandleidings inwerk om die evolusionisme vanuit
die Bybel te weerlê (Acta 2003:427, 4.2.5 ev).

1.2.8 Opdrag 8: Die Sinode wens ARSO geluk met die publikasie “Dit is
Gereformeerde onderwys – Gereformeerde vakbenaderings” en wil dit van harte
vir ouers en onderwysers aanbeveel. Dat hierdie publikasie deur middel van
Die Kerkblad wyer bekendgestel word (Acta 2003:428, 4.3.2.1).

Besluit: Kennis geneem.
1.3 Sake vir kennis name

Met betrekking tot opdragte 1 – 6 en opdrag 8:
Die Deputate het hierdie besluite deur middel van ‘n Inligtingstuk aan Kerkrade
deurgegee. Met betrekking tot opdrag 7:
Om uitvoering aan die opdrag vir leiding aan onderwysers en ouers binne die
raamwerk van die Bybelse Skeppingsleer te gee, het ‘n subkommissie van die
CO-deputate ‘n uitgebreide studie onderneem. Die resultate van die studie het
sy neerslag in verskeie dokumente gevind met as vertrekpunte: (1) God se
skeppende handelinge is bo-natuurlik en kan nie wetenskaplik verklaar word nie.
(2) Vanaf die skeppingshandelinge ontplooi die skepping tot ‘n voleinding volgens
God se Raadsplan. Vandag neem ons hierdie ontplooiing waar en word
wetenskaplik as ‘n evolusionistiese natuurproses beskryf. ‘n Kernagtige pamflet
vir toerusting en leiding aan kerkrade, ouers en onderwysers is as Bylae A
aangeheg. Studiestukke met ‘n akademies-gefundeerde benadering is
beskikbaar by die voorsitter van die betrokke subkommissie, prof PH Stoker.

Besluit: Kennis geneem.
1.4 Sake vir besluitneming
1.4.1 Die Sinode neem met dank kennis van die studiestuk van prof PH Stoker

aangaande toerusting rakende die studiestuk oor evolusieleer (Bylae A).
1.4.2 Die te benoeme Deputate oorweeg om die studiestuk te verkort en die inligting

wat daarin vervat is meer kernagtig te stel.
1.4.3 ’n Duideliker Skriftuurlike beoordeling van “Teïstiese evolusie” moet aandag

geniet.
1.4.4 Die te benoeme Deputate versprei die stuk aan kerkrade, verbondsouers en

opvoeders op die beste moontlike wyse.
Besluit: Goedgekeur.
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2. Onafhanklike skole en tuisonderwys
2.1 Opdragte
2.1.1 Opdrag 1: Die Sinode benoem weer verteenwoordigers van organisasies, wat

hulle beywer vir onafhanklike Gereformeerde skole en onderwys, op die
Deputate (soos bv ARSO, die BCVO, die VCHO) (Acta 2003:414, 2.2.5).

2.1.2 Opdrag 2: Die Deputate gaan voort om Gereformeerde onderwys te bevorder
deur met die genoemde organisasies te skakel, en Kerkrade en lidmate hieroor
in te lig (Acta 2003:414, 2.2.6).

Besluit: Kennis geneem.
2.2 Sake vir kennisname deur die Sinode
2.2.1 Die VCHO (Vereniging vir Christelike Hoër Onderwys)

Die VCHO stel hom ten doel om ouers met kinders in en onderwysers van skole
(onafhanklik en openbaar) in te lig en te bemagtig in opvoeding en onderrig.
Die volgende is ‘n samevatting van ‘n resensie van VCHO-publikasie:
BYBELONDERRIG GRAAD 1 TOT 12 (deur br W Grönum):
Hierdie sillabus vir Bybelonderrig is alreeds in Afrikaans op CD’s beskikbaar
en kan by die VCHO aangekoop word. Die Engelse vertaling is feitlik gereed
en sal ook op ‘n CD kom. Die Bybelonderrrig is die pennevrug van ‘n groep
kundiges uit Bybelonderrigkringe, verteenwoordigend uit die Afrikaanse en
Engelse kerke. Die inkleding is op gedifferensieerde grondslag en afgestem
vir skool vanaf graad 1 tot 12, asook vir gebruik by huisgodsdiens.
Volledige besonderhede hieroor is beskikbaar in Bylae B.

2.2.2 BCVO
Die grondslag van die BCVO is Gereformeerd, wat beteken dat die onderrig
volgens Gereformeerde beginsels en in ooreenstemming met die drie formuliere
van Eenheid is. Die kurrikulum is Bybelsgegrond, dit wil sê op die Heilige Skrif
as hoogste en onfeilbare rigsnoer.
Volledige besonderhede hieroor is beskikbaar in Bylae B.

2.2.3 Tuisonderwys

‘n Belangegroep vir Gereformeerde tuisonderwys is gestig, en beoog om hom
te registreer as ‘n behoorlik gekonstituteerde belangegroep binne die
Vereniging vir Tuisonderwys. Die groep staan bekend as die Aksie
Reformatoriese Tuisonderwys (ARTO).
Dr Esther de Waal se proefskri f ,  wat handel oor alternatiewe
onderwysvoorsiening, is bestudeer en ‘n opsomming aan die Deputate verskaf.
Volledige besonderhede hieroor is beskikbaar in Bylae B.

2.2.4 ARSO
Die grondslag waarop ARSO staan, is Gereformeerd: Die Ou en Nuwe
Testament as die Woord van God en die volkome leer van die saligheid, soos
uitgedruk in die Drie Formuliere van Eenheid, die Nederlandse
Geloofsbelydenis, Heidelbergse Kategismus en die Dordtse Leerreëls. ARSO
gaan daarvan uit dat God seggenskap het oor alle terreine van die lewe, dat
die opvoeding die verantwoordelikheid van die ouers is en dat Gereformeerde
onderwys kinders lei om die gesag van die Bybel oor alle lewensterreine van
die lewe te eerbiedig.
Volledige besonderhede hieroor is beskikbaar in Bylae B.

Besluit: Kennis geneem.
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2.3 Sake vir besluitneming deur die Sinode
2.3.1 Ouers en Kerkrade moet weer eens daaraan herinner word dat hulle, gegewe

die feit dat godsdiensonderwys in die skole tot die absolute minimum verminder
is, ‘n baie groter taak as in die verlede het ten opsigte van die
godsdiensopvoeding van hulle kinders.

2.3.2 ‘n Persoon/persone moet weer op die Deputate benoem word om te skakel
met verskillende instansies wat betrokke is by onafhanklike Christelike onderwys
/ tuisonderwys, bv VCHO, ARSO, ARTO, BCVO.

2.3.3 Kerkrade word versoek om die stigting en instandhouding van onafhanklike
Gereformeerde skole in woord en daad te ondersteun en te bevorder.

2.3.4 Dat die Sinode die VCHO-Bybelonderrig aanbeveel vir gebruik deur ouers by
huisgodsdiens en by onderwysers vir gebruik in skole.

2.3.5 Dat die Sinode die handboeke wat deur ARSO saamgestel is, aanbeveel vir
gebruik deur onderwysers in staatskole en onafhanklike skole, ouers en
tuisonderwys.

2.3.6 Dat Kerkrade aangemoedig word om instansies wat betrokke is by
gereformeerde onderwys / tuisonderwys uit te nooi om hulleself aan Kerkrade
bekend te stel.

Besluit: Goedgekeur met byvoeging van 2.3.6. (Byvoeging hierbo
aangebring.)

3. IKOO
3.1 Opdrag: Dat weer met ander kerke, in die eerste plek van Gereformeerde

Belydenis, in die IKOO saamgewerk word en dat die Deputate van die ander
Sinodes van die GKSA by die werksaamhede betrek word (Acta 2003:417, 3.2.3).

Besluit: Kennis geneem.
3.2 Sake waarvan die Sinode moet kennis neem
3.2.1 Voorsitterskap

Die IKOO het in die afgelope drie jaar slegs twee keer volledige
bestuursvergaderings gehou. Op die eerste vergadering van 29 Mei 2003 is dr
Gustav Claassen van die NG Kerk vir die nuwe termyn as voorsitter verkies en
ds Piet Venter as ondervoorsitter.

3.2.2 Nuwe fokus
Die volgende is as nuwe fokusareas vir die IKOO geïdentifiseer:

3.2.2.1 Monitering van die toepassing van die nuwe wetgewing
Die kerke moet steeds waaksaam betrokke bly by die toepassing van die
wetgewing en sorg dat die gapings wat daar gelaat is waar die
kerkgemeenskap betrokke kan wees, deur die kerk-gemeenskap geneem
word byvoorbeeld mbt die godsdiensperiode wat by skole aangebied kan
word. Kerkgemeenskappe moet ook meewerk om die ouergemeenskap op
hoogte te bring van die inhoud van die nuwe wetgewing sodat ouers hulle
regte en voorregte kan ken en gebruik.
Daar moet ook baie krities gekyk word na die materiaal wat gebruik word in
die godsdienste onderrig en of dit voldoen aan die ware inhoud van die Skrif.

3.2.2.2 Insette mbt die verskaffing van lesmateriaal
‘n Belangrike nuwe fokusarea is die verskaffing van aanvaarbare lesmateriaal
vir die uitkomste van die kurrikulum en verskillende inisiatiewe is reeds aan
die gang. Die volgende IKOO Konferensie, wat op 14 Feb. 2004 gehou sal
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word, sal op hierdie onderwerp fokus om die erns en dringendheid daarvan
te beklemtoon.
Daar sal gepoog word om alle instansies wat by sulke werk betrokke is by
die konferensie te betrek sodat daar goeie blootstelling en kennisname kan
wees van die werk wat op verskillende terreine gedoen word.

3.3.2.3 Insette mbt die opleiding van onderwysstudente
Die kerke moet probeer om insette te lewer by die opleiding van onderwysers
veral mbt die leermateriaal vir die aanbieding van die godsdienste-onderrig.
Daar sal gesprekke gevoer word met van die grootste opleidingsinstansies
om te kyk of daar nie op ‘n manier samewerking bewerk kan word waar die
kerke insette kan lewer mbt die opleidingsmateriaal nie. Dr Claassen en ds
Venter sal sover moontlik die gesprekke met die verskillende instansies
koördineer.
Daar moet ook gepoog word om samewerking te bewerk met die verskillende
teologiese opleidingsinstansies en die Opvoedkunde Departemente sodat
daar moontlik saamgewerk kan word aan opleidingsmateriaal. Die kerke word
versoek om deur hulle sinodale kanale ook hierdie samewerking te bewerk.

3.2.3 Verdere aktiwiteite in 2004
Die beoogde konferensie van Februarie 2004 is nooit gehou nie vanweë
verskeie koördineringsprobleme. Na samesprekings met die Tussen Kerklike
Raad waarin die moontlikheid van groter koördinering en samewerking tussen
die IKOO en die TKR bespreek is, het die Dagbestuur van die IKOO op
27 Oktober 2004 besluit om by die verskillende kerke se sinodes aan te beveel
dat die IKOO ontbind en volledig by die werksaamhede van die TKR inskakel
met die voorbehoud dat die TKR ‘n subkomitee vir onderwys aanwys om die
belange van die kerke in die onderwys te hanteer.

Besluit: Kennis geneem.
3.3 Sake waaroor die Sinode moet besluit
3.3.1 Die Deputate beveel aan dat die IKOO ontbind en volledig inskakel by die

werksaamhede van die TKR waar ‘n subkomitee die belange van die kerke in
die onderwys kan hanteer.
Motivering
Die feit dat die kerke by wyse van verskillende mondstukke met die owerheid
in gesprek tree is verwarrend. Die Deputate is van oordeel dat die
Tussenkerklike Raad ‘n meer gesaghebbende en mobiele liggaam is om die
saak van die onderwys namens die kerke te hanteer. Op dié wyse word alle
tussenkerklike sake deur een liggaam hanteer en gekoördineer.

3.3.2 Die te benoeme deputate dra die saak van Christelike onderwys ook op aan
die  Deputate vir Gesprek met die Owerheid. Ander onderwysverwante liggame
met staatskakeling kan ook voortdurend geskakel word, bv Die Federasie van
Beheerliggame van Suid-Afrikaanse Skole (FEDSAS).

Besluit: Goedgekeur met byvoeging van 3.3.2. (Byvoeging hierbo
aangebring.)

4. Lesmateriaal
4.1 Opdragte
4.1.1 Opdrag 1: Dat die Deputate vir Christelike Onderwys opdrag kry om, waar die

geleentheid hom voordoen, betrokke te raak by en ondersteuning te lewer aan
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inisiatiewe vir die ontwikkeling van lesmateriaal vanuit ‘n Gereformeerde lewens-
en wêreldbeskouing (Acta 2003:419, 4.2.2).

Besluit: Kennis geneem.
4.1.1.1 Sake waarvan die Sinode moet kennis neem

Die CO-deputate het kennis geneem van ARSO se lesmateriaal-
ontwikkelingsprojek vanuit ‘n gereformeerde lewens- en wêreldbeskouing en
besluit om dit van harte te ondersteun eerder as om eie inisiatiewe te begin.
ARSO het ‘n proses aan die gang om skoolhandboeke te skryf, saam te stel
en te bemark. Elke manuskrip kom op sy eie manier tot stand, uit verwerking
van klasaantekeninge van onderwysers, terwyl enkele manuskripte deur
buitepersone opgestel is. Die lesinhoude van alle manuskripte is
Gereformeerd, met Kurrikulum 2005 as raamwerk. Onderwysers en leerlinge
op openbare skole kan daarom hierdie handboeke ook met vrug gebruik.
Daar is reeds sowat 50 boeke beskikbaar vir aankoop by Die Boekuitgewers
(DBU), Posbus 11607, Queenswood, 0121 (tel 012 329 0031), of Folmer
Boekhandel (Kaapstad), Bondstraat 7, Oakdale, 7530, Bellville (tel 021 948
5883).
Br Wouter Grönum het ‘n aantal van ARSO se boeke geëvalueer en bevind
dat die leerinhoude leerdervriendelik is, by die leefwêreld van die kind pas, in
bevatlike taal en hanteerbare metodologie verwerk is en dat die leerinhoude
vir alle vorme van onderrigmetodes aangewend kan word. In die gees en
atmosfeer van ‘n Christosentriese benadering slaag die opstellers om ‘n puik
produk op die mark te plaas. Die lesse is aanskoulik ingeklee en is doelgerig
vanuit ‘n Christelike-wetenskaplike raamwerk. Die CO-deputate is daarom
oortuig dat hierdie proses waarmee ARSO besig is, ten volle deur elke
Gereformeerde ouer en onderwyser gesteun moet word en dat Kerkrade
aangemoedig moet word om finansiële bydraes tot voltooiing van die proses
te maak. Om die manuskripte gereed te kry vir publikasie, kos ARSO ongeveer
R8 000 per maand oftewel R100 000 per jaar, en word gedra deur donasies.

Besluit: Kennis geneem.
4.1.1.2 Sake waaroor die Sinode moet besluit

Kerkrade word gevra om jaarliks ‘n kollekte vir lesmateriaalontwikkeling af te
staan.

Besluit: Goedgekeur.
4.1.2 Opdrag 2: Dat die Deputate ook opdrag kry om, onder andere, klem te lê op

die toerusting van Kerkrade en lidmate ten opsigte van verbondsonderrig in
die skole ingevolge Ef 4:11 en 12, en KO, artt 21, 41 en 44 (Acta 2003:419,
4.2.3) (Sien 1.2.4).

4.1.3 Opdrag 3: Die Deputate kry opdrag om die publikasies getitel die “Bateleur-
reeks” van die TO op ‘n deurlopende basis te evalueer ten opsigte van hulle
lewensbeskoulike inslag en Kerkrade en die volgende Sinode daaromtrent te
adviseer (Acta 2003:419, 4.2.4).

Besluit: Kennis geneem.
4.1.3.1 Sake waarvan die Sinode kennis moet neem

Die volledige reeks Bateleur boeke vir grade 1 – 6, behalwe vir 5 boeke wat
uit druk was, is beoordeel (vergelyk Bylae C) . Die evaluering is onderneem
deur onderwysers by twee laerskole in Pretoria waar die personeel Christene
is, waar ‘n Christelike etos gehandhaaf word en onderrig steeds vanuit ‘n
Christelike perspektief aangebied word. Na die mening van die evalueerders
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is hierdie reeks wel geskik vir die openbare skoolstelsel, waar geen godsdiens
gepropageer of bevorder mag word nie. Indien dit deur Christenonderwysers
in hulle lesse gebruik word, kan sensitiewe inhoude gemonitor en vir leerders
in die regte perspektief gestel word.

Besluit: Kennis geneem.
4.1.4 Opdrag 4: Die Deputate ontvang opdrag om die gesprek oor die hersiening

van die Gids vir Christenonderwysers (Lewensoriëntering: IRS 1997 Graad 1-
3) met ARSO op te volg met die oog op die spoedige afhandeling van hierdie
belangrike saak. Indien ARSO nie kans sien om die hersiening af te handel nie,
dat die Deputate sorg dat dit so spoedig moontlik gedoen word en dan verkieslik
elektronies beskikbaar gestel word. Die Deputate ontvang opdrag om hierdie
publikasie van die IRS (Instituut vir Reformatoriese Studies) [wat ook in Engels
verskyn het en uitverkoop is], so wyd as moontlik na hersiening bekend te stel.
Opmerking: By die ontbinding van die IRS is die kopiereg van hierdie dokument
aan die CO-deputate oorgedra. Hierdie publikasie(s) kan ook op die webblad
van die CO-deputate geplaas word (Acta 2003:428, 4.3.2.3).

Besluit: Kennis geneem.
4.1.4.1 Sake waarvan die Sinode moet kennis neem

Die CO-deputate het die saak met ARSO opgevolg, en hul aanbeveling is dat
die publikasie nie hersien word nie. Daar word tans handboeke vir elke graad
geskryf, dit kan daagliks prakties in die klasse gebruik word, waar die
genoemde publikasie net ‘n gids vir onderwysers was.

Besluit: Kennis geneem.
4.1.4.2 Sake waaroor die Sinode moet besluit

Dat die aanbeveling van ARSO en die Deputate om nie die publikasie te
hersien nie, goedgekeur word.

Besluit: Goedgekeur.
4.1.5 Opdrag 5: Die Deputate oorweeg verder om soortgelyke ‘publikasies’ (kan ook

elektroniese uitgawes wees) ten opsigte van Lewensoriëntering vir die ander
grade aan te moedig en te ontwikkel (Acta 2003:429, 4.3.2.4).

Besluit: Kennis geneem.
4.1.5.1 Sake waarvan die Sinode kennis moet neem

ARSO se handboekprojek, wat ook Lewensoriëntering insluit, word deur die
CO-deputate ondersteun.

Besluit: Kennis geneem.
4.1.6 Opdrag 6: Die Deputate ontvang opdrag om nie-Christelike tendense in die

ander leerareas van die nuwe kurrikulum op ‘n deurlopende basis uit te wys.
Hierdie beoordelings kan ook op die webblad van die CO-deputate geplaas
word (Acta 2003:429, 4.3.2.5).

Besluit: Kennis geneem.
4.1.6.1 Sake waarvan die Sinode moet kennis neem
4.1.6.1.1 Acta 2003:428, 4.3.2.2 moet verval aangesien dit in 4.3.2.3 tot 4.3.2.5

volledig vervat en beter genumeerd genotuleer is.
4.1.6.1.2 Die Hersiene Nasionale Kurrikulum Verklaring het in 2003 verskyn. Die

Deputate het nie ‘n sistematiese studie daarvan gemaak nie, maar het uit
sy deurlopende werk met die HNKV bevind dat dit nie prinsipieel verskil
van die oorspronklike weergawe van Kurrikulum 2005 nie (vergelyk ook 6.1
van hierdie verslag).

Besluit: Kennis geneem.
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4.1.6.2 Sake vir besluitneming deur die Sinode
4.1.6.2.1 Die te benoeme Deputate moet weer eens ondersoek instel na tendense in

die kurrikulum en die onderwys in die algemeen.
4.1.6.2.2 Die te benoeme Deputate moet steeds die beskikbare handboeke in die

onderwys monitor, en Kerkrade en lidmate oor die bruikbaarheid van
lesmateriaal inlig.

Besluit: Goedgekeur.

5. Skakeling Buitelandse lidmate
5.1 Opdragte
5.1.1 Opdrag 1: Dat Kerkrade in Namibië daarop gewys word dat lidmate

aangemoedig moet word om met onderwysinstansies in die RSA te skakel (vgl
CO webblad) met die oog op advies, ondersteuning en hulpverlening oa insake
rekenaargesteunde programme (Acta 2003:420, 5.2.1.1).

5.1.2 Opdrag 2: Dat die skakeling met Gereformeerdes in buurlande verder uitgebou
word (Acta 2003:421, 5.2.1.2).

Besluit: Kennis geneem.
5.2 Sake waarvan die Sinode moet kennis neem

Verskeie skole in Namibië, Zimbabwe en Botswana is besoek, en gesprekke is
met skoolhoofde, onderwysers, ouers en familie in die buurlande gevoer, ten einde
op hoogte te kom met die onderwystoestande in ons buurlande. Ook is inligting
bekom van die situasie in Zambië en Mosambiek (sien Bylae D).
Ouers met skoolgaande kinders aldaar, is voortdurend besig om na die beste
onderwys vir hulle kinders te soek. Christelike Afrikaanse onderwys is vir meeste
ouers die ideaal.

Besluit: Kennis geneem.
5.3 Sake waaroor die Sinode moet besluit
5.3.1 Dat die inligting van Gereformeerde en ander leerplanne waarna in hierdie

Rapport verwys is, so wyd moontlik deur te benoeme Deputate aan lidmate in
buurlande bekend gemaak word.

5.3.2 Dat die Deputate vir Ekumeniese Sake ook aandag gee aan onderwyssake
(insluitende bekendstelling van leerinhoude) in die uitvoering van hulle taak.
Dat die te benoeme Deputate vir Christelike Onderwys die beskikbare materiaal
op CD aan die deputate vir Ekumeniese Sake beskikbaar stel.

5.3.3 Dat alle Gereformeerdes getrou sal bid vir die verbondsouers en –kinders in
afgesonderde omstandighede.

5.3.4 Dat die te benoeme Deputate in samewerking met ARSO en ander
gereformeerde onderwysinstellings, indien moontlik, ‘n seminaar aanbied vir
Christenonderwysers in die hele Suidelike Afrika (Kenia en verder suid).

Besluit: Goedgekeur met byvoeging van 5.3.4. (Byvoeging hierbo
aangebring.)

6. Monitor verwikkelinge in die onderwys
6.1 Opdragte
6.1.1 Opdrag 1: Dat nuwe wetgewing en beleidsdokumente wat oor onderwys

uitgevaardig word, beoordeel word. Dat daar in die lig van die beoordeling
leiding aan Kerkrade, ouers en onderwysers gegee word om doeltreffend in
belang van Gereformeerde onderwys te handel (Acta 2003:421, 6.2.1).

6.1.2 Opdrag 2: Die unieke aard van die Christelike geloof en –godsdiens moet steeds
in die Woord en Skrif bely word. Ouers moet aangemoedig word om dit te doen
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ook deur deelname aan die aktiwiteite van Gereformeerde of Christelike ouer-
en/of onderwysersverenigings (Acta 2003:421, 6.2.2).

Besluit: Kennis geneem.
6.2 Sake waarvan die Sinode moet kennis neem
6.2.1 Die Deputate het, sonder om enige bestaande dokument of studie oor die

wesenseienskappe van Bybelsgefundeerde opvoeding daardeur kragteloos te
maak, ‘n nuwe dokument oor hierdie kernaspek van die verbondslewe van
lidmate en ook van die deputate vir Christelike onderwys van die GKSA,
opgestel. Hierdie dokument is hierby aangeheg as die eerste afdeling van Bylae
E.

6.2.2 Die Deputate het ook deurlopend kennis geneem van die nuutste verwikkelinge
in die onderwys, het waar nodig met die onderwysowerhede in gesprek getree
(ook deur middel van korrespondensie), en het die nuwere verwikkelinge,
tesame met kri t iese beoordeling onder die aandag van
onderwysbelanghebbendes sowel binne die GKSA as daarbuite gebring
(vergelyk die tweede afdeling van Bylae E).

6.2.3 Hierbenewens het die Deputate ‘n aantal praktiese riglyne voortvloeiend uit
voorgaande, uitgewerk (vergelyk die derde afdeling van Bylae E).
[6.2.2 Daar het foutiewe spelling in die Acta ingesluip op (Acta 2003:421, 6.2.2):
“Woord en Skrif” moet wees “woord en skrif”.]

Besluit: Kennis geneem.
6.3 Sake waaroor die Sinode moet besluit

Dat die benoeme Deputate wye publikasie (insluitend die Internet) aan die
dokument Hernude Besinning... (Bylae E) as prinsipiële dokument verleen. Alle
Kerkrade en verbondsouers behoort daarvan kennis te neem.
Die dokument word ook aan spesifieke lidmate deurgegee, soos onderwysers
en lidmate wat op Beheerrade van skole dien. Sulke lidmate moet ook
aangemoedig word om die inhoud van die dokument deur te voer na forums soos
die SA Onderwysersunie en Federasie van Suid-Afrikaanse Skoolbeheerliggame.
Verder kan die dokument ook deurgegee word aan die TKR en die Deputate vir
Gesprek met die Owerheid om ook deur die SARK behandel te word.

Besluit: Goedgekeur.

7. Gesprek en samewerking met die Deputate vir Katkisasie
7.1 Opdragte
7.1.1 Opdrag 1: Dat die Deputate vir Christelike Onderwys saam met die Deputate

vir Katkisasie besin en strategies beplan om die leemte wat ontstaan het in
staatskole as gevolg van die uitfasering van Bybelonderrig uit die nuwe
kurrikulum, aan te spreek en daadwerklik poog om in hierdie leemte te voorsien
met toepaslike toerustingsmateriaal of ander strategieë, hetsy vir gebruik in
die ouerhuis, die plaaslike kerk of by die plaaslike skool (Acta 2003:423,
4.1.2.1).

7.1.2 Opdrag 2: Dat die twee Deputategroepe saam oor ‘n strategie besin hoe
sodanige toerustingsmateriaal op die effektiefste wyse deur die genoemde drie
rolspelers (ouerhuis, kerk en skool) benut kan word. Die Kernkurrikulum vir
Bybelonderrig wat deur die CO-deputate saamgestel is kan as ‘n vertrekpunt
dien vir sodanige toerustingsmateriaal vanuit bv ‘n meer Openbaringshistoriese
benadering (Acta 2003:423, 4.1.1.2).
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7.1.3 Opdrag 3: Die Deputate vir CO-GKSA ontvang opdrag om die twee
Deputategroepe so spoedig moontlik na afloop van die Nasionale Sinode 2003
vir die sake hierbo genoem, byeen te roep (Acta 2003:423, 4.1.2.3).

Besluit: Kennis geneem.
7.2 Sake waarvan die Sinode moet kennis neem
7.2.1 Die Deputate vir CO-GKSA het ‘n Kommissie uit die Deputate aangewys met

ds GJ van Wyk as sameroeper wat verteenwoordigers van die CO-GKSA
Deputate en die Katkisasiedeputate saamgeroep het. Die eerste vergadering
het plaasgevind op 3 Oktober 2003. Tydens die vergadering is indringend besin
oor die opdrag. Aangesien die Jeugdeputate GKSA ook by toerusting van
verbondskinders betrokke is, is besluit om verteenwoordigers van die Deputate
by die gesprekskommissie te betrek.

7.2.2 ‘n Verkleinde kommissie vir gesprek tussen die drie Deputategroepe is
aangewys en het op 30 April 2004 en 20 Augustus 2004 te Randburg vergader.

7.2.3 Die Deputategroepe het mekaar ingelig oor hulle werk ten einde vas te stel wat
elke Deputategroep se eie toespitsing is en die gesamentlike leemtes ten
opsigte van toerusting te bepaal.

7.2.4 Toerusting deur die Deputate CO-GKSA
Die CO-GKSA Deputate verskaf inligting en toerusting vir die ouerhuis dmv
die webblad & Die Kierkblad, vir die plaaslike kerk dmv gereelde skrywes &
vlugkskrifte en plaaslike skole op terrein van kurrikulum deur ARSO se
kurrikulumprojek te steun en kurrikulum en wetgewing te beoordeel.
Die Kommissie vir Lesmateriaal van die CO-GKSA Deputate funksioneer tans
in 4 studiekommissies:
Die Kommissie vir die Bybelse Skeppingsleer teenoor evolusionisme;
Die Kommissie vir Lewensoriëntering;
Die Kommissie ter monitering van die Godsdienste-onderrig kurrikulum;
Die Kommissie vir beoordeling van nie-Christelike tendense in die kurrikulum

7.2.5 Aanvullende katkisasiehandleiding vir Bybelonderrig vanuit ‘n Openbarings-
historiese benadering. Dr Gert Breed rapporteer dat ds Chris Hattingh besig is
met ‘n handleiding wat die gapings in die behandeling van die
Openbaringsgeskiedenis in die katkisasiehandleidings tussen elke les aanvul.
Hierdie kort oorsig oor die Openbaringsgeskiedenis is bedoel vir graad 1 – 6,
maar sou in die Hoërskool in een jaar herhaal kan word en kan ook vir
volwassenes wat katkiseer, gebruik word.
Op die eerste gespreksvergadering van 3 Oktober 2003 tussen die CO-GKSA
en die Katkisasiedeputate word die volgende besluit:
(a) Dat beide Deputate oordeel dat die klem baie sterk moet val op die

toerusting van die ouer en die kind in die huisgesin met die saamtrekpunt
in die toerusting rondom huisgodsdiens. Sodoende kan die problematiek
rondom die verbondskinders wat die Openbaringsgeskiedenis nie meer
ken nie, ook aangespreek word. Hierdie toerusting sou ook kon aansluit
by die prediking en die katkisasie of ander toerustingsmateriaal wat deur
die Jeugdeputate uitgegee word.

(b) Dat ‘n Kommissie tussen Deputate Jeug, Katkisasie en Christelike
Onderwys aangewys word om aan bg besluit aandag te gee en ‘n
aksieplan te formuleer. In aansluiting by die geïntegreerde jeugbenadering
van die Jeug- en Katkisasiedeputate behoort hierdie projek vir die daarstel
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van toerustingsmateriaal beplan te word. Hierdie Kommissie sal voortaan
bekend staan as die Kommissie vir Toerustingsmateriaal: huisgodsdiens.

(c) Dat ‘n Buro vir Onderrigmateriaal wat die versameling, bestuur en
verspreiding van alle materiaal van die Katkisasie, Onderwys en
Jeugdeputate hanteer in die toekoms oorweeg kan word.

7.2.6 Katkisasie vir voorskoolse kinders: Samestelling van ‘n kurrikulum. Daar
bestaan ‘n baie groot leemte in hierdie opsig. Dr Gert Breed as voorsitter van
die Katkisasiedeputate onderneem om die saak verder te ondersoek met die
oog op die inisiëring van so ‘n kurrikulum. Hy sal saam met kundiges wat in die
praktyk staan soos kleuterskool onderwyseresse en ma’s hierdie terrein verder
ondersoek.

7.2.7 Bykomende Bybelonderrig vir Graad 1 tot 12. Katkisasiehandleidings, die oorsig
oor die Openbaringsgeskiedenis waarmee ds Chris Hattingh besig is en ander
aanvullende stof soos bv die Kernkurrikulum vir Bybelonderrig (Deputate CO-
GKSA) en die Bybelonderrigleerplan van die VCHO wat reeds deur gemeentes
gebruik word, kan in aanmerking geneem word.

7.2.8 Gesamentlike Jeug Koördineringskommissie (GJKK). Die Jeugberaad van die
Deputate Katkisasie, Jeug en Christelike onderwys van 8 & 9 Maart 2004 het
uitgeloop op die totstandkoming van die GJKK wat noue samewerking bevorder
en inligting en moontlike toerusting wil koördineer, terwyl elke Deputategroep
voortgaan met hul Sinode-opdragte.

7.2.9 Aksieplan toerustingsmateriaal huisgodsdiens en katkisasiehandleidings.
7.2.9.1 Die skryf van ‘n handleiding vir huisgodsdiens: riglyne. Dr Gert Breed

onderneem om die saak verder te ondersoek. Dr Gert Breed is besig om
navorsing te doen en het reeds stukke saamgestel.

7.2.9.2 Ander katkisasieleerplanne. Nie al die gemeentes gebruik die huidige
katkisasiehandleidings nie. Verskillende gemeentes gee op verskillende
wyses aan hierdie saak aandag. Hierdie toedrag van sake maak dit dringend
noodsaaklik om insette van verskillende kante hieroor te verkry. Daar is
gemeentes wat oordeel dat die huidige katkisasiehandleidings nie al die
behoeftes aanspreek nie en dat huisgodsdiens waarskynlik in baie huise nie
plaasvind nie. Riglyne aan ouers vir huisgodsdiens in noue samehang met
die katkisasie kan hierdie saak bevorder.

7.2.10 Verkennende byeenkoms oor katkisasie en Bybelonderrig. Tydens die
gespreksvergadering van verteenwoordigers van die drie Deputategroepe
op 20 Augustus 2004 is besluit om ‘n verkennende byeenkoms oor katkisasie
en Bybelonderrig te hou wat op 25 Oktober 2004 te Randburg plaasgevind
het.

7.2.10.1 Die verkennende gesprek is deur ses persone ingelei: (vgl Bylae F)
(a) Holistiese geïntegreerde Jeugbediening deur dr Johann Dreyer

(Katkisasie & CO-GKSA Deputaat).
(b) Die samestelling en inhoud van die huidige katkisasiehandleidings deur

Dr Gert Breed (die voorsitter van die Katkisasiedeputate).
(c) Die implikasie van die wegval van Bybelonderrig in die (staat) skole

vir die kategese deur Prof Paul Kruger.
(d) Geïntegreerde kategese, huisgodsdiens en prediking: ‘n moontlike

werkbare model deur ds Naas Ferreira.
(e) Hoe kan ek my kind in die kategese na die Here Jesus toe bring deur

ds Johan Fleischmann.
(f) Vereistes vir ‘n kurrikulum vir kategese deur Prof Ben de Klerk.
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(g) Die gespreksgeleentheid het die volgende belangrike aspekte
geïdentifiseer wat verder ontgin behoort te word. Die verdere opvolg
en besinning word na elke punt vermeld. Die voorsitter van die
gesprekskommissie en dr Gert Breed oordeel dat die werk van
gesprekskommissie afgehandel is en dat die volgende belangrike sake
verder deur die Katkisasiedeputate opgevolg sal word.

7.2.10.2.1 Hou ‘n opvolggespreksgeleentheid en voer die inisiatiewe van hierdie
byeenkoms oor katkisasie en Bybelonderrig daadwerklik verder. Die
Katkisasie-deputate volg hierdie saak op.

7.2.10.2.2 Fokus op ken, vertrou en doen. Die Katkisasiedeputate gee reeds aandag
aan hierdie saak.

7.2.10.2.3 Skep meer tyd vir katkisasie. Die Katkisasiedeputate en die beplande
Jeugberaad van Oktober 2005 gee hieraan aandag, asook elke kerkraad.

7.2.10.2.4 Mobiliseer elke ouer om hul doopbelofte in die huisgesin en spesifiek tov
die katkisasie getrou na te kom. Die ouer se rol is van kardinale betekenis.
Katkisasiedeputate gee verdere leiding in katkisasie-handleidings
insluitende ‘n moontlike riglyn vir huisgodsdiens en kerkrade voer dit verder.
Die volgende vier sake word deur die Katkisasiedeputate opgevolg,
aangesien hulle reeds besig is met die genoemde sake:
(a) Verdeel in verskillende werkgroepe wat fokus op handleidings vir

kategete, katkisante, vir ouers, Openbaringsgeskiedenis.
(b) Onderskei tussen katkisasiehandleidings en Bybelonderrig of bou

laasgenoemde in handleidings verder uit.
(c) Doen navorsing oor sistematiese Bybelonderrig van Genesis tot

Openbaring om kinders se Bybelkennis te vermeerder.
(d) Bekom verskillende kurrikulums wat in verskillende gemeentes

gebruik word. Predikante moet gevra word om hul werk beskikbaar
te stel sodat ander gemeentes ook daarvan gebruik kan maak.
Gemeentes behoort wyer keuses gegee te word, maar dan moet
hierdie materiaal byvoorbeeld oor die Openbaringsgeskiedenis en
die Belydenisskrifte beskikbaar gestel word.

7.2.10.2.5 Besin oor die sinvolle integrasie van katkisasie, jeugbediening en
Christelike onderwys. Die Gesamentlike Jeug Koördineringskomitee, met
spesifieke verwysing na die beoogde Jeugberaad van Oktober 2005, word
versoek om hieraan aandag te gee.

7.2.10.2.6 Besin oor die kategeet as jeugwerker. Katkisasiedeputate gee aandag
hieraan.

7.2.10.3 Opvolg van gespreksgeleentheid van 25 Oktober 2004. Sedert die
gespreksgeleentheid het die voorsitters van die drie Deputategroepe ‘n
studietoer oor Jeugbediening in Amerika einde 2004 onderneem. Dit is
opgevolg deur ‘n beraad te Madikwe op 14 – 17 Februarie 2005 waar daar
verder besin is oor die opdrag van die drie Deputategroepe in die lig van
die studietoer asook oor die opdrag van die Sinode tot toerusting oor
huisgodsdiens, katkisasie / Bybelonderrig.

Besluit: Kennis geneem.
7.3 Sake waaroor die Sinode moet besluit

Die Sinode neem kennis van die werk van die drie Deputategroepe se Kommissie
vir gesprek en hanteer die genoemde sake onder 7.2.10.3 saam met die Rapport
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van die Katkisasiedeputate. Die Katkisasiedeputate rapporteer in hulle verslag
oor die genoemde sake.

Besluit: Goedgekeur.

8. PU vir CHO (Potchefstroomse kampus van die Noordwes-Universiteit)
Sedert die 2003-Sinode het die Noordwes-Universiteit (NWU) aan die begin van
2004 tot stand gekom deur die samesmelting van die PU vir CHO, die University
of North West in Mafikeng, en die Vista-kampus te Sebokeng met die
Vaaldriehoekkampus. Daar word onderskeid getref tussen die institusionele bestuur
(van die instelling in sy geheel) en die bestuur van die drie kampusse
(Potchefstroom, Vaaldriehoek en Mafikeng) waaruit die NWU bestaan.
In die onderhandelinge op pad na die samesmelting met die ander twee kampusse
is ooreengekom dat elke kampus sy eie karakter mag hê. Hierdie vertrekpunt bied
die ruimte om die Christelik-reformatoriese karakter van die Potchefstroomkampus,
soos dit oor die jare tot stand gekom het, voort te sit.
Verder bestaan die band tussen die GKSA en die NWU ook veral in terme van die
Teologiese Skool, wat onafhanklik staan, en die Fakulteit Teologie.
Besluit: Kennis geneem.

8.1 Opdrag: Acta 2003:438, 2.2.1 tot 2.2.6
8.1.1 Sake waarvan die Sinode moet kennis neem

Die ‘Pukkommissie’ van die CO-deputate se benaderingswyse was om vooraf
vas te stel hoe om sy optrede te belyn om die opdragte van die 2003-Sinode
rakende die betrokkenheid by die transformasieproses aan die UNW en die
bevordering van die Christelik-reformatoriese karakter van die Universiteit
verder te hanteer.

8.1.1.1 Gevolglik is besluit dat oorleg met die nuwe visekanselier van die NWU, dr
Theuns Eloff, asook met persone soos prof Koos Vorster, rektor van die
Teologiese Skool, prof Pieter Potgieter, direkteur van die Skool vir Filosofie
en dr Henk Stoker (Verteenwoordiger van die Gereformeerde Kerk op die
NWU-Raad) oor die aanpak van die genoemde Sinode-opdragte gepleeg
moet word.

8.1.1.2 Uit die gesprek met die visekanselier van die NWU, dr Theuns Eloff, op 3
Junie 2004, het die volgende as grondslag vir die skakeling van die CO
Deputate met die NWU na vore gekom:

8.1.1.2.1 die waardegedrewe wetenskapsbeoefening van die NWU, en veral die
Potchefstroomkampus se toewyding aan dié benadering, bied voldoende
gronde vir die CO Deputate, en meer spesifiek die onderhawige Kommissie
om sy skakeling met die NWU voort te sit;

8.1.1.2.2 in die strategiese posisionering van die NWU word die volgende drie
uitgangspunte onder meer gebruik om die werksuitsette van bestuurshoofde
aan te meet:

8.1.1.2.2.1 Akademiese personeel sal bemagtig word om vakfilosofiese en etiese
kwessies in hulle onderrig- en navorsingswerk, benewens ander filosofiese
uitgangspunte, volgens die grondslag van die universiteit te hanteer;

8.1.1.2.2.2 In alle programme sal toepaslike filosofiese en etiese kwessies
gekurrikuleer word en programbestuurders sal verantwoordelik gehou word
vir die gestelde uitkomste; en

8.1.1.2.2.3 Filosofie as vak sal uitgebou en versterk word deur sy interfakultêre funksie
te erken en te struktureer, die filosofiese kapasiteit van fakulteite te help
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ontwikkel en akademiese personeel te ondersteun met die bereiking van
die metateoretiese uitkomste van hulle vakgebiede.

Op die Potchefstroomkampus sal die ruimte bly om die wetenskap uit ‘n
Christelike hoek te benader.

8.1.2 Verdere skakeling is teruggehou sodat die nuwe bestuursopset van die NWU
eers gevestig kon raak. In Maart 2005 is gesprekke met prof Pieter Potgieter
(Direkteur, Skool vir Filosofie), prof Koos Vorster (Rektor, Teologiese Skool),
en prof Annette Combrink (Rektor, Potchefstroomkampus) gehou om groter
duidelikheid oor die stand van die transformasieproses asook die CO-Deputate
se rol in die bevordering van die Christelik-reformatoriese karakter van die
Universiteit te verkry.

Besluit: Kennis geneem.
8.2 Uitvoering van opdragte soos vasgestel deur GKSA Sinode 2003
8.2.1 Opdrag 1: Om die Christelik-reformatoriese karakter van die PU vir CHO sover

moontlik te bevorder en om Gereformeerde ouers aan te moedig om hulle kinders
na die PU vir CHO vir verdere studie te stuur (Acta 2003:430, 2.2.1).

Besluit: Kennis geneem.
8.2.1.1 Sake waarvan die Sinode moet kennis neem

Uit die gesprekke waarna in 8.1.1.3 en 8.1.2 verwys word, het die volgende
na vore gekom:

8.2.1.1.1 Huidige stand van sake met betrekking tot die transformasie-proses en
karakter van die NWU:

8.2.1.1.1.1 Die konteks waarin die NWU moet funksioneer het verander. Die
aangepaste Statuut is wel deur die Minister van Onderwys aanvaar, maar
die implikasies van die nuwe Statuut moet nog verreken word.

8.2.1.1.1.2 Tydens die onderhandelinge op pad na die samesmelting met die ander
twee kampusse is ooreengekom dat elke kampus sy eie karakter mag hê,
maar die status van die Potchefstroomse kampus is nog nie in die groter
geheel uitgeklaar nie.

8.2.1.1.1.3 Daar sal wel ruimte wees om ‘n eie benadering tot stand te bring en die
voorneme is dat die Christelik-reformatoriese karakter van die
Potchefstroomkampus, soos dit oor die jare tot stand gekom het, grootliks
voortgesit word.

8.2.1.1.2 Vordering met die totstandbrenging van ‘n eie verpakking vir die
Potchefstroomkampus:

8.2.1.1.2.1 Die uithangbord “PU vir CHO” moes ingeboet word, en by die benoeming
van personeel is keuring op grond van geloofsoortuiging nie meer ‘n
maatstaf nie.

8.2.1.1.2.2 Daar word nie meer eksplisiet van Christelike wetenskap gepraat nie, maar
die benadering word implisiet in Wetenskapsleer deurgevoer.

8.2.1.1.2.3 Een van die uitgangspunte is die beklemtoning van die wysgerige vorming
in plaas van die lewensbeskoulike vorming van die studente wat nagestreef
word.

8.2.1.1.2.4 Die hantering van wysgerige vraagstukke op enige vakgebied bied die
platvorm om Christelike waardes aan die studente oor te dra.

8.2.1.1.2.5 Hierdie benadering vorm een van vier strategiese doelwitte wat die
Universiteit nastreef, en die Skool vir Filosofie neem die leiding in die
saak.
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8.2.1.1.2.6 Fakulteite aanvaar die verantwoordelikheid om wysgerige vorming tot
uitvoering te bring beide deur die aanbieding van Wetenskapsleer en as
onderdeel in hul programaanbiedings.

8.2.1.1.2.7 Die kontak met geesgenootlike instellings soos Calvin College en Dordt
College in die VSA en Redeemer College in Kanada asook met Daystar
in Afrika en Kosin in Korea word onverhinderd voortgesit.

8.2.1.1.2.8 Deelname aan IAPCHE (International Association for the Promotion of
Christian Higher Education ) en kontak met die Council of Christian
Colleges and Universities gaan ook voort.

8.2.1.1.2.9 Die Pro Reformanda Trust word aangewend om navorsing op die terrein
van waardes te finansier.

8.2.1.1.2.10 In die kursus vir nuwe dosente word Wetenskapsleer steeds binne
filosofiese konteks oorgedra.

8.2.1.1.3 Die studente
8.2.1.1.3.1 Die studente wat op die Potchefstroomkampus inskryf, voel sterk oor hul

Christelike oortuiging en leef dit uit.
8.2.1.1.3.2 In die formele studentelewe word daar steeds eksplisiet volgens

Christelike oortuigings gefunksioneer. Vergelyk die “Waardewandeling”
deur die studente en dosente in die strate van Potchefstroom, wat in die
eerste week van Maart 2005 deur Prinsipiële Leiding (vantevore as Korps
Veritas Vincet bekend) aangebied is. Die feit dat oor die 3000 eerstejaars
begin 2005 by die Potchefstroomkampus ingeskryf het, is onmiskenbaar
‘n mosie van vertroue in wat hier aangebied word en die benaderings wat
gevolg word.

8.2.1.1.4 Publikasies
8.2.1.1.4.1 Die tydskrifte: “In die Skriflig” en “Koers” sowel as “Woord en Daad” gaan

voort.
8.2.1.1.4.2 Die werksdokument “Christelike grondslag, inhoud en betekenis” is

steeds op die Potchefstroomkampus se webwerf beskikbaar.
Besluit: Kennis geneem.

8.2.1.2 Sake waaroor die Sinode moet besluit
8.2.1.2.1 Dat die Deputate voortgaan om op ‘n deurlopende basis gesprekke te voer

met die visekanselier van NWU, met die rektore van die
Potchefstroomkampus en die TSP, met die hoof van die Sentrum vir Geloof
en Wetenskap (SGW), met studenteleiers en ander relevante persone
rondom sake wat die Christelike, reformatoriese karakter van die
Potchefstroomkampus raak.

8.2.1.2.2 Dat daar met dank kennis geneem word van die hoë waardering wat daar is
vir die rol wat die Teologiese Skool, Potchefstroom aan die
Potchefstroomkampus speel.

8.2.1.2.3 Dat die kerke met waardering kennis neem van die mate waarin die
Potchefstroomkampus homself opnuut oor sy Christelike, reformatoriese
karakter verantwoord en baie moeite doen om op ‘n konstruktiewe wyse
die Christelike in elke vakgebied (ook in sy telematiese onderrig) neerslag
te laat vind.

8.2.1.2.4 Dat die kerke kennis neem van die feit dat instellings soos POK, die Vista-
kampus te Sebokeng asook die vorige North West University te Mafikeng
vanweë besluite deur die Parlement by die PU vir CHO ingeskakel is, sonder
dat die PU vir CHO enigsins self daaroor kon besluit.
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8.2.1.2.5 Dat die Deputate op ‘n jaarlikse basis steeds briewe aan Kerkrade stuur
waarin verbondsouers aangemoedig word om hulle kinders aan die
Potchefstroomkampus, NWU te laat studeer. Daarmee saam moet die
moontlikheid van die Potchefstroomkampus se afstandsprogramme ook
bekend gestel word.

8.2.1.2.6 Dat dit weer onder die Universiteit se aandag gebring word dat die jaarlikse
leiersberaad (aan die einde van elke jaar) met die nuutverkose
studenteleiers ‘n ideale geleentheid bied om gesprek te voer oor die
Christelike karakter van ‘n universiteit en om te besin oor die uitbou daarvan.

8.2.1.2.7 Dat Kerkrade daarop gewys word dat hulle nie sake wat die verhouding
tussen die kerke en die NWU raak, direk met die Universiteitsowerhede sal
opneem nie, maar dat hulle sover moontlik hierdie sake via die CO-deputate
van die GKSA sal hanteer.

8.2.1.2.8 Dat daar voorlopig verwys word na die ‘Potchefstroomkampus van die
Noordwes-Universiteit’ (afgekort: P-kampus van die NWU). Hoe daar in die
toekoms op formele wyse na die Potchefstroomse kampus van die NWU
verwys sal word, sal mettertyd duidelik word.

Besluit: Goedgekeur.
8.2.2 Opdrag 2: Om toe te sien dat die historiese band tussen die NWU en die

Gereformeerde Kerke gehandhaaf word (Acta 1994:403) deur die Partikuliere
Sinodes te versoek om die Potchefstroomkampus uit te nooi om Partikuliere
Sinodes toe te spreek en inligting te verskaf (Acta 2003:435, 2.2.2).

Besluit: Kennis geneem.
8.2.2.1 Sake waarvan die Sinode moet kennis neem

Sake voortspruitend uit gesprekke met die bestuurslede van die NWU:
8.2.2.1.1 Die visekanselier, dr Theuns Eloff en die rektor van die

Potchefstroomkampus, prof Annette Combrink het hulle daaraan verbind dat
inligting oor die NWU en die Potchefstroomkampus aan die Teologiese
Professore beskikbaar gestel word vir oordraging aan die Partikuliere
Sinodes.

8.2.2.1.2 Prof Koos Vorster, die rektor van die TSP, het ook die TSP se meewerking
hierin bevestig. Hy onderneem ook dat die TSP sal toesien dat die saak
van die NWU jaarliks behartig word wanneer die TSP se professore die
onderskeie Partikuliere Sinodes besoek asook tydens hul “preeknaweek-
besoeke” aan gemeentes.

8.2.2.1.3 Prof Vorster bevestig ook dat in die totstandkoming van die nuwe bedeling
van die NWU daar op geen wyse met die Teologiese Skool se programme
ingemeng is nie.

8.2.2.1.4 Die visekanselier, dr Theuns Eloff en die kampusrektor, prof Annette
Combrink woon verder op uitnodiging die Kuratore-vergaderings by.

Besluit: Kennis geneem.
8.2.2.2 Sake waaroor die Sinode moet besluit
8.2.2.2.1 Dat die rektor van die TSP versoek word om toe te sien dat relevante inligting

oor die NWU en Potchefstroomkampus jaarliks deur die professore wat die
onderskeie Partikuliere Sinodes besoek oorgedra word.

8.2.2.2.2 Dat die Teologiese professore ook die inligting oor die NWU en
Potchefstroomkampus tydens hul besoeke twee keer per jaar aan individuele
predikante gedurende die sogenaamde “preeknaweekbesoeke” deurgee.
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8.2.2.2.3 Dat die professore van die TSP voortgaan om in die lig van KO, art 21
teologiese studente in te lig oor die verantwoordelikheid wat verbondsouers
het tov die onderwys van ons verbondskinders.

8.2.2.2.4 Dat voortgegaan word met die praktyk om ‘n uitnodiging aan die
visekanselier van die NWU en die rektore van die Potchefstroomkampus te
rig om die Sinode toe te spreek.

Besluit: Goedgekeur.
8.2.3 Opdrag 3: Die CO-deputate bly steeds betrokke by die transformasieproses

aan die NWU om die belang van die kerke daar te bevorder. Die doelwit van
hierdie deelname aan die transformasieproses moet wees om alles in werking
te stel om te verseker dat die Christelik-reformatoriese karakter van die
Potchefstroomkampus nie in die transformasieproses in gedrang kom nie (Acta
2003:435, 2.2.3).

Besluit: Kennis geneem.
8.2.3.1 Sake waarvan die Sinode moet kennis neem
8.2.3.1.1 Die Institusionele Forum (IF) is as raadplegende liggaam ingestel om die

Universiteitsraad te adviseer oor sekere beleidsbesluite. Die CO-deputate
het in die vorige bedeling ‘n rolspeler op die IF in die persoon van prof Pieter
Stoker gehad, maar weens die huidige opset dien hy nie meer op die IF nie.

8.2.3.1.2 Oproep tot kerklike betrokkenheid in die Konvokasie van die NWU.
8.2.3.1.2.1 Prof PH Stoker, lid van die Konvokasie van die Potchefstroomkampus,

beklemtoon die noodsaak tot kerklike betrokkenheid in die Konvokasie.
Meer predikante en lidmate van die GKSA moet aangespoor word om
aan te sluit om te help verseker dat die Potchefstroomkampus sy
eiesoortige karakter bly behou.

8.2.3.1.2.2 Die samestelling van die NWU se Konvokasie op grond van ‘n nuwe
Grondwet vir die gesamentlike Konvokasie sal eers afgehandel kan word
nadat die nuwe Statuut deur die Minister van Onderwys onderteken is.

Besluit: Kennis geneem.
8.2.3.2 Sake waaroor die Sinode moet besluit
8.2.3.2.1 Dat daar jaarliks ‘n brief aan Kerkrade en die Partikuliere Sinodes gerig

word, waarin predikante en lidmate aangemoedig word om by die
Konvokasie van die NWU aan te sluit.

8.2.3.2.2 Dat die professore van die TSP voortgaan om die teologiese studente aan
te moedig om by die Konvokasie van die NWU aan te sluit.

Besluit: Goedgekeur.
8.2.4 Opdrag 4: Om lidmate, Kerkrade, die Fakulteit Teologie, die Kuratorium,

Teologiese Skool en ander belanghebbendes te versoek om, waar moontlik,
aan alle moontlike konsultasie rondom die transformasieproses van die NWU
deel te neem om te verseker dat die Christelik-reformatoriese karakter van die
Potchefstroomkampus nie in die transformasieproses in gedrang kom nie (Acta
2003:436, 2.2.4).

Besluit: Kennis geneem.
8.2.4.1 Sake waarvan die Sinode moet kennis neem
8.2.4.1.1 Die GKSA kan slegs verteenwoordiging op die Raad van die nuwe NWU

kry langs die weg van gemeenskapsleiers en lede van die Konvokasie.
8.2.4.1.2 Die reëls waarvolgens die gemeenskapsleiers onder die nuwe Statuut (laat

in 2005 goedgekeur) op die Raad benoem word, word nog saamgestel.
Besluit: Kennis geneem.
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8.2.4.2 Sake waaroor die Sinode moet besluit
8.2.4.2.1 Die te benoeme Deputate moet hulle vergewis van die reëls waarvolgens

gemeenskapleiers op die Raad benoem word en daarvolgens optree om
verteenwoordiging van die GKSA op die Raad te bewerkstellig.

8.2.4.2.2 Lidmate en predikante van die GKSA wat daarvoor kwalifiseer, moet
aangemoedig word om aan te sluit by die Konvokasie van die NWU.

Besluit: Goedgekeur.
8.2.5 Opdrag 5: Om, indien nodig, alle belangstellendes wat Reformatoriese onderwys

voorstaan, byeen te roep (Acta 2003:437, 2.2.5).
Besluit: Kennis geneem.

8.2.5.1 Sake waarvan die Sinode moet kennis neem
In die lig van die veranderinge waardeur die PU vir CHO in die Noordwes
Universiteit omgeskakel is, kon daar nie aan die opdrag uitvoering gegee
word nie.

Besluit: Kennis geneem.
8.2.5.2 Sake waaroor die Sinode moet besluit
8.2.5.2.1 Die opdrag word gekontinueer.
8.2.5.2.2 Die opdrag word spesifiek op tersiêre Reformatoriese Onderwys toegepas.

Besluit: Goedgekeur.
8.2.6 Opdrag 6: Om aandag te gee aan die toelating van studente uit Namibië tot die

PU vir CHO, studiebeurse vir onderwysstudente, alternatiewe opleidings-
tegnieke soos afstandsonderrig per satelliet en ander moontlikhede (Acta
2003:437, 2.2.6).

Besluit: Kennis geneem.
8.2.6.1 Sake waarvan die Sinode moet kennis neem
8.2.6.1.1 Die Potchefstroomkampus van die NWU voer ‘n sterk werwingsveldtog om

studente uit Namibië te werf en gevolglik is dit nie nodig om hierdie aspek
van die opdrag voort te sit nie

8.2.6.1.2 Die Administratiewe Buro het in 2003 ‘n pamflet onder die opskrif
“Gereformeerde Kerke aan die werk” aan alle Kerkrade uitgestuur waarin
die saak van die Pro Ecclesia Beursfonds, wat gestig is om voornemende
onderwysstudente te help, weer gestel is. Hoewel die Fonds sedertdien deur
die insameling van kollektes by gemeentes tot ‘n R100 000,00 gegroei het
moet lidmate aangemoedig word om steeds fondse hiervoor te bewillig.
Volgens die Reglement kan alleen die rente van hierdie fonds vir die
uitbetaling van beurse aangewend word. Op grond van die bedrag van R100
000 wat tot sover ingesamel is, bied dit ‘n bedrag van ongeveer R10 000 pj
wat vanaf 2006 as beursgeld uitbetaal kan word.

8.2.6.1.3 Die beskikbaarheid van afstandsonderrig deur middel van die telematiese
leersisteme van die NWU moet onder lidmate in afgeleë plekke se aandag
gebring word deur middel van beriggies wat elke Fakulteit van die
Potchefstroomkampus in Die Kerkblad plaas. Vergelyk ook die opdrag in
artikel 8.2.1.2.5.

8.2.6.1.4 Die Fakulteit  Teologie van die Noordwes-Universiteit
(Potchefstroomkampus) het as onderdeel van sy Verspreide Leer-
programme ‘n ooreenkoms met die Filadelfia Opleidingsentrum in
Bloemfontein gesluit. Ingevolge hierdie ooreenkoms word binne die B Th-
graad van die Universiteit erkenning gegee vir die tweejarige diploma in
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Terapeutiese Vaardighede en Aktuele Probleemareas. Voorts word in die
vooruitsig gestel dat Filadelfia as TLS-studiesentrum van die Fakulteit se
Pastorale Beradingsprogram kan funksioneer.

Besluit: Kennis geneem.
8.2.6.2 Sake waaroor die Sinode moet besluit
8.2.6.2.1 Dat Die Kerkblad versoek word om die onderskeie dekane van die

Potchefstroomkampus te nader en om aan hulle op ‘n deurlopende basis in
‘n artikelreeks die geleentheid te bied om kortliks te verduidelik hoedat hulle
die Christelike lewens- en wêreldbeskouing in hul spesifieke vakgebiede
integreer en Christelike wetenskapsbeoefening daadwerklik bevorder.

8.2.6.2.2 Dat kinders aangemoedig word om onderwys aan die Potchefstroomkampus
van die NWU te gaan studeer en dat finansiële ondersteuning vir die doel
soos per die Pro Ecclesia Beursfonds uitgebou word:

8.2.6.2.2.1 Dat daar voortgegaan word om een verpligte kollekte per jaar (tot en met
die volgende Nasionale Sinode in 2009) af te staan om die Pro Ecclesia
Beursfonds te help vestig en uit te bou.

Besluit: Goedgekeur.
8.3 Opdragte vir die CO-kommissie oor die NWU

Opdrag 1: Om die nuwe Statuut, die visie en missie van die NWU te ontleed en te
bestudeer om die kerke, die lidmate en voornemende studente te adviseer oor
die ruimte wat die Statuut, visie en missie bied om die Christelik-reformatoriese
karakter van veral die Potchefstroomkampus van die NWU te bevorder en om
Gereformeerde ouers aan te moedig om hulle kinders vir verdere studie by die
Potchefstroomkampus te laat inskryf (Acta 2003:430, 2.2.1).
Opdrag 2: Om toe te sien dat die historiese band tussen die NWU en die
Gereformeerde Kerke gehandhaaf word (Acta 1994:403) deur die Partikuliere
Sinodes te versoek om verteenwoordigers van die Potchefstroomkampus uit te
nooi om Partikuliere Sinodes toe te spreek en inligting te verskaf (Acta 2003:435,
2.2.2).
Opdrag 3: Om die CO-deputate te versoek om, in hul strewe om waardegedrewe
wetenskapbeoefening te ondersteun, hulle visie te verbreed om nie net op die
Potchefstroomkampus van die NWU te fokus nie, maar die hele hoër
onderwyssektor in hulle strategie in te sluit. Die doel van hierdie voortgesette
deelname aan die transformasieproses aan die Potchefstroomkampus van die
NWU moet verder ook daarop ingestel wees om alles in werking te stel om te
verseker dat die Christelik-reformatoriese karakter van daardie kampus nie in
die transformasieproses in gedrang kom nie (Acta 2003:435, 2.2.3).
Opdrag 4: Om lidmate, Kerkrade, die Fakulteit Teologie, die Kuratorium,
Teologiese Skool en ander belanghebbendes se ferme en blymoedige
ondersteuning vir die Christel ik-reformatoriese karakter van die
Potchefstroomkampus van die NWU te werf en aan die verteenwoordigers van
daardie kampus bekend te stel (Acta 2003:436, 2.2.4).
Opdrag 5: Om reformatoriese onderwys nie slegs op die Potchefstroomkampus
van die NWU nie, maar op alle lewensterreine te bevorder (Acta 2003:437, 2.2.5).
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Opdrag 6:  Om aandag te gee aan die voorsiening van studiebeurse aan
onderwysstudente, asook aan alternatiewe opleidingstegnieke soos
afstandsonderrig per satelliet en ander moontlikhede (Acta 2003:437, 2.2.6).

Besluit: Goedgekeur.

9. Samevattende aanbeveling
Dat die Gereformeerde Kerke en ander belanghebbendes versoek word om alles
in hulle vermoë te doen om die Christelik-Reformatoriese karakter en die Christelike
onderwys van die Potchefstroomkampus te behou en uit te bou.
Besluit: Goedgekeur soos gewysig. (Wysiging hierbo aangebring.)

10. Slotopmerking
Die Deputate het oor die afgelope 3 jaar al hoe meer onder in die indruk gekom
van die totaal veranderde en steeds veranderende toneel ten opsigte van
Christelike Onderwys en onderwys in die algemeen. Die situasie is vandag totaal
anders en baie meer vloeiend as wat kerke en Sinodes in die verlede aan
gewoond was. Hierdie situasie vind neerslag op sekondêre, tersiêre en selfs
onafhanklike onderwysvlakke. In die lig van hierdie steeds veranderende
onderwyssituasie is nuwe denke en benaderings deur die Sinode, Kerkrade en
verbondsouers nodig.
Die Deputate het gepoog om deur die werk wat gedoen is ‘n nuwe benadering
ondersoekend en versigtig aan die lig te bring. Die Deputate hoop dat ons
hiermee ons opdragte na behore uitgevoer het en bid u die leiding van die Heilige
Gees toe om die kerke te adviseer met betrekking tot Christelike Onderwys.

Besluit: Kennis geneem.

G. AANVULLENDE RAPPORT
1. Webblad, Inligting en Kommunikasie
1.1 Webblad
1.1.1 Opdrag 1: “Dat die Deputate, in oorleg met die Deputate Inligtingstegnologie,

die CO webblad so wyd moontlik bekendstel deur onder andere Kerkrade
hieroor in te lig met die versoek om dit aan lidmate en ander belangstellendes
deur te gee” (Acta 2003:414, 2.2.7).

1.1.2 Sake vir kennisname
1.1.2.1 Instandhouding van webblad

Die Deputate het aanvanklik die Christelike Onderwys se webblad, wat met
‘n skakel vanaf die GKSA Webblad bereik word, met die hulp van professor
Hennie Kruger gepubliseer. Die Deputate wil ook langs hierdie weg ons hartlike
dank aan professor Kruger oordra. Om die webblad op datum te hou en gereeld
van nuwe inligting te voorsien is nie maklik nie aangesien dit ‘n
gespesialiseerde veld is en die Deputate van vrywillige hulp gebruik moet
maak.
Met verloop van tyd het die Internet se tegnologie en programmatuur verander
en het die noodsaak ontstaan om die webblad meer toeganklik en vinniger te
maak. ‘n Webblad wat vinnig oopmaak en navigeer is ‘n belangrike vereiste
om lesers te behou en inligting beskikbaar te stel. Die Deputate het met die
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Deputate Inligtingstegnologie geskakel om hulp te verkry in hierdie verband.
Die Deputate Inligtingstegnologie het laat weet dat hulle nie kan help nie,
aangesien daar nie die nodige fondse is om hierdie gespesialiseerde diens
in te koop nie en ds Hennie van Wyk in sy persoon die GKSA Webblad in
stand moet hou.
In die loop van 2005 is die GKSA Webblad wel deur kundiges opgedateer en
aangepas, maar die CO Webblad was nie deel van die opdateringswerk nie
en by navraag was daar ook nie beskikbare fondse om dit wel te laat opdateer
en vernuwe nie.

1.1.2.2 Ongepubliseerde dokumente
In die lig van bogenoemde tekortkominge is daar ‘n hele aantal resente
dokumente van die Deputate vir Christelike Onderwys wat nie op die webblad
verskyn nie en dus nie tot beskikking van die kerke is nie. Die Deputate het
wel van tyd tot tyd briewe of inligtingstukke aan kerkrade deurgegee, maar dit
is nie ‘n effektiewe manier om die inligting binne lidmate se bereik te bring
nie. Van die dokumente is nie uitgestuur nie aangesien dit te omvattend is.

1.1.3 Sake vir besluitneming
1.1.3.1 Befondsing van webblad

Dat die Sinode ernstige oorweging skenk om meer fondse beskikbaar te stel
om die Deputate Inligtingstegnologie in staat te stel om die verskillende
webblaaie van deputate waaronder die Deputate Christelike onderwys se
webblad in stand te hou.
Motivering: Die Internet bly een van die belangrikste bronne van inligting in
die moderne tyd en baie lidmate (in die binneland en buiteland) maak daarvan
gebruik. Indien die GKSA nie op datum bly om hierdie bron te gebruik tot
voordeel van die Koninkryk van God nie, gaan baie belangrike inligting en
geleenthede vir die kerk verlore. Die Gereformeerde Kerke moet ‘n staanplek
inneem in die ontploffing van inligting en inligtingstegnologie om so die Bybelse
waarhede en Gereformeerde leer uit te dra.
Webblad publikasie en instandhouding is ‘n gespesialiseerde vaardigheid
en is nie algemeen beskikbaar nie. Dit is ‘n baie onbevredigende situasie
om van vrywillige hulp afhanklik te wees.

Besluit: Goedgekeur.
1.1.3.2 Opdatering van CO webblad

Dat te benoeme Deputate, in die lig van bogenoemde aanbeveling, die
ongepubliseerde dokumente en nuwe dokumente wat na die Sinode mag
verskyn, op die webblad publiseer en die kerke op hoogte bring van die nuwe
inligting wat beskikbaar is.

1.1.3.3 Dat die te benoeme Deputate ook sal kennis neem van werk wat in plaaslike
kerke gedoen is om webblaaie tot stand te bring.

Besluit: Goedgekeur.
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17.2 RAPPORT KATKISASIEDEPUTATE (Art 22)

A. Dr G Breed stel die Rapport. ‘n Visuele aanbieding word aan die Sinode voorgehou
waarin sekere aspekte van katkisasiewerk toegelig word.

B. Besluit: Die Rapport word staande die Sinode afgehandel.

C. RAPPORT
1. Opdrag
1.1 Ontvang kommentaar, oorweeg en verwerk dit
1.2 Plaas die handleidings op die Internet
1.3 Skryf ’n handleiding wat ’n geheeloorsig gee oor die Bybelse geskiedenis

Besluit: Kennis geneem.

2. Sake waarvan die Sinode moet kennis neem
Kommentaar is voortdurend ontvang en verwerk. Daar is ook gedurende 2004 ’n
konferensie gereël waartydens die handleidings in diepte bespreek en die behoefte
van die gemeentes aangehoor is. Deur die afgelope drie jaar is verskeie kursusse
by gemeentes en Klassisse aangebied waartydens daar dikwels vrae en wenke
na vore gekom het. Vanuit die kommentaar is dit duidelik dat dit nodig is om weer
die samestelling van die sillabus aan alle kerke duidelik te maak.
Besluit: Kennis geneem.

2.1 Uitgangspunte van die sillabus
Die sillabus is met die hulp van kundiges in kurrikulering saamgestel. Hierdeur
is die uitgangspunte, doelwitte en inhoud vasgestel. Die uitgangspunte is uit
die Woord van die Here geneem:

2.1.1 Beginsel 1: Ouers is in die eerste plek verantwoordelik vir die geloofsonderrig
van hulle kinders
Uit Deuteronomium 6:4-9 word die volgende duidelik:
Hoor, Israel, die HERE onse God is ‘n enige HERE. Daarom moet jy die
HERE jou God liefhê met jou
hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. En hierdie woorde wat ek jou
vandag beveel, moet
in jou hart wees; en jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in
jou huis sit en as jy op
pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan. Ook moet jy dit as ‘n teken bind op
jou hand, en dit moet as
‘n voorhoofsband tussen jou oë wees En jy moet dit op die deurposte van jou
huis en op jou poorte skrywe.
Geloofsonderrig is noodsaaklik omdat ons God ‘n enige God is en Hy daarom
ook in ons kinders se lewe die enigste God wil wees. Hy eis ons en ons kinders
se lewe op vir sy dienswerk. Geloofsonderrig is dus doelbewuste opvoeding
van die kind om God as die enigste God in sy lewe te ken en te dien.
Geloofsonderrig aan die kind bou op die ouers (as deel van God se volk) se
volle oorgawe aan en liefde vir God.
Geloofsonderrig vind plaas in die gang van die lewe. Die Woord van die Here
moet prakties toegepas word in die kind se lewe. Ouers moet geleenthede
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aangryp om die waarhede van God se Woord prakties toe te pas in die kind se
lewe en dit so ’n werklikheid vir die kind te maak.
Geloofsonderrig vind ook plaas deurdat die ouers dit in hulle lewenswandel en
in die huis doelbewus sigbaar maak.
In die handleidings word die ouers doelbewus betrek by die onderrig. Dit
staan teenoor die metodiek wat uitgaan van die veronderstelling dat die kind
nie voorberei nie en ook nie op die ouer se verantwoordelikheid ’n appèl maak
nie.
Elke gemeente moet verantwoordelikheid neem om ouers toe te rus, aan te
spoor en verantwoordelik te hou vir die onderrig van hulle kinders. Die
effektiwiteit van die onderrig tydens katkisasie word grootliks verhoog en is ten
diepste afhanklik van die ouers se voorbereiding en onderrig. Ons kan nie
verwag dat 1 uur per week genoegsaam is om die kinders tot kennis en
geloofsgroei te begelei nie. Soms word die skuld vir die gebrekkige kennis
van die kinders op die skouers van die handleidings geplaas, terwyl die
noodsaaklike inskerping en herhaling nie in die ouerhuis plaasvind nie. Dit is
onwaarskynlik dat ‘n kind wat slegs in die katkisasieklas met bepaalde feite
kennis gemaak het, dit bemeester het, sal onthou en kan integreer in sy/haar
geloofslewe. Wanneer ons slegs simptome aanspreek en nie sorg dat die
fondasie reg is nie, sal die mure bly kraak.

Besluit: Kennis geneem.
2.1.2 Beginsel 2: Geloofsonderrig stel God aan die kind bekend deur die Woord

God gee ons hierdie beginsel van die geloofsonderrig in Psalm 78:
Psalm 78:3 Wat ons gehoor het en weet en ons vaders ons vertel het,
Psalm 78:4 sal ons nie verberg vir hulle kinders nie, maar aan die volgende
geslag vertel die roemryke dade van die HERE en sy mag en sy wonders wat
Hy gedoen het.

Die Here moet in die geloofsonderig aan die kinders bekend gestel word. Dit
word gedoen deur die openbaringsgeskiedenis waarin sy roemryke dade
opgeteken is en waardeur sy mag en wonders na vore kom asook ander
gedeeltes waarin sy ewige waarhede en sy wysheid aan ons geopenbaar word.

2.1.2.1 Godsopenbaring
Alle lesse is deur predikante geskryf en is gegrond op deeglike eksegese
van skrifgedeeltes. Telkens is die Godsopenbaring in die gedeelte gesoek
en dit moes as goue draad van verkondiging dwarsdeur elke deel van die les
loop.
Daar is vier afdelings geïdentifiseer waardeur die kind hierin onderrig kan
word:
openbaringsgeskiedenis, kerk, koninkryk en belydenis. Hierdie vier lyne loop
dwarsdeur die hele handleiding. In die laer grade word die meeste van die
lesse aan openbaringsgeskiedenis gewy terwyl die ander drie aspekte in die
hoër grade meer aandag kry.

2.1.2.2 Openbaringsgeskiedenis
Daar is gepoog om soveel moontlik van die openbaringsgeskiedenis met
die kinders te behandel. Die Openbaringsgeskiedenis is in die volgende fases
ingedeel:
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Ou Testament Nuwe Testament
Skepping Intog Geboorte Pinkster
Sondeval Rigters Optrede Vroeë Kerk
Sondvloed Konings Kruisiging Wederkoms
Aartsvaders Profete Opstanding
Moses Ballingskap Hemelvaart
Uittog Terugkeer
Deurtog

Hierdie verskillende fases word in graad 1-7 drie keer deurgewerk. Sorg is
gedra dat dieselfde Skrifgedeelte sover moontlik nie weer en weer gebruik
word nie. So word die skeppingsgeskiedenis byvoorbeeld in Graad 1 uit
Genesis 1:1-2:4, in Graad 3 uit Gen 2:8-20 en in Graad 5 uit Gen 2:1-3 en
Eksodus 20:8-11 behandel. In Graad 7-11 word die kind blootgestel aan die
kanoniek van verskeie Ou en Nuwe Testamentiese boeke. Die volledige
register van skrifdele wat gebruik is, word hierby aangeheg.

2.1.2.3 Geheeloorsig oor die openbaringsgeskiedenis
2.1.2.3.1 Geskiedenis tussen die lesse

Om aan die kinders ’n geheeloorsig oor die openbaringsgeskiedenis te gee,
is daar nou as inleiding tot die lesse ’n opsomming van die geskiedenis
tussen twee lesse ingevoeg. Wanneer Les 1 byvoorbeeld handel oor die
skepping en Les 2 handel oor die sondvloed is ’n opsomming van die
geskiedenis van Kain en Abel as inleiding tot Les 2 ingevoeg. Vóór in elke
handleiding word daar ook ’n diagram gegee waarin die hooftrekke van die
hele openbaringsgeskiedenis weergegee word. By elke Les is daar ook ’n
verkorte diagram. Byvoorbeeld wanneer die Les oor die intog handel, lyk
die diagram soos volg:

DIE HERE LAAT SY VOLK GEBORE WORD
EN GEE VIR HULLE ‘N LAND

Moses Uittog Deurtog Josua: intog Rigters Rut Samuel
 

Ouer en kategeet kan dus voortdurend die kind help om ’n geheeloorsig oor
die openbaringsgeskiedenis te kry en die kind is heeltyd bewus waar elke
les inpas in hierdie geskiedenis. Terugvoer uit die kerke wat hierdie
handleidings gebruik, is dat hierdie verandering die probleem dat die kinders
nie ‘n geheeloorsig oor die openbaringsgeskiedenis het nie, kan oplos.

2.1.2.3.2 Handleiding vir openbaringsgeskiedenis
’n Handleiding waarin die openbaringsgeskiedenis in 40 bladsye saamgevat
is, is deur ds Chris Hattingh saamgestel en sal DV teen Januarie 2006
gepubliseer wees. Hierdie handleidings is spesifiek bedoel vir die onderrig
van Graad 8 tot 11 sodat hulle steeds sal groei in hulle kennis van die
openbaringsgeskiedenis en kan tydens ‘n tweede lesgeleentheid onderrig
word.
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2.1.2.4 Kerk
Tydens elke jaar is daar verskeie lesse waarin die kind begelei word om uit
die Woord te begryp wat God aangaande sy kerk aan ons openbaar.
Graad 1: Jesus is die Koning van die kerk; Die Here roep mense bymekaar
as sy kerk; God maak vir Hom ’n gesin bymekaar; Die Here bou sy kerk deur
die diens van die predikant, ouderling en diaken.
Graad 2: Jesus roep sy kerk tot sout van die wêreld; Die kerk is die kudde
van Jesus.
Graad 3: Die kerk moet lig gee in die donker wêreld; Die kerk is soos lote
wat vas is aan die wingerdstok Jesus Christus; Die bruid, die kerk, wag vir
die Bruidegom, Jesus, se koms.
Graad 4: Die mense wat glo is ’n gebou waarin God bly; Christus die hoof het
die kerk, sy liggaam, baie lief; Die kerk is die liggaam van Christus.
Graad 5: Ons erediens – ons byeenkoms saam met die Here; Die kerk brei
oor die hele aarde uit; Wie die kerk is en wat ons moet doen.
Graad 6: Die erediens as ontmoeting met God; Die verskillende momente
van die liturgie.
Graad 7: God gebruik gelowiges om die goeie boodskap uit te dra; Die Here
laat sy kerk groei deur mense wat van Hom getuig; Die Here gebruik selfs
vervolging om sy kerk uit te brei.
Graad 8: Suid-Afrikaanse kerkgeskiedenis: God vestig sy kerk in Suid-Afrika;
Europese invloed op die kerk in Suid-Afrika; Uitbreiding na die binneland;
Terug na die beginsels van Dordt; Uitbreiding en rol van die GKSA.
Graad 9: Die Nuwe Testamentiese Kerk; Dwalings, ketters en verval in die
vroeë kerk; Die verval van die kerk (RKK); Kerkherstel (Hervorming); Vyande
van die hervorming; Strewe na die suiwere leer – Sinode van Dordtrecht
Graad 10: Christus se gawes aan die kerk; Die kerk wêreldwyd in Christus
een; Een Koning vir kerk en owerheid; In God se huis, God se manier – doop,
nagmaal, begrafnis, lied, feesdae, huwelik.; Christelike tug.
Graad 11: Sektes, kulte en ander gelowe – die kerk se taak na buite (6 lesse)

2.1.2.5 Koninkryk
Onder hierdie afdeling word daar elke jaar verskillende aspekte van die
gelowige se lewe in God se koninkryk behandel.
Graad 1: God is Koning oor alles en almal; Ons gesin moet God as Koning
dien en liefhê.
Graad 2: Die stryd tussen God, die ware Koning en Satan, die vals koning;
Die hart van die duiwel; Die dade van die duiwel;
Graad 3; Jesus bou ons, die duiwel breek af; Hoe ons teen die duiwel
weerstand kan bied; Deur God se krag is ons sterker as die bose.
Graad 4: God maak owerhede sy dienaars en vra gehoorsaamheid van hulle;
Ons lewe as huisgesin wys die Here regeer ons; Die Here verwag ons moet
Hom met ons hele hart dien;
Graad 5: Satan gebruik slegte mense om God se kinders te verlei; Satan
vervolg God se kinders; Die Here hou ons vas al probeer Satan ons deur
swaarkry van Hom skei; Die Bybel is die antwoord op die dwaalleer.
Graad 6: Die eerste tot die vyfde gebod as wegwysers vir ons lewe in die
koninkryk.
Graad 7: Die sesde tot tiende gebod as wegwysers vir ons lewe in die
koninkryk.
Graad 8: God vervul sy belofte dat Hy ’n Koning vir die Koninkryk sal gee;
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Jesus as die Koning van God se Koninkryk, is hier; As Koning is Jesus sterker
as die vyande van die Koninkryk van God; In die Koninkryk van God geld: Ons
moet ons naaste liefhê; Jesus is as Koning sterker as die dood.
Graad 9: Jesus bestyg die koningstroon; Christus se koninkryk op aarde; Die
wyse waarop Jesus regeer; Christus en die owerhede; Die wederkoms; Hoe
laat ek my lig skyn?
Graad 10: Kleredrag, sterk drank en dwelms; Rolprente en videos;
Sondagsport; Vriende, gesprekke en groepsdruk; Musiek en dans;
Huisgodsdiens, persoonlike godsdiens, Bybelstudie; gesin, ouer, kind; Ons
leef uit die geloof.

2.1.2.6 Belydenis
Ons glo dat die Godsopenbaring van die Skrif in die Belydenis saamgevat
word. Daarom word die kind van Graad 1 af blootgestel aan die belydenis
van ons kerke. Gr 1 tot 5 word net 3 lesse hieraan gewy. In Graad 6 word die
kind geleer wat ’n Belydenisskrif is en watter Belydenisskrifte die
Gereformeerde Kerke het. In Graad 6 en 7 word die hele wet vanuit die
kategismus behandel (sien by koninkryk). In Graad 7 word Sondag 1-16
behandel. In Graad 8, Sondag 17-31 en in Graad 9, Sondag 32-52 – met
uitsondering van die wet. In Graad 10 en 11 word temas uit die NGB en die
Dordtse Leerreëls behandel.

2.1.2.7 Opsomming
Voorafgaande kan soos volg voorgestel word:

Graad 1 Godsopenbaring Graad 11

15 Lesse   7 Lesse

  5 Lesse   6 Lesse

  2 Lesse   6 Lesse

  3 Lesse  11 Lesse

Besluit: Kennis geneem.
2.1.3 Beginsel 3: Die doel van die onderrig is om die kind tot kennis, vertroue en

uitlewing van die geloof te bring.
Hierdie beginsel is afgelei uit Psalm 78 veral vers 5–8:
“Hy tog het ‘n getuienis opgerig in Jakob en ‘n wet gegee in Israel, wat Hy ons
vaders beveel het om
dit aan hulle kinders bekend te maak, sodat die volgende geslag dit kan weet,
die kinders wat
gebore word, dat hulle kan opstaan en vertel aan hulle kinders, en hulle vertroue
op God kan stel en
die dade van God nie vergeet nie, maar sy gebooie kan bewaar, en nie word
soos hulle vaders nie,

Openbaringsgeskiedenis

Kerk

Koninkryk

Belydenis
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‘n koppige en wederstrewige geslag, ‘n geslag met ‘n onvaste hart en wie se
gees nie trou was
teenoor God nie.”
Hieruit het ook die naam van die reeks ontstaan: Ken, Vertrou en Doen.
In die handleidings is gepoog om ’n balans te vind tussen hierdie drie aspekte
deur dit in elke les se struktuur in te bou. Geloof is immers ’n gewisse kennis en
’n vaste vertroue en geloof sonder dade is dood. Die handleidings poog dus
om aan die kind die feite kennis van die openbaring te gee, maar dan op so ’n
wyse dat die kind tot vertroue in en gehoorsaamheid aan God begelei word.
Die volgende metodes word in verskillende handleidings op die mark gevolg:
(a) Volle klem op feitekennis - die kennis van die openbaringsgeskiedenis

sonder dat die Godsopenbaring en dogma.
(b) Volle klem op die dogma - openbaringsgeskiedenis en ander dele uit die

Skrif word.
(c) uitsluitlik gebruik om die dogma oor te dra.
(d) Oorbeklemtoning van die imperatief (God se opdragte) sonder dat dit in

die indikatief (God se selfopenbaring) gegrond is.
Die handleidings (Ken, Vertrou en Doen) het na die regte balans tussen hierdie
verskillende aspekte gesoek.
Die handleidings wil die kind tot selfwerksaamheid begelei asook om die Bybel
self te gebruik.
Weer eens is die effektiwiteit hiervan grootliks afhanklik van die kind, ouer en
kategeet se toewyding.
Kategete kan, veral by ouer klasse, kontroleer of die werk ingevul is en
teksgedeeltes nagegaan is.
Ouderlinge kan met huisbesoek na die kinders se boekies kyk en sien of die
werk gedoen is.
Om die inhoud van die lesse vir die kinders aktueel en werklik te maak, is begin
om saam met sekere lesse ’n DVD beskikbaar te stel.

Besluit: Kennis geneem.
2.2 Samewerking met CO- en Jeugdeputate

Daar was noue samewerking met hierdie twee Deputate. ‘n Gesamentlike
werkswinkel is gehou waarop die Gereformeerde Jeug Koördinerings Komitee
(GJKK) gestig is. Die voorsitter van die Katkisasie-, Jeug en CO-deputate dien
op hierdie komitee. Die drie voorsitters het ook ‘n geleentheid gekry om Amerika
te besoek. Tydens hierdie besoek is verskeie kerke besoek en navorsing gedoen
oor die wyse waarop hulle onderrig en jeugwerk plaasvind. ‘n Jeugkonferensie is
ook bygewoon waar waardevolle inligting bekom is. By hulle terugkeer het hierdie
komitee ‘n werkswinkel gehou waartydens besluit is om ‘n toerustingsgeleentheid
te reël vir predikante en jeugwerkers. Om die aktualiteit van hierdie toerusting te
verhoog, is vraelyste na alle kerke (GKSA) gestuur om die stand van jeugwerk en
jeugbetrokkenheid te bepaal. Hierdie vraelyste sal gedurende Augustus verwerk
word en die toerustingsgeleentheid sal DV in Oktober plaasvind.

Besluit: Kennis geneem.

3. Opgesom: Die Deputate het die afgelope drie jaar
3.1 Die Laerskoolhandleidings volledig hersien en kommentaar bygewerk.
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3.2 Tussen elke twee openbaringsgeskiedenislesse die geskiedenis wat oorgeslaan
is kortliks beskryf.

3.3 Voor in elke handleiding asook by elke les ‘n grafiese voorstelling geplaas sodat
kind en kategeet presies kan vasstel oor watter deel van die
openbaringsgeskiedenis gehandel word in elke les en hoe dit met die res verband
hou.

3.4 ‘n Handleiding wat ‘n geheeloorsig oor die openbaringsgeskiedenis gee,
saamgestel.

3.5 DVD’s saamgestel wat as hulpmiddel by bepaalde lesse van die Graad 11
handleiding kan dien.

3.6 ‘n Werkswinkel gereël waar kerke saam kon besin oor wat hulle graag in die
handleidings wil hê.

3.7 By verskeie kerke en Klassisse kursusse aangebied.
3.8 Begin met:
3.8.1 Die samestelling van ‘n verkorte weergawe van die Heidelbergse Kategismus.
3.8.2 Die skryf van bykomende lesse vir die behandeling van etiese vraagstukke en

ander aktuele onderwerpe.
3.8.3 Die skryf van een handleiding vir die behandeling van die kerkgeskiedenis.
3.8.4 Samestelling van verdere DVD’s om as hulpmiddels by lesse te gebruik.
3.9 Nou saamgewerk met die CO- en Jeugdeputate om:
3.9.1 ‘n Werkswinkel te hou waar besin is oor die velde waar hierdie drie deputate

kan saamwerk.
3.9.2 ‘n Studietoer na Amerika te onderneem.
3.9.3 ‘n Vraelys saam te stel om die huidige tendense onder ons jeug en jeugbediening

te bepaal.
3.9.4 ‘n Toerustingsgeleentheid aan te bied vir predikante en jeugwerkers.

Besluit: Kennis geneem.

4. Sake waaroor die Sinode moet besluit
4.1 Die Sinode wys weer Deputate aan.
4.2 Die Deputate ontvang opdrag om:
4.3 Die handleidings voortdurend te hersien in die lig van behoeftes by gemeentes

en die kinders, kommentaar en volgehoue studie oor die beste metodes.
4.4 Die Handleidings in Engels te vertaal.
4.5 Veral in die hoërskool meer lesse beskikbaar te stel as net die hoeveelheid wat

met een lesgeleentheid per week benodig word, sodat die kategeet self kan kies
wat hy wil behandel.

4.6 Die gebruik van multimedia in die onderrig verder uit te bou.
4.7 In samewerking met die CO en Jeugdeputate ondersoek te doen na geskikte

materiaal wat by Kerkrade en ouers aanbeveel kan word om ouers vir hulle taak
as opvoeders toe te rus.

4.8 Samewerking met die CO- en Jeugdeputate voort te sit.
Besluit: Goedgekeur.
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17.3 RAPPORT DEPUTATE JEUGSORG (Artt 23, 24, 148, 150)

A. Ds PJ van Blerk stel die Rapport.
B. Besluit: Die Rapport word staande die Sinode afgehandel. 3.1 en finansiële state

word verwys na die Kommissie Jeug en Onderwys.
C. Ds AP Tredoux rapporteer namens die Kommissie Jeug en Onderwys.

D. RAPPORT
1. Opdrag (Acta 2003:445-446)
1.1 Die Sinode benoem weer Deputate vir Jeugsorg met die volgende opdrag:
1.1.1 Dat hartlike dank en waardering teenoor die Deputate betuig word vir die groot

werk wat in die afgelope termyn gedoen is.
1.1.2 Dat afsonderlike Deputate vir Jeugsorg benoem word, wat uit vyf lede sal bestaan.
1.1.3 Dat hierdie Deputate ten nouste met die Deputate vir Katkisasie en die Deputate

vir Christelike Onderwys sal saamwerk.
1.1.4 Dat ter wille van die doelgerigte toerusting van die kerkjeug en as hulpmiddels vir

kerke, die Deputate programwenke vir jeugbyeenkomste sal saamstel.
1.1.5 Dat deur middel van toerustingsmateriaal ook vir die toerusting en opleiding van

jeugleiers (jongmense wat met jeugaktiwiteite die leiding kan neem) voorsiening
gemaak word.

1.1.6 Dat lektuur wat veral fokus op naskoolse jongmense ook saamgestel word. Dit
moet verkieslik ook vir blindes toeganklik wees.

1.1.7 Dat hierdie Deputate rakende die saak van jeugsorg sal skakel met die
jeugkommissies van die NG, NH en ander binnelandse kerke.

1.1.8 Dat hierdie Deputate die sing van Psalms en Skrifberyminge onder die jeug sal
bevorder.

1.1.9 Dat die kerke in ander Sinodes op versoek bygestaan sal word indien hulle hulp
met jeugsorg verlang.

1.1.10 Dat maksimaal van die Internet en e-posadresse gebruik gemaak word in die
verskaffing van hulp aan kerke met hulle jeugsorg.

1.1.11 Die Deputate bied jaarliks jeugsametrekke ook op nasionale vlak aan waaronder
die moontlike Treintoer, met die oog op hulp aan kerke met hulle jeugsorg.

1.1.12 Dat die Deputate finansieel in staat gestel word om ‘n eie webblad te vestig.
1.1.13 Dat die seminaar oor geïntegreerde jeugbediening wat in Februarie 2002

aangebied is, weer in 2003 aangebied word om ander predikante en jeugwerkers
die geleentheid te bied om die Toerusting te bekom.

1.1.14 Dat hierdie seminaar uitgebrei word om ook jeugwerkers en volwassenes toe te
rus om die beginsel van geïntegreerde jeugwerk in die praktyk in gemeentes toe
te pas.

1.1.15 Dat ‘n afsonderlike seminaar aangebied word met die oog op die aktiewe
deelname en funksionering van naskoolse jongmense in die gemeente.

1.1.16 Dat die Deputate die wenslikheid en werkbaarheid van ‘n “diensjaar-aksie” vir
Gereformeerde naskoolse jongmense sal ondersoek en indien haalbaar, op ‘n
Gereformeerde wyse sal inklee en dan implementeer.

1.1.17 Dat indringend gefokus word op hulp aan gemeentes met betrekking tot die
toerusting aan die verbondsouers insake hulle verbintenis tot die
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verbondsopvoeding van hulle kinders. Hierdie toerusting moet ook fokus op die
voorskoolse jeug en op die ouer se rol om in woord en voorbeeld die kinders te
begelei tot aktiewe deelname aan gemeente-aktiwiteite.

1.1.18 Dat die finansiële state van die Treintoer, sodra dit beskikbaar is, as Bylae tot
hierdie Rapport bygevoeg word.

Besluit: Kennis geneem.

2. Sake waarvan die Sinode moet kennis neem
2.1 Samestelling van Deputate: Di LJ Buys (Voorsitter), HPM van Rhyn (Skriba), IW

Ferreira, PJ van Blerk, CJ van Heyningen en OA Oosthuizen. Ds HPM van Rhyn dui
vroeg in Februarie 2003 aan dat hy nie as Skriba beskikbaar is nie en Ds PJ van
Blerk word as Skriba/Kassier aangewys.

2.1.1 Werkswyse van die Deputate
Tydens die eerste vergadering van die Deputate word besluit dat die opdragte van
die vorige vergadering, wat aan die hand van Sinode 2000 opgestel is, as Agenda
sal dien.

Besluit: Kennis geneem.
2.2 Benoeming van afsonderlike Deputate vir Jeugsorg (Opdrag 1)
2.2.1 Die benoeming van Deputate is deur die Sinode goedgekeur (Acta 2003:761, 9)

Besluit: Kennis geneem.
2.3 Samewerking met Deputate vir Katkisasie en Deputate vir Christelike Onderwys

(Opdrag 2)
2.3.1 Die Deputate Jeugsorg, Deputate Katkisasie en Deputate Christelike Onderwys

het gedurende Maart 2005 ‘n gesamentlike vergadering by Hartebees Jeugterrein
gehou en die volgende aksieplanne word voorgestel:

2.3.1.1 Dat die fasiliteringsessie moet fokus op gemeenskaplike raakpunte van elke
Deputategroep.
(a) Dat ’n struktuur geskep word waarbinne samewerking kan plaasvind.
(b) Dat toerusting en literatuur deur gemeenskaplike publikasies aan kerkrade

beskikbaar gestel sal word.
2.3.2 Besluit
2.3.2.1 Dat die drie voorsitters (Dr Gert Breed (Sameroeper), Di Piet Venter en Louis

Buys van die betrokke Deputategroepe die GJKK (Gesamentlike Jeug
Koördinerings-komitee) sal vorm om die koördinasie van die raakvlakke te
bestuur. Byvoorbeeld:
(a) Die bediening/toerusting van verbondsouers om die kind te bereik.
(b) Toerusting aan kerkrade.
(c) Mobilisering van die Jeug deur die vestiging van ’n sentrale jeugkantoor.
(d) Integrering van die jeug in die volle dienswerk van die gemeente en die

samelewing.
(e) Bewusmaking van die jeug aangaande sy eksterne leefwêreld.
(f) Leierskapsontwikkeling deur van rolmodelle gebruik te maak.
(g) Om ’n identiteits-/roepingsbewustheid by kind te vestig en uit te bou.

Besluit: Kennis geneem.
2.4 Programwenke vir doelgerigte toerusting van die kerkjeug tydens jeugbyeenkomste

(Opdrag 3)
2.4.1 Daar is besluit om eers ‘n deeglike voorraadopname van alle beskikbare lektuur te

maak.
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2.4.2 Daar is bevind dat die meeste bestaande lektuur uit voorraad is en dat enkele
boeke nog by Me Kruger in Pretoria beskikbaar is.

2.4.3 Enkele artikels is vir Die Kerkblad voorberei.
2.4.4 Na aanleiding van die samewerking met die Deputate Katkisasie en Christelike

Onderwys word besluit om nie nou verdere publikasies voor te berei nie.
2.4.5 Dat die Toerustingslektuur van die afgelope vier Treintoere as Programwenke

voorberei en aan kerkrade beskikbaar gestel sal word.
Besluit: Kennis geneem.

2.5 Toerustingsmateriaal vir jeugleiers (Opdrag 4)
2.5.1 Na aanleiding van die samewerking met die Deputate Katkisasie en Christelike

Onderwys word besluit om nie nou verdere publikasies voor te berei nie.
2.5.2 Die Jeugdeputate het besluit om eers ‘n deeglike voorraadopname van alle

beskikbare lektuur te doen en aan kerkrade beskikbaar te stel.
2.5.3 Dat die lektuur van die afgelope vier Treintoere as toerustingsmateriaal vir jeugleiers

voorberei en aan kerkrade beskikbaar gestel sal word.
Besluit: Kennis geneem.

2.6 Samestelling van lektuur vir naskoolse jeug wat ook vir blindes toeganklik is (Opdrag
5)

2.6.1 Na aanleiding van die samewerking met die Deputate Katkisasie en Christelike
Onderwys word besluit om nie nou verdere publikasies voor te berei nie.

Besluit: Kennis geneem.
2.7 Skakeling met afvaardigings van die NG, NH en ander binnelandse kerke (Opdrag

6)
2.7.1 In die verlede het die reëlings vir die vergadering op ‘n rotasiebasis plaasgevind.

Daar was min skakeling en die Jeugdeputate onderneem om afvaardigings tydens
‘n Jeugberaad DV in Oktober 2005 te nooi.

Besluit: Kennis geneem.
2.8 Bevordering van die sing van die Psalms en Skrifberyminge onder die jeug (Opdrag

7)
2.8.1 Die Jeugdeputate meen dat hierdie aangeleentheid op die vlak van die plaaslike

kerk aangespreek moet word en dat ’n skrywe hieroor aan kerkrade gerig sal word.
2.8.2 Tydens jeugkampe en ander byeenkomste word ruim van die liedereskat gebruik

gemaak.
Besluit: Kennis geneem.

2.9 Bystaan van ander GKSA Sinodes in Jeugsorg (Opdrag 8)
2.9.1 Daar is geen versoeke om bystand ontvang nie.

Besluit: Kennis geneem.
2.10 Maksimale gebruik van Internet (Opdrag 9)
2.10.1 Tydens die Jeugberaad in Maart 2005 (Deputate Jeugsorg, Katkisasie en

Christelike Onderwys) is daar ‘n behoefte uitgespreek vir ‘n sentrale Jeugkantoor
waarvandaan die benutting van die Internet aandag kan geniet.

2.10.2 Verskeie gemeentes in Pretoria het intussen saam vergader om sodanige
Jeugkantoor ná skakeling en in samewerking met van die Deputate Jeugsorg te
begin inrig.
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2.10.3 Die Jeugkantoor sal ook alle publikasies van die Jeugdeputate, asook die
Katkisasiedeputate koördineer. Die inhoud en formaat van die Bondsjeug en
die Slingervel sal ook hier aandag geniet.

Besluit: Kennis geneem.
2.11 Aanbieding van jeugsaamtrekke op nasionale vlak (oa Treintoer) met die oog

op hulp aan kerke met hul jeugsorg (Opdrag 10)
2.11.1 Tydens die Julievakansies van 2003, 4 en 5 is drie uiters suksesvolle Treintoere

na Namibië onder die bekwame leiding van Dr Douw Breed (2003/4 en Ds
Hendrik de Beer (2005) en hulle komitees aangebied.

2.11.2 Die oorhoofse temas van die Treintoere was as volg:
2003 – Impakspelers van God maak ‘n verskil
2004 – Wat op aarde maak ons hier?
2005 – Ge”treinde” Getuies vir God se Koninkryk.

2.11.3 Die Treintoere bevestig weer eens dat daar ’n groot behoefte onder die GKSA
jeug bestaan om op hierdie wyse toerusting te ontvang en bymekaar te kom.

2.11.4 Die Jeugdeputate beveel aan dat die Treintoer in samewerking met die
aangewese Reëlingskomitee hul bes sal doen om DV die Treintoer jaarliks
aan te bied.

2.11.5 Groot dank word aan Dr. Douw Breed en Ds. Hendrik de Beer uitgespreek vir
die uiters suksesvolle reëling van die genoemde toere.

Besluit: Kennis geneem.
2.12 Die vestiging van ‘n eie webblad (Opdrag 11)
2.12.1 Tydens die Jeugberaad in Maart 2005 (Deputate Jeugsorg, Katkisasie en

Christelike Onderwys) is daar ‘n behoefte uitgespreek vir ‘n sentrale Jeugkantoor
waarvandaan die benutting van die Internet aandag kan geniet.

2.12.2 Die vesting van ‘n webblad word aan die beoogde kantoor opgedra.
Besluit: Kennis geneem.

2.13 Die aanbieding van ‘n seminaar oor geïntegreerde jeugbediening (Opdrag 12)
2.13.1 Verskeie predikante het aan die einde van 2004 ‘n Jeugkongres in die VSA

bygewoon. Ds Louis Buys het die Jeugdeputate verteenwoordig.
2.13.2 Die GJKK het op 14–16 Februarie 2005 saam met nog 5 ander predikante en

2 jeugwerkers vergader om die terugvoer van die VSA-toer te bespreek en te
beplan hoe hierdie toer vrug kan lewer vir die jeugbediening in die GSKA. As
uitvloeisel van hierdie vergadering word ‘n Jeugkonferensie in Okt 2005 beplan
in samewerking met die Deputate Katkisasie en Christelike Onderwys. Hierdie
kongres beoog om alle predikante, en werkende jongmense uit te nooi om hulle
toe te rus.
Daar is drie breë terreine geïdentifiseer wat spesifieke aandag in die GKSA
jeug moet kry en waarop die GJKK tans fokus, nl:

2.13.2.1 Geïntegreerde jeugbediening.
2.13.2.2 Vestiging van ‘n jeugkoördineerder en jeugwerkerskorps in die GKSA.
2.13.2.3 Gesinsbediening.
2.13.3 Daar is op die volgende strategie besluit:
2.13.3.1 Stel die nood / behoeftes in die GKSA mbt jeugbediening vas by wyse van ‘n

landswye vraelys. Die vraelys word saam met kundiges opgestel.
2.13.3.2 Stel ‘n verslag op oor die VSA-toer wat by wyse van die e-posnetwerk,

massapos, Die Kerkblad en die webblad aan die kerkverband bekendgestel
word. Hierdie verslag word ook gestuur aan die drie Deputategroepe en die
gemeentes wat finansieel ondersteun het. Hierdie verslag beskryf ook die
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strategie wat gevolg gaan word om ‘n verskil te maak aan jeugbediening in
die GKSA.

2.13.3.3 Kry ‘n landswye netwerk van medewerkers in verskillende streke op die been
wat gebruik gaan word om die vraelys te help administreer, die konferensie te
bemark, streekskonferensies aan te bied en as voorbidders op te tree.

2.13.3.4 Stuur die resultate van die vraelys uit aan die kerkverband en maak die
kerkverband bewus oor die nood en behoeftes met betrekking tot jeug-
bediening.

2.13.3.5 Hou ‘n beplanningsvergadering met die oog op die Konferensie.
2.13.3.6 Gee kennis van Konferensie in Oktober 2005 en nooi landswyd uit.
2.13.3.7 Beplan herhaling van konferensie in streeksverband.
2.13.3.8 Berei aanbevelings voor aan die Sinode 2006.
2.13.3.9 Nooi die NHK en NGK uit na die konferensie.
2.13.4 Beplande inhoud van die konferensie:
2.13.4.1 Doelwit 1. Geïntegreerde jeugbediening. Voordat enige verdere beplanning

gedoen word, moet die GKSA onder die besef kom van die nood mbt die
jeugbediening en dat geïntegreerde jeugbediening een van die sterkste
strategieë is om die nood aan te spreek. Daar moet in die kerke ‘n struktuur
buite die formele kerkordelike struktuur gevestig word om kommunikasie en
kontak oor jeugwerk te bewerkstellig. Die Jeugkoördineerders en jeugwerkers
van gemeentes moet hierdie netwerk vorm.

2.13.4.2 Doelwit 2: Vestiging van ‘n jeugkoördineerder en jeugwerkerskorps in die GKSA.
Hierdie korps moet bestaan uit werkende jongmense wat as mentors optree vir
die skoolgaande jeug. Hulle vorm ’n skakelgroep tussen die jeug en die
bestaande diensstruktuur in die gemeentes. Hulle vestig verhoudings met die
jeug en koördineer alle jeugwerk in die gemeente.

2.13.4.3 Doelwit 3 : Gesinsbediening. Daar moet nuwe insigte kom by ouers mbt die feit
dat die verbondsbelofte nie uitgevoer word nie – ook mbt jeugbediening in die
kerk. Ouers moet in gemeentes toegerus word om opnuut die inhoud en
verantwoordelikheid van hul doopbelofte te besef. Die betrokkenheid van ouers
by die Christelike opvoeding van hul kinders bly die primêre bousteen van ’n
Christelike samelewing, waarin die kerk met kategese en jeugbediening slegs
’n verlengstuk vorm.

Besluit: Kennis geneem.
2.14 Die aanbieding van ‘n uitgebreide seminaar vir jong volwassenes en jeugwerkers

oor jeugbediening (Opdrag 13)
Sien uiteensetting onder 2.13.

Besluit: Kennis geneem.
2.15 Die aanbieding van ‘n uitgebreide seminaar vir naskoolse jeug oor geïntegreerde

jeugbediening (Opdrag 14)
Sien uiteensetting onder 2.13.

Besluit: Kennis geneem.
2.16 Die wenslikheid en werkbaarheid van ‘n “diensjaar-aksie” vir die GKSA jeug

(Opdrag 15)
2.16.1 Hierdie opdrag sal ook effektief uitgevoer kan word wanneer die sentrale

jeugkantoor op die been gebring word.
Besluit: Kennis geneem.
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2.17 Toerusting van verbondsouers en -kinders rondom die verbondsopvoeding
(Opdrag 16)
Sien uiteensetting onder 2.13.

Besluit: Kennis geneem.
2.18 Finansiële state van die Treintoer 2005 (Opdrag 17)
2.18.1 State sal na afloop van die Toer saam met ‘n verslag as Aanvullende Agenda

ingedien word.
Besluit: Kennis geneem.

2.19 Rekeninge van die Jeugdeputate
2.19.1 Die Jeugdeputate het ‘n rekening wat hoofsaaklik vir Publikasies aangewend

was, gesluit en die fondse in die rekening van die Administratiewe Buro geplaas
vir gebruik soos nodig.

2.19.2 Die Jeugdeputate het ‘n rekening wat hoofsaaklik vir Skoolverlaterskampe
aangewend was, gesluit en die fondse in die rekening van die Administratiewe
Buro geplaas vir gebruik soos nodig.

Besluit: Kennis geneem.

3. Sake waaroor die Sinode besluit
3.1 Dat die sake waarvan kennis geneem is, goedgekeur word en as opdrag aan die te

benoeme Deputate gegee word.
3.2 Dat die Sinode weer Deputate vir Jeugsorg sal benoem.

Besluit: Goedgekeur.

E. AANVULLENDE RAPPORT
Die volgende word aanvullend gerapporteer onder Opdrag 10 (2.11)

1. JEUGTREIN 2005

1.1 ‘n Uiters geslaagde treintoer, bestaande uit 365 toergangers, het op Vrydag 15 Julie
2005 met die intrek van die trein in Pretoriastasie tot ‘n einde gekom. Dit nadat die
vorige week, om presies te wees die 8ste Julie 2005, die wiele deur die Noord-
Kaap in die rigting van Namibië begin rol het. Die toergroep bestaande uit hoërskool
en naskoolse jongmense, groepleiers, wa-ouers, ‘n dokter, twee fotograwe, vier
veiligheidswagte en ‘n aantal komiteelede, het sommer van die wegtrek af ‘n
wonderlike eenheid as jong, borrelende lidmate van die GKSA (ander nie so jonk
nie maar steeds borrelend) onder mekaar beleef.

1.2 Terwyl die trein onverpoosd die kilometers noorde toe afgelê het, het die toergangers
hulle met die nodige leiding begin ingrawe op die gebied van evangelisasie. Elkeen
moes die tema van die toer “Ge’trein’de getuies vir die koninkryk van God”, hulle
eie maak. Hierdie proses het ingehou tema-aanbiedings deur verskillende predikante,
temastudies in groepe onder leiding van groepleiers en daaglikse Bybelstudies met
behulp van wa-ouers. Al hierdie nuut ingeskerpte kennis is dan aan die einde van die
toer deur die onderskeie groepe in ‘n projek genaamd “Natuur – simbool van Skriftuur
in die evangelisasiegesprek” baie oorspronklik voorgestel en toegelig. Hieruit het
duidelik geword – die toerustingstema het die jongmense bereik.

1.3 Behalwe hierdie belangrike deel van die toer, was daar ook natuurlik geleenthede
om mekaar beter te leer ken. Hier was die geskeduleerde “Jollifikasies” ‘n hoogtepunt
waartydens al die jongmense saam kon sing en aan groepspele kon deelneem. Die
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“duinry” en “vierwielmotorfietse” in die woestyn van Namibië was natuurlik ook groot
pret.

1.4 ‘n Besonderse hoogtepunt was natuurlik die erediens die Sondag in die kerk te
Walvisbaai. Hier het die grootsheid en genade van God bykans tasbaar geword in
die feit dat jongmense van oral oor uit die GKSA onder een dak met soveel oorgawe
en entoesiasme die Here kon loof en prys, in gebed voor Hom kon buig en met
verwagting na die verkondiging van die Woord kon luister. Hierdie was ‘n onbeskryflike
belewing van die eenheid in Christus, wat elkeen wat daarvan deel was, baie klein
maar ook baie diep dankbaar voor die Here laat voel het.

1.5 Liefde “langs die spoor” was daar in oorvloed. Kerke en individue het met opoffering
deurentyd gereed gestaan om die toergroep te verwelkom, te versorg en weer op
die pad te help. So was daar ook baie liefde uit verskillende oorde. Natuurlik eerstens
die ouers wat hulle kinders op die toer gestuur het, maar tweedens ook weer kerke
en individue wat met hulle finansiële bystand hierdie wonderlike geleentheid vir
kinders van die GKSA, wat andersins nie daaraan sou kon deel hê nie, moontlik
gemaak het.

1.6 JEUGTREIN 2005 was voorwaar, soos ook die vorige treintoere, groot genade
waarvoor die GKSA die Here oorvloedige dank verskuldig is. Onder Sy beskikking
is baie jongmense deur hierdie wonderlike geleentheid en voorreg diep geraak en
kon hulle as begeesterde jong gelowiges van die GKSA ongeskonde op 15 Julie
2005 na hulle onderskeie huise en kerke terugkeer – hiervoor die eer aan God
alleen!

1.7 ‘n Besondere woord van dank aan ds HJP de Beer en die reëlingskomitee vir hulle
ywer en deeglike beplanning vir die toer van 2005. Ons is bewus van die groot aantal
ure en dae van opoffering waartydens hulle moes beplan en organiseer.

1.8 Die finansiële state is as Bylae by hierdie Rapport beskikbaar.
Besluit: Kennis geneem. Finansiële state is goedgekeur.

2. Opdragte aan die te benoeme Deputate
2.1 Samewerking met Deputate vir Katkisasie en Deputate vir Christelike Onderwys
2.1.1 Dat ’n struktuur geskep word waarbinne samewerking kan plaasvind.
2.1.2 Dat toerusting en literatuur deur gemeenskaplike publikasies aan Kerkrade

beskikbaar gestel sal word.
2.2 Toerustingsmateriaal en programwenke vir jeugwerk
2.2.1 Dat die Jeugdeputate ‘n deeglike voorraadopname van alle beskikbare lektuur

doen en aan Kerkrade beskikbaar stel.
2.2.2 Dat die lektuur van die afgelope vier treintoere as toerustingsmateriaal en

programwenke voorberei en aan Kerkrade beskikbaar gestel sal word.
2.3 Bystaan van ander GKSA Sinodes in Jeugsorg
2.3.1 Dat die Deputate die inisiatief sal neem in die skakel met die Deputate/Jeugleiers

van die ander GKSA Sinodes.
2.4 Die daarstel van ‘n sentrale jeugkantoor
2.4.1 Dat die Deputate ‘n sentrale jeugkantoor inrig om effektiewe gebruik van die Internet

en ander kommunikasiemiddele te koördineer.
2.4.2 Dat die vesting van ‘n eie webblad vir die GKSA jeug aan die jeugkantoor opgedra

word.
2.4.3 Dat die Jeugkantoor die haalbaarheid van verspreiding van publikasies van die

Jeugdeputate, asook die Katkisasiedeputate ondersoek.
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2.4.4 Dat die wenslikheid en werkbaarheid van ‘n “diensjaar-aksie” vir die GKSA jeug
daadwerklik ondersoek word.

2.5 Aanbieding van jeugsaamtrekke op landswye vlak (oa Treintoer) met die oog op
hulp aan kerke met hul jeugsorg

2.5.1 Dat die Jeugdeputate ‘n jaarlikse landswye aksie soos die treintoer in samewerking

met die aangewese reëlingskomitee aanbied.

2.6 Die aanbieding van seminare oor geïntegreerde jeugbediening

2.6.1 Dat die nood/behoeftes in die GKSA mbt jeugbediening by wyse van ‘n landswye
vraelys vasgestel word.

2.6.2 Dat ‘n strategie wat gevolg gaan word om ‘n opbouende verskil te maak aan
jeugbediening in die GKSA, met inagneming van die Jeugdeputate se besoek
aan Amerika in 2005, bepaal word.

2.6.3 Dat ‘n landswye netwerk van medewerkers op die been gebring word om op
plaaslike- en streeksvlak met die koördinering van oa vraelyste, seminare te help
en voorbidding te doen.

2.6.4 Dat die seminare wat aangebied sal word, gerig word op verskillende fokusgroepe
byvoorbeeld Kerkrade, jeugwerkers, jong volwassenes, gesinne, ouers, ens.

2.7 Skakeling met afvaardigings van die NG, NH en ander binnelandse kerke
2.7.1 Dat die skakeling met NG, NH en ander binnelandse kerke sal voortgaan.
2.7.2 Dat die Jeugdeputate afvaardigings van die bogenoemde kerke na ‘n jeugberaad

nooi gedurende 2006.
2.8 Fondse van die Jeugdeputate
2.8.1 Dat die Deputate by die volgende Sinode verslag sal doen oor die aanwending

van die fondse.
Besluit: Goedgekeur.
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18.  Kerkargief en Kerkmuseum

18.1 RAPPORT DEPUTATE HISTORIESE SAKE (Artt 65, 66, 252)

A. Dr JM van Tonder stel die Rapport.
B. Besluit: Die Rapport word verwys na die Kommissie Kerksake: Histories en

Kerkregtelik. Finansiële implikasies word verwys na die Kommissie Finansies.
C. Dr JH Howell rapporteer namens die Kommissie Kerksake: Histories en

Kerkregtelik.
D. Ds W Vogel rapporteer namens die Kommissie Finansies.

E. RAPPORT
1. Opdrag

Sien Acta 2003:448-453
Besluit: Kennis geneem.

2. Sake waarvan die Sinode kennis moet neem
2.1 Die Kerkargief

Met groot dankbaarheid teenoor die Here kan ons rapporteer dat die Kerkargief
die afgelope drie jaar goed gefunksioneer het. Daar is met groot vrug gearbei en
baie navorsers kon gehelp word. Baie inligting is by bestaande versamelings
gevoeg en nuutingekome dokumente is met groot sorg georden en ingeskakel.
Sekere afdelings van die Kerkargief het nog baie spesifieke aandag nodig, oa
die Bybelvertaling-, foto-, en persoonlike versamelings. Oor die algemeen kan
ons egter met trots rapporteer dat die Gereformeerde Kerke oor ‘n netjiese,
goedgeordende argief beskik, ‘n argief wat die ondersteuning van al ons kerke
verdien.
Genealogiese navorsers besoek ook gereeld die Kerkargief en heelwat e-
posnavrae in verband hiermee word ontvang. Dit is net jammer dat soveel van
die belangrike lidmaat-, doop- en huweliksregisters nog steeds deur gemeentes
teruggehou word. Dit bemoeilik die navorsing aansienlik.
Nog ‘n bron van kommer is dat kerklike instansies, gemeentes, Partikuliere
Sinodes en Klassisse waardevolle dokumente op vergete plekke en onder haglike
omstandighede stoor. Dit maak sulke dokumente later heeltemal onbruikbaar en
waardevolle inligting gaan verlore. By die Kerkargief word dokumente onder die
regte omstandighede bewaar.
Dit wil tog voorkom asof die ywer waarmee die Kerkargief tot stand gekom en in
stand gehou is, by die meeste gemeentes heeltemal verflou het. Dokumente word
net af en toe aangestuur, maar ons kan tog net bewaar wat ons ontvang.
Die meeste gemeentes se inligting is deesdae op rekenaar beskikbaar, maar
die gevaar bestaan tog dat dit verlore kan raak. Jaarlikse uitdrukke van alle
inligting is noodsaaklik, maar die byhou van handgeskrewe lidmaat- en
doopregisters wil ons sterk by die gemeentes aanbeveel.
In die afgelope drie jaar is ‘n nuwe rekenaar en ‘n tweedehandse fotokopieerder
ontvang. Die Kerkargief self is uitgeverf en die kantoorgedeeltes van nuwe matte
voorsien.
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‘n Woord van hartlike dank en waardering gaan hiermee ook aan mnr Tom Larney
(Direkteur Biblioteekdienste van die Ferdinand Postma-Biblioteek) wat die
afgelope aantal jare as Ere-Argivaris opgetree het. Ook aan sy sekretaresse,
mev Riana van der Westhuijzen, wat nog steeds al die tikwerk van die Kerkargief
behartig, ons hartlike dank. Mnr Larney is nog steeds as Deputaat en in
adviserende hoedanigheid by die Kerkargief betrokke. Mev J Botha beklee tans
die pos van argivaris. Sy word bedank vir haar ywer en toewyding.
Dr JM van Tonder en mnr NG Sarkady het namens die Deputate gedurende 2005
verskeie Klassisse toegespreek oor verskeie sake wat die argief en museum
raak. Aan alle Klassisse is weer die riglyne wat deur die argief uitgegee is,
aangestuur vir deeglike kennisname.

Besluit: Kennis geneem.
Aanbeveling
Deputate word weer aangewys om die belange van die Kerkargief te behartig.

Besluit: Goedgekeur.
2.2 Musea
2.2.1 Die Potchefstroomse Kerkmuseum

Die Deputate kan met groot dankbaarheid verslag doen dat die werksaamhede
by ons Kerkmuseum voortgaan.
Die Kurator: Die vorige kurator br MPA Coetsee is op 29 Januarie 2003, kort
na die Sinodesitting oorlede. Die Deputate het vir mev MED Coetsee (wed van
br Coetsee) gevra om tydelik voort te gaan om die sake rondom die Museum
te behartig. Ons kan getuig dat sy hierdie opdrag met groot ywer en
nougesetheid uitvoer. Mev Coetsee word bedank vir haar werk asook ds JG
Noëth wat haar dikwels bystaan.
Skenkings en bywoning: Die Museum ontvang steeds van tyd tot tyd artikels as
skenkings om by ons reeds bestaande uitstallings te voeg. Die Museum is die
afgelope drie jaar goed besoek deur verskeie katkisasiegroepe,
belydeniskandidate, oorsese besoekers, toergroepe en navorsers.

Besluit: Kennis geneem.
Aanbevelings
(a) Daar word weer Deputate aangewys om die sake rondom die

Potchefstroomse Kerkmuseum te hanteer.
(b) Die gebou self en die instandhouding word toegewys aan die

Eiendomskommissie van die Administratiewe Buro.
Motivering: Sover die Deputate kon vasstel, is dit die wyse waarop
omgegaan word met al die ander eiendomme van die kerk en het dit geen
sin dat hierdie geboue aan twee Deputategroepe opgedra word nie. Dit
blyk in praktyk dat die instandhouding van die geboue telkens op die
agenda van die Eiendomskommissie sowel as die Deputate Historiese
Sake verskyn en dit is onnodig.

(c) Dat kerke binne die GKSA aangemoedig word om artikels te skenk vir
die Kerkmuseum.

(d) Dat daar weer geraam word vir die finansiële implikasies vir die
instandhouding van ons Museum.
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Begroting: Potchefstroom Kerkmuseum 2006-2009 (per jaar vir drie jaar)
Honorarium (Kurator) R12 000.00
Instandhouding (Skoonmaak en korrespondensie) R  2 500.00
Diverse uitgawes R  2 500.00

R17 000.00
(LW: Indien die aanbeveling nie aanvaar word om die eiendomme te verwys na
die Eiendomskommissie nie, sal daarvoor ook begroot moet word.)

Besluit: Goedgekeur met wysiging van b. (Wysiging hierbo aangebring.)
2.2.2 Die Burgersdorpse Kultuurhistoriese Museum

Prof Bouke Spoelstra hanteer namens die Deputate die belange te Burgersdorp
en word bedank vir sy volgehoue betrokkenheid.
Die destydse Deputate vir die Kerkargief het in die Sinode van 1970 rapporteer
dat hulle in samewerking met die Kerkraad van die Gereformeerde Kerk
Burgersdorp daarin geslaag het dat die geboue waarin die eerste Teologiese
Skool van die GKSA in 1869 gestig is, op 28 Maart 1969 deur die Raad en
Minister van Nasionale Opvoeding tot Historiese Gedenkwaardigheid verklaar
is. Die Sinode het verantwoordelikheid vir die “instandhouding en restourasie
van hierdie gebou” saam met die Kerkraad van Burgersdorp aanvaar en
finansies bewillig (Acta 1970:444, 6c). Uit die onderhandelinge het die “inrigting
van ‘n museum aldaar” na vore gekom en het ‘n bestuurskomitee van ‘n
“streeksmuseum” met die Kaapse Provinsiale Administrasie oor “subsidie”
onderhandel en rapporteer dat dit slegs kan gebeur indien die Museum deur ‘n
Beheerraad van ses lede bestuur word en op ‘n “goedgekeurde tematiese
grondslag ontwikkel word”. Die Deputate het in ‘n memorandum ‘n tema wat
baie wyer as ‘n “plaaslike museum” strek, voorgelê wat vir die “Kaapse Direkteur
van Natuurbewaring aanneemlik blyk te wees.” Die Sinode het geld bewillig vir
die “uitbou van musea” (Acta 1970:445 ev; 1973:455 ev). Die betrokkenheid
van Sinodes van die GKSA by die oprigting van die Burgersdorpse
Kultuurhistoriese Museum (BKM) in samewerking met die Kerkraad van die
Gereformeerde Kerk Burgersdorp is deur ondersteuning van die Munisipaliteit
van Burgersdorp en plaaslike gemeenskap opgevolg. Die Administrateur van
Kaapland het selfs ingewillig om die aanstelling van twee van die drie benoemde
lede van die Beheerraad op voordrag van die Kerkraad van Burgersdorp te
doen wat weer met die Deputate van die Kerkargief sal raadpleeg om
verteenwoordiging van die oorspronklike oprigters te verkry. Uit die
Kerkmuseum is museumstukke na Burgersdorp oorgeplaas en die Sinode het
“Stigterslidmaatskap” van die Museum aanvaar (Acta 1973:456). Kragtens ‘n
nuwe Ordonnansie vir Museums in Kaapland in 1975 is drie kategorieë van
Museums gereël: plaaslik-, provinsiaal-ondersteunde- (waaronder die BKM
sedert 1975 ressorteer), en provinsiale museums. Die Beheerraad van ‘n
provinsiaal-ondersteunde (gesubsidieerde) museum het toe as Trusteeraad
bekend geword.
Die Provinsiale Administrasie (Regering) van die Oos-Kaap het die Kaaplandse
nuwe museumwet in Augustus 2004 aangekondig waarin die Ordonnansies van
die Kaapse Administrasie van 1975 herroep word. Kragtens die Wet van 2004
word die kategorie “provinsiaal-ondersteunde museums” waaronder die BKM
geressorteer het, opgehef en die term word vir “plaaslike museums” gebruik.
Volgens art 14 van die nuwe Wet sal ‘n Trusteeraad van ‘n eertydse “provinsiaal-
ondersteunde Museum” ontbind word en gaan so ‘n museum se beheer en
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inhoud oor na die “Museum Council” en “Chief Museum Officer” van die Provinsie
Oos-Kaap. Dit kom neer op anneksering en onteiening van die Museum en
tersydestelling van die Trusteeraad en is ‘n totale breuk van die posisie en
ooreenkoms wat die oprigters van die BKM met die Kaaplandse Administrasie
gehad het. Die nuwe Wet van Oos-Kaap wil die BKM sentraliseer, provinsialiseer
onder volslae outokratiese beheer van ‘n burokrasie tensy die huidige
Trusteeraad in beheer van die BKM as “community museum” kragtens art 28
van die nuwe Museumwet erken word en subsidie by die provinsie beding
waarvoor die nuwe Wet voorsiening maak.
Alternatiewelik sal die Trusteeraad die Museum aan die provinsie (en moontlike
subsidie) moet onttrek. Die Trusteeraad onderhandel tans met die provinsie
Oos-Kaap en het ook regshulp by die Noordwes Universiteit (Potchefstroom
Kampus) en Regsdeputate van die Sinode gevra.
Indien nodig sal die Deputate Historiese Sake aanvullend hieroor by die Sinode
2006 moet rapporteer en van die Sinode regskundige en finansiële hulp moet
kry om sy selfstandigheid te behou totdat sy regsposisie, status en voortbestaan
opgeklaar is.

Besluit: Kennis geneem.
Aanbevelings
(a) Dat die Deputate Historiese Sake in terme nuwe wetgewing die

Trusteeraad van BKM adviseer om in onderhandeling met die Oos-Kaapse
Wetgewer volgens die nuwe wetgewing oor te gaan na ‘n sogenaamde
“gemeenskapsmuseum”.
Motivering:
Dit is die enigste wyse waarop die GKSA kan verseker dat hy eienaarskap
en seggenskap van hierdie museum behou.

(b) Die Finansiële Kommissie word aangewys om in oorleg met die
Administratiewe Buro aandag te skenk aan die finansiële implikasies van
die besluit geneem by (a)

(c) Die Deputate Historiese Sake maak kontak met instansies om
behulpsaam te wees met die befondsing t.w.v. die onderhoud van die
Burgersdorpse Museum. (Instansies wat tans betrokke is, is die
Pukkampus van die Noordwes-Universiteit. Ook die Dankbaarheidsfonds
en staatsubsidies is moontlike bronne waaruit hierdie onderhoud befonds
sou kon word.)

Besluit: Goedgekeur.
2.2.3 Krugerskraal

Die Deputate versoek by monde van mev Ami du Toit dat in die Rapport in die
Aanvullende Rapport ‘n plek ontvang, in die lig van die snelveranderde toestand
op Krugerskraal.

Besluit: Kennis geneem.
Aanbevelings:
(a) Dat Krugerskraal nie verkoop word nie.

Motivering:
In die lig van die volgende sake moet hierdie erfenis van die
Gereformeerde Kerke behoue bly:
(i) Niemand anders sal hierdie eiendom twv die Gereformeerde

nagedagtenis beskerm en bewaar nie.
(ii) Daar kan toekomstig ‘n groot oplewing in toerisme plaasvind, agv

die Vredefortkoepel in die omgewing. Die moontlikheid bestaan dat
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kampe vir klein groepe op die plaas aangebied kan word en dat daar
selfs staproetes oor die plaas uitgelê kan word.

(iii) Die probleem tov watervoorsiening is in ‘n groot mate opgelos.
(iv) Daar is tans ‘n persoon, by name Isak Potgieter, wat aangebied het

om die plaas vir 10 jaar te bewoon en op te knap. Hy sal die arbeid
gratis verskaf solank die materiaal aan hom beskikbaar gestel word.

Besluit: Goedgekeur.
(b) Dat die Administratiewe Buro aangewys is as die verantwoordelike

liggaam om na die instandhouding van die gebou op Krugerskraal om te
sien.
Motivering:
Weens skynbare verwarring wat by die Deputate Historiese Sake oor
hierdie saak bestaan het, bewoon ongewensde persone tans die opstal
van Krugerskraal. Daar word gepoog om hulle uit die gebou te verwyder.
Die probleem is dat br Isak Potgieter te kenne gegee het dat hy sy
betrokkenheid by Krugerskraal kan heroorweeg as hierdie saak nie
spoedig afgehandel word nie.

Besluit: Kennis geneem.
(c) Dat die omsien na die inhoud van die gebou op Krugerskraal die

verantwoordelikheid is van die Deputate Historiese Sake.
Besluit: Goedgekeur.

(d) Dat die Administratiewe Buro en die Deputate Historiese Sake op ‘n
gekoördineerde wyse met instansies skakel om behulpsaam te wees met
die befondsing twv die onderhoud van Krugerskraal. (Instansies wat tans
betrokke is, is die Pukkampus van die Noordwes-Universiteit en “Vriende
van Krugerskraal”. Ook die Dankbaarheidsfonds, Erfenisstigting, Du Toit-
familie en staatsubsidies is moontlike bronne waaruit hierdie onderhoud
befonds sou kon word.)

Besluit: Goedgekeur.
(e) Dat die Administratiewe Buro opdrag ontvang om die ongewensde

bewoners uit die opstal van Krugerskraal te verwyder en om ‘n behoorlike
skriftelike ooreenkoms vir die volgende 10 jaar met br Isak Potgieter te
sluit.

Besluit: Goedgekeur.

3. Sake waarvan die Sinode moet besluit
3.1 Geskiedskrywing: Betreffende die opdrag (Acta 2003:451, 3.1.4) dat aandag

geskenk word aan die geskiedskrywing van die Kerke vanaf 1959 kan
gerapporteer word dat daar op 6 Augustus 2004 deur die Deputate in oorleg met
kerkhistorici besluit is dat prof JM Vorster die projek verder sal lei met die oog
op 2009.

3.2 Ad-hoc Deputate 150-jaar: Die Deputate versoek die Sinode met die oog op
die 150-jarige herdenking van die voortbestaan van die Gereformeerde Kerke in
Suid-Afrika DV 2009 (sien Acta 2003:452, 3.1.4.1 en 753, art 27), om ad-hoc
Deputate te benoem om die saak ordelike te reël, aangesien hierdie ad hoc
Deputate nie by die Sinode in 2003 benoem is soos versoek nie.

3.3 Dankbaarheidsfonds: In die lig van die opdrag (Acta 2003:753) het die Deputate
gedurende 2003 met die Administratiewe Buro en br At Kruger vergader. Die
Administratiewe Buro het ingewillig om alleen die Dankbaarheidsfonds te
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administreer aangesien dit vir Deputate Historiese Sake nie prakties uitvoerbaar
is nie.

Besluit: Goedgekeur. Koste aspekte van die 500-jarige herdenking van
Calvyn se geboortedag word verwys na die Reëlingskomitee vir die 150-
jarige fees van die GKSA.
Besluit: Goedgekeur.

F. AANVULLENDE RAPPORT
Die Deputate wil graag die volgende aanbeveel:

1. Skep van meer argiefspasie
Daar moet in die volgende drie jaar oor die uitbreiding van spasie vir die
Kerkargief besin word en middele beskikbaar gestel word.
Motivering: Die Kerkargief beskik oor ongeveer 1 120 meter rakspasie. Daarvan
is ongeveer 295 meter nog beskikbaar vir inkomende argivalia. Die afgelope
jaar is ongeveer 30 meter gebruik. Die hoeveelheid dokumente wat jaarliks
inkom, neem elke jaar met byna 1/3 toe. (Neem hierby in ag die hoeveelheid
dokumente van gemeentes wat ontbind of saamsmelt.)
Bogenoemde beteken dat daar vir die volgende drie jaar naastenby 165 meter
rakspasie benodig word. Vir dokumentasie wat reeds ontvang maar nog nie
ontsluit is nie, is nog 40 meter nodig. Dit laat die Argief in 2009 met 90 meter
rakspasie wat binne ‘n jaar te min sal wees. Konserwatief geneem sal die Argief
dus in minder as 5 jaar vol wees. Dringende aandag aan hierdie saak is dus
absoluut noodsaaklik.

Besluit: Die saak word verwys na die Deputate Historiese Sake om in
samewerking met die Bestuur van die Administratiewe Buro ‘n
behoeftebepaling te doen en kosteberaming te bepaal, en aan die volgende
Sinode te rapporteer.

2. Noodsaak van ‘n argief-assistent
Die Deputate versoek dat dringend oorweging geskenk word aan die aanstelling
van ‘n assistent in die Argief.
Motivering: As gevolg van die tendens dat al hoe meer gemeentes hulle
dokumente na die Kerkargief oorplaas en die onafgehandelde versamelings
by die dag aangroei, raak uitbreiding van die permanente personeel
noodsaaklik. Daar is ook geen aflos vir die argivaris as sy siek of met vakansie
is nie. Omdat argiefwerk gespesialiseerd is kan nie sommer enige iemand
instaan nie en moet ‘n persoon opgelei word.
Take wat dringend aandag verg en waarvoor daar ‘n ekstra personeellid
aangestel moet word is die volgende:

(a) Die herindeksering en rekenarisering van die fotoversameling.
(b) Ontsluiting van Sinode, Partikuliere Sinode en Klassisargiewe.
(c) Ordening van persoonlike argiefversamelings.
(d) Ordening van groot argiewe van verskeie Deputaatskappe soos bv

Bybelvertaling en SDDS.
(e) Herinventarisering van bestaande argiewe.
(f) Inventarisering van die argiewe van Afrikaners in Argentinië.
(g) Help met navorsing ivm genealogie.
(h) Inlees van doop-, huweliks-, en lidmaatregisters se inskrywings op rekenaar.

Die pos behels die aanwins, keuring, ordening en inventarisering van alle kerklike
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dokumente, administratiewe werk, fisiese instandhouding van die Kerkargief
en navorsing. Heelwat tyd word bestee aan die verskaffing van inligting en
skakeling met verskeie kerklike liggame en gemeentes.

Besluit: Hierdie saak word na die Bestuur van die Administratiewe Buro
verwys vir verdere afhandeling – Deputate Handelinge.

3. Sentrale Lidmateregister
Die Sinode oorweeg die instelling van ‘n sentrale lidmateregister.
Motivering: Tydens die Deputate se besoeke aan Klassisse is die vraag telkens
vanuit die Kerke gestel waarom ‘n sentrale databasis met lidmategegewens
nie saamgestel kan word om attestering te vergemaklik nie.

Besluit: Hierdie saak word nie hanteer nie, aangesien dit volgens die weg
van KO, art 46 op die tafel behoort te kom (Beskrywingspunt). (Kerke en nie
Deputate nie, behoort nuwe sake vir die Agenda van ‘n vergadering voor te
hou met die nodige motivering).
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19.  Kerkregtelik

19.1 RAPPORT DEPUTATE VIR DIE TOEPASSING VAN KO, ART 66
(Art 25)

A. Dr AH Grovè stel die Rapport.
B. Besluit: Die Rapport word staande Sinode afgehandel.

C. RAPPORT
1. Opdrag

Acta 2003:454, art 20.1, 1.
Besluit: Kennis geneem.

2. Sake waarvan die Sinode moet kennis neem
Die Deputate vir die toepassing van KO, art 66 is die afgelope drie jaar nie
opgeroep nie en het dus niks om aan die Sinode te rapporteer nie. As gevolg
daarvan het die Deputate nie vergader en gekonstitueer nie.
Besluit: Kennis geneem.

3. Sake waaroor die Sinode moet besluit
Dat die Sinode weer twee Deputate met sekundi aanwys.

Besluit: Goedgekeur.
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19.2 RAPPORT DEPUTATE ARTIKEL 48 KERKORDE (Artt 275, 290)

A. Ds SD Snyman stel die Rapport.
B. Besluit: Die Rapport word verwys na die Kommissie Kerksake: Histories en

Kerkregtelik.
C. Dr JH Howell rapporteer namens die Kommissie Kerksake: Histories en

Kerkregtelik.

D. RAPPORT
1. Opdragte
1.1 Acta 2003:728, 3.2–3.3.
1.2 Acta 2003:473.

Besluit: Kennis geneem.

2. Sake waarvan die Sinode moet kennis neem
2.1 Die saak van eenheid en teologiese opleiding van studente uit al die Sinodes

(Acta 2003:728, 3.1) is op versoek van die Kuratorium ook deur hierdie Deputate
hanteer.

2.2 Die eerste vergadering van die Deputate van Sinodes Middellande,
Potchefstroom en Soutpansberg is ook deur twee afgevaardigdes van die CGK
(Ndl) bygewoon, naamlik, di H Last en G Drayer.

Besluit: Kennis geneem.
2.3 Agtergrond
2.3.1. Inleidend

Die opdrag aan die deputate (Acta 2003:728, 3.2.-3.3.) verwys ook na die
opdragte wat reeds tydens vorige Sinodes aan hierdie Deputate gegee is. Ter
wille van helderheid, word ‘n kort oorsig gegee van die verloop van die opdragte
wat sedert 1991 aan die Deputate gegee is.

2.3.2 Samevattend
Die beginsel ter sprake is die eenheid van die liggaam van Christus. Hierdie
eenheid moet ook konkreet en sigbaar uitgelewe word waar kerke mekaar in
die kerkregering bystaan (vergelyk Acta 1997:864, 2.1.2). Die eenheid wat
tussen gelowiges bestaan, hef egter nie die Godgegewe verskeidenheid van
taal en kultuur op nie. Daarom besluit GKSA Sinode 1997 (Acta 1997:870,
4.2.1) dat kerke mekaar sowel binne as buite taal- en kultuurverband in
kerkregering kan bystaan.
Tot dusver het die kerke binne die GKSA nog nie genoegsaam aandag gegee
aan die bystand deur kerke in kerkregering buite taal- en kultuurverband nie.
Die kerke binne die GKSA skenk reeds ongeveer 35 jaar lank aan hierdie saak
aandag, sonder dat dit werklik tot in sy volle konsekwensies deurgevoer is.
Gevolglik het daar algaande ‘n dringendheid ontstaan dat hierdie
aangeleentheid daadwerklik en op ‘n ordelike wyse aangespreek en tot uitvoer
gebring behoort te word.
Die Deputate GKSA het in die uitvoer van hul mandaat (Acta 2003:473) die
geografiese indelingswyse van meerdere vergaderings uitgewerk. Op grond
hiervan kan kerke op organiese wyse, waar die behoefte bestaan of waar daar
sake op die tafel kom wat die geografies nabygeleë kerke gesamentlik raak,
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byeenkom, aangesien sake (van gedeelde belange) die agenda van ‘n meerdere
vergadering bepaal.

Besluit: Kennis geneem.

3. Sake waaroor die Sinode moet besluit
Die dokument wat hieronder volg, is ’n samevatting van die uitkomste van die
gesprekke tussen die Deputate van Sinodes Middellande, Potchefstroom en
Soutpansberg die afgelope drie jaar.

DECISIONS OF THE CO 48 DEPUTIES OF
SYNODS MIDLANDS, POTCHEFSTROOM AND SOUTPANSBERG

at meetings held on 7-10-2003, 9-9-2004 and 9-6-2005

1. There is complete agreement that the present system of major assemblies
should be restructured.
Besluit: Kennis geneem.

2. Classes and Synods
2.1 That Regional Classes and Regional Synods and a General Synod be instituted.
2.2 That Classes be composed of more churches, so that there will be enough spiritual

gifts to effectively handle the Agendas.
2.3 That as a general rule not less than 15 churches will constitute a Classis. There

are about 410 churches, which have to be grouped in Classes. Attention must be
given to practical issues like distance and costs, as well as to the presence of
the necessary gifts.

2.4 That a Committee be appointed, which provide the next National Synods of a
provisional proposal about the grouping of the proposed new major assemblies
and about the way that Classes should delegate Deputies for Regional Synods
and Regional Synods for the General Synod. This Committee may consult existing
Classes on the matter of the grouping, and may co-opt members if necessary.
The Committee members are the following: Reverends MS Nefefe and MS Muhali
from Soutpansberg, HH Sehoole, SZ Phungula and MA Modise from Midlands,
and Prof JM Vorster and Rev SD Snyman from Potchefstroom.

Besluit: Goedgekeur.

3. Agendas of Regional Classes and Synods
3.1 That Agendas of Classes, Regional Synods and the General Synod be composed

according to the Church Order.
3.2 That the Deputies for Legal Advice of Synod Potchefstroom will be asked to give

advice on the following matter:
- how issues on the Agendas of Classes, Particular Synods and National Synods,

which gather according to existing arrangements, and which cannot
immediately be carried over to the new Regional Classes and Regional
Synods and General Synod, should be concluded orderly by these assemblies.

Besluit: Goedgekeur.
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4. The following possible problem-areas were foreseen in the proposed new
system
These problem areas are listed, and the commentary and recommendations which
were agreed upon, follow immediately after each listing:

4.1 The situation of churches which have unresolved problems within the existing
arrangements, i.a. Orania, and the churches that form Classis Capricorn.
Recommendations and commentary

4.1.1 The Deputies of Potchefstroom have evidence that the problem concerning
Orania has been resolved.

4.1.2 Classis Capricorn
4.1.2.1 That the Deputies of Potchefstroom will acquire the exact decision of the

Particular Synod Bosveld November 2003 about the acceptance of Classis
Capricorn as one of the Classes, which constitutes Part Synod Bosveld. If
working towards reconciliation was part of the decision, the Potchefstroom
Deputies will inform the Part Synod that there is urgency in the matter, since
the whole situation is viewed as a stumbling block by Synod Soutpansberg in
the negotiations for a new system of major assemblies.

4.1.2.2 That the Potchefstroom Deputies will report on this matter to Synod
Potchefstroom of 2006.

4.1.2.3 The Deputies from Soutpansberg regard the decision by Bosveld to be against
the Church Order. These Deputies are advised to recommend to their Synod
to table a petition of protest against the decision of Part Synod Bosveld.

4.1.2.4 The Deputies of Midlands and of Potchefstroom do not view the solution of
the problem concerning Classis Capricorn as a pre-condition in the process
of implementing the proposed new system. However, for the Deputies of Synod
Soutpansberg the resolving of this problem is a pre-condition.

Besluit: Kennis geneem.
4.2 Language

Recommendation
4.2.1 That every new Classis and the new Synod should take its own steps with regard

to its language medium, within the framework of the official languages of the
country.

Besluit: Goedgekeur met die volgende byvoeging: Elke vergadering moet
verseker dat taalverskille nie lei tot gebrekkige kommunikasie nie. Elke
afgevaardigde moet kan deelneem aan gesprekvoering en besluitneming
van sake op die Agenda.

4.3 Possible contradictory/differing decisions of the present National Synods and
other assemblies, and the necessity or not to come to an agreement on these
before new assemblies meet, for instance decisions about women in office.
Recommendations and commentary

4.3.1 That the new assemblies (Regional Classes, Regional Synods and the General
Synod) will appoint Deputies to establish whether there are contradictory/
conflicting decisions. These Deputies must advise that assembly how best to
rectify those decisions in a church orderly way.

Besluit: Goedgekeur.
4.3.2 That decisions that were taken by the different assemblies, stay binding on the

churches involved, unless the new assemblies have taken new decisions on
these matters.

Besluit: Goedgekeur.
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4.3.3 All agree to the advice in 4.3.1 and 4.3.2 as far as general matters are
concerned, but the Deputies of Synod Soutpansberg have reservations about
being part of the proposed new system before certain conflicting decisions (for
instance those about women in office) have been resolved.

Besluit: Kennis geneem.
4.3.4 That requests by persons or assemblies to review certain decisions taken

previously by assemblies other than their own should be handled with special
circumspection and sensitivity.

4.4 Differences in theological training
Commentary

4.4.1 The content of the Report of the sub-committee (proff TC Rabali & JJ J Van
Rensburg) (Appendix 1) is noted.

4.4.2 The Deputies for Synods Midlands and Potchefstroom are of the conviction
that any real or perceived problems in this regard should be referred to the
proposed new General Synod. For the Deputies of Synod Soutpansberg the
resolving of their problems in this regard are a pre-condition for their partaking
in the proposed new system.

Besluit: Kennis geneem.
4.5 Own institutions and property

Recommendations
4.5.1 That – with regard to all properties and funds registered in the names of local

churches, or of the Administrative Bureau, or of the existing three National
Synods, or of any other ecclesiastical-connected grouping – the Deputies for
Legal Advice are asked to advise those concerned on the best way to handle
these matters.

4.5.2 That projects of existing Classes or Particular Synods or National Synods, which
are running countrywide, be put on the Agenda of the General Synod, which will
decide on how to continue the work.

Besluit: Goedgekeur.
4.6 The “Administratiewe Buro”

Recommendation
4.6.1 That the Administrative Bureau becomes the Bureau for all the churches.

Besluit: Goedgekeur met wysigings en met die volgende byvoeging: Die
Bestuur van die Administratiewe Buro moet alle praktiese en finansiële
implikasies ondersoek in oorleg met die Deputate van die betrokke Sinodes
ten einde hierdie saak te kan implementeer. (Wysigings hierbo aangebring.)

4.7 The influence of prejudice and distrust in future relationships
Recommendation

4.7.1 Those assemblies where prejudice and distrust are encountered should handle
it in a Biblical way according to the means and methods specified in the Church
Order. Classes can also, for instance, create opportunities for members of
different churches to get to know each other better.

Besluit: Goedgekeur.
4.8 The way in which the mission-vision of Synod Soutpansberg is to be handled

Recommendations and commentary:
4.8.1 That the content of the document “The vision of mission of Synod Soutpansberg”

(Appendix 2) is noted.
4.8.2 That issues mentioned in this document are recognized as real and/or perceived

problems that should get serious and urgent attention.
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4.8.3 That these issues should be handled in a church orderly way by the proposed
new assemblies.

Besluit: Kennis geneem.

Aanbevelings
3.1 Dat die Sinode die standpunte en kommentaar wat volgens hierdie stuk op die

rekening van hierdie Deputate staan, goedkeur.
Besluit: Goedgekeur. Kyk 1 tot 4.8.3 hierbo.

3.2 Dat die Sinode die implementering van die voorgestelde nuwe stelsel met die
ander Sinodes goedkeur.

Besluit: Goedgekeur.
3.3 Dat die Sinode weer Deputate aanwys om die hele saak verder te voer.

Besluit: Goedgekeur.

4. Opdragte aan te benoeme Deputate
4.1 Om die gesprek oor uitstaande kwessies en oor die implementering van die

voorgestelde nuwe stelsel met afgevaardigdes van Sinodes Middellande en
Soutpansberg voort te sit.

Besluit: Goedgekeur.
4.2 Om voort te gaan met die implementering van die nuwe stelsel – indien nodig

trapsgewys – soos wat ooreenstemming met die ander Sinodes bereik word.
Besluit: Goedgekeur.

4.3 Om aandag aan al die sake (kerkregtelik, administratief, organisatories,
finansieel, wetlik, taalaspekte, ens) te gee wat vir die ordelike implementering
van die nuwe stelsel nodig is.

Besluit: Goedgekeur soos gewysig. (Wysigings hierbo aangebring.)
4.4 Om waar nodig, ander Deputategroepe en kundiges te betrek met die oog op

die uitvoering van bogenoemde opdragte.
Besluit: Goedgekeur.

4.5 Om dokumentasie van vergaderings met ander Sinodes ook in Afrikaans aan
toekomstige Sinodes van die GKSA beskikbaar te stel.

Besluit: Goedgekeur.

E. AANVULLENDE RAPPORT
Hierdie Rapport dui in geheel die praktiese wyse aan waarop die Deputate meen
dat kerke mekaar buite taal- en kultuurverband (volgens geografiese indeling) in
kerkregering kan bystaan.

Besluit: Kennis geneem.

1. Opdragte
1.1 Die opdrag waaroor hier gerapporteer word, is vervat in die Rapport Deputate

Artikel 48 Kerkorde, 2.4.
Besluit: Kennis geneem.

2. Sake waarvan die Sinode moet kennis neem
2.1 Die Kommissie het op 3 November 2005 vergader, en die twee lede wat die

Deputate van die GKSA verteenwoordig, naamlik prof JM Vorster en ds SD
Snyman dien hierdie Rapport in.
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2.2 Die kerke van Sinode Soutpansberg is in hierdie Rapport buite rekening gelaat,
aangesien daar eers verder met hulle gesprek gevoer sal moet word voordat
hulle inskakel by die nuwe sisteem.

Besluit: Kennis geneem.

3. Sake waaroor die Sinode moet besluit
3.1 The following list of proposed new Regional Classes will be instituted.

Classis 1 Cape (west) Classis 2 Cape (East)
1. Clanwilliam 1. Burgersdorp
2. Kaapstad 2. Aliwal Noord
3. Worcester 3. Dordrecht
4. Bellville 4. Barkly Oos
5. Grassy Park CC 5. Molteno
6. Oudtshoorn 6. Zastron
7. Paarl 7. Oos Londen
8. George 8. Maclear-Elliot
9. Stellenbosch 9. Queenstown
10. Bellville-Oos 10. Monti
11. Elsiesrivier 11. Addo
12. Vredenburg/Saldanha 12. Bhayi
13. Strand 13. Mdantsane
14. Mosselbaai 14. Port Elizabeth
15. Hermanus 15. Uitenhage
16. Stilbaai 16. Jeffreysbaai
17. Crossroads 17. Venterstad
18. De Aar 18. Steynsburg
19. Philipstown 19. Nozizwe

20. Lyciumville
21. Middelburg (Kaap) CC
22. Colesberg
23. Westdene
24. Renosterberg
25. Strydenburg
26. Cradock/Somerset-Oos

Classis 3 (Mpumalanga) Classis 4 (East Rand)
1. Lydenburg 1. Brakpan
2. Middelburg (Tvl) 2. Benoni
3. Bronkhorstspruit 3. Springs
4. Stoffberg 4. Boksburg
5. Belfast 5. Delmas
6. Carolina 6. Kemptonpark
7. Witbank 7. Nigel
8. Groblersdal 8. Noord-Oosrand
9. Barberton 9. Kemptonpark-Noord
10. Nelspruit CC 10. Springs-Oos
11. Waterval Boven 11. Benoni-Noord CC
12. Wondersig 12. Brakpan-Suid
13. Komatipoort 13. Kwa-Thema
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14. Witrivier 14. Daveyton
15. Hendrina 15. Tembisa
16. Middelburg-Noord 16. Tsakane
17. Witbank-Suidoos 17. Tembisa-Wes
18. Kanyamazane 18. Boksburg-Suid
19. Ackerville 19. Kemptonpark-Mooifontein
20. Bankfontein
21. Kwa Ndebele
22. Piet Retief
23. Pongola
24. Volksrust

Classis 5 (Free State East) Classis 6 (Free State South)
1. Ladybrand 1. Reddersburg
2. Tweespruit 2. Bethulie
3. Frankfort 3. Boshof
4. Lindley 4. Philippolis
5. Ficksburg 5. Petrusburg
6. Betlehem 6. Bloemfontein
7. Harrismith 7. Vleuels
8. Reitz 8. Bloemfontein-Oos
9. Heilbron 9. Bloemfontein-Suid CC
10. Steynsrus 10. Bloemfontein-Noord
11. Thaba ‘Nchu 11. Bloemfontein-Suidheuwels
12. Phuthaditjhaba 12. Brandfort
13. Thabana Khubetsoana 13. Bloempark
14. Bethel 14. Jacobsdal
15. Botshabelo 15. Heidedal
16. Ventersburg 16. Rusfontein
17. Kroonstad 17. Phahameng
18. Odendaalsrus 18. Emmanuel
19. Viljoenskroon 19. Bultfontein
20. Hennenman 20. Theunissen
21. Welkom CC
22. Virginia
23. Bothaville
24. Senekal
25. Welkom-Noord
26. Thabong
27. Kutlwanong
28. Phomolong
29. Meloding
30. Kerke in Lesotho (bv

Mafiteng en  Mohaleshoek)

Classis 7 (Griqualand West) Classis 8 (North West)
1. Fauresmith 1. Wolmaransstad
2. Postmasburg 2. Schweizer Reneke
3. Delportshoop 3. Sannieshof
4. Kuruman 4. Uitschot
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5. Olifantshoek 5. Bloemhof
6. Koffiefontein 6. Stilfontein
7. Kimberley CC 7. Orkney
8. Daniëlskuil 8. Delareyville
9. Upington 9. Klerksdorp-Noord CC
10. Kathu 10. Klerksdorp
11. Duineveld 11. Matsau
12. Metsi A Matala 12. Migdol
13. Tlhakala Tlou 13. Tswaing
14. Maruping 14. Bontleng
15. Moshaweng 15. Knapdaar
16. Vaalharts 16. Batho-Bathostad
17. Vryburg 17. Setlagole
18. Goeie Hoop 18. Deelpan
19. Christiana 19. Khuma
20. Huhudi 20. Jouberton
21. Orania 21. Sannieshof (Middellande)

22. Madibogo

Classis 9 (Central North) Classis 10 (Northern)
1. Waterberg 1. Pietersburg
2. Koedoesrand 2. Louis Trichardt
3. Magol 3. Potgietersrus
4. Warmbad 4. Laeveld
5. Naboomspruit 5. Magalakwin
6. Vaalwater 6. Messina
7. Marble Hall 7. Dendron
8. Nylstroom 8. Phalaborwa
9. Krokodilrivier 9. Pietersburg-Noord
10. Matlabas 10. Potgietersrus-Wes CC
11. Die Moot 11. Pietersburg-Suid
12. Brits 12. Hoedspruit
13. Drieviersboom 13. De Hoop
14. Elandskraal 14. Fundudzi
15. Thabazimbi 15. Trans-Letaba
16. Beestekraal 16. Shangozi
17. Brits-Wes 17. Messina (Capricorn)
18. Odi 18. Mahwelereng
19. Makolokwe CC 19. Lusaka
20. Letlhabile 20. Chinhoyi
21. Ysterberg 21. Gweru
22. Odi-Noord
23. Boegoepan

Classis 11 (Pretoria Moot) Classis 12 (Pretoria Suidwes)
1. Pretoria CC 1. Daspoort CC
2. Innesdal 2. Pretoria-Wes
3. Pretoria-Wonderboom-Suid 3. Lyttelton
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4. Eloffsdal 4. Elandspoort
5. Die Kandelaar 5. Andeon
6. Bergsig 6. Wierdapark
7. Totiusdal 7. Centurion
8. Pretoria-Meintjeskop 8. Rietvallei
9. Oos-Moot 9. Rooihuiskraal

10. Atteridgeville

Classis 13 (Pretoria Noord) Classis 14 (Oostelike Pretoria)
1. Pretoria-Noord 1. Pretoria-Brooklyn CC
2. Wonderboompoort 2. Derdepoort
3. Pretoria-Annlin CC 3. Mamelodi-Oos
4. Refilwe 4. Mamelodi-Wes
5. Pretoria-Rooiwal 5. Silverton
6. Kameeldrift 6. Waterkloofrand
7. Pretoria-Magalieskruin 7. Meyerspark
8. Pretoria-Montanapoort 8. Pretoria-Alkantrant
9. Akasia 9. Wapadrant
10. Ga Rankuwa
11. Mabopane
12. Temba
13. Klipgat
14. Cullinan

Classis 15 (Potchefstroom) Classis 16 (Rand West)
1. Potchefstroom 1. Krugersdorp
2. Parys 2. Wesrand
3. Potchefstroom-Noord 3. Carletonville
4. Noordbrug 4. Krugersdorp-Wes
5. Potchefstroom-Suid 5. Roodepoort CC
6. Potchefstroom-Oos 6. Noordrand
7. Cachet 7. Magaliesburg
8. Buffeldoorns 8. Ontdekkers
9. Promosa 9. Witpoortjie
10. Potchefstroom-Mooirivier 10. Krugersdorp-Oos
11. Ikageng CC 11. Toekomsrus
12. Tshing 12. Wilropark
13. Khutsong 13. Dobsonville
14. Tuma-Hole 14. Tladi
15. Tlokwe Botshabela 15. Kagiso
16. Boskop 16. Mohlakeng
17. Kokosi 17. Tarlton
18. Westonaria 18. Muldersdrift
19. Modderfontein 19. Jabavu

20. Dube
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Classis 17 (Johannesburg) Classis 18 (Rustenburg)
1. Johannesburg-Suid 1. Rustenburg
2. Diepkloof 2. Lichtenburg
3. Linden 3. Zeerust
4. Tshiawelo 4. Koster CC
5. Newclare 5. Swartruggens
6. Meadowlands 6. Ventersdorp
7. Riverlea-Noordgesig 7. Mafikeng
8. Good News Community 8. Rustenburg-Wes
9. Brackenhof 9. Rustenburg-Noordoos
10. Eglise de la bonne Nouvelle CC 10. Thlabane
11. Eldorado 11. Itsoseng
12. Midrand 12. Lebone
13. Randburg 13. Boichoko
14. Germiston 14. Waterkloof (Middellande)
15. Alberton 15. Kgetleng
16. Primrose 16. Kraaipan
17. Edenvale 17. Khunwana
18. Alberton-Wes 18. Kopella
19. Kathlehong 19. Uitkyk
20. Alexandra 20. Ebenhaeser
21. Bergbron 21. Lorato
22. Die Bybels Gereformeerde

Kerk

Classis 19 (Namibia) Classis 20 (South East)
1. Outjo 1. Bethal
2. Gobabis 2. Standerton
3. Aranos 3. Ermelo
4. Keetmanshoop 4. Eendracht
5. Windhoek CC 5. Evander
6. Grootfontein 6. Kriel
7. Tsumeb 7. Secunda
8. Otjiwarongo 8. Secunda-Oos
9. Biermanskool 9. Heidelberg (Tvl)
10. Walvisbaai 10. Sasolburg
11. Mariental 11. Meyerton
12. Karasburg 12. Vanderbijlpark-Suid
13. Okahandja 13. Vereeniging-Oos CC
14. Windhoek-Suid 14. Vanderbijlpark-Oos

15. Vaalpark
16. Vereeniging ‘95
17. Vanderbijl
18. Sharpeville
19. Boipatong
20. Sebokeng
21. Zamdela
22. Ratanda
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Classis 21 (KZN-South) Classis 22 (KZN-North)
1. Pietermaritzburg CC 1. Vryheid CC
2. Durban-Noord 2. Empangeni
3. Suidkus 3. Ladysmith
4. Amanzimtoti 4. Glencoe
5. Pinetown 5. Newcastle
6. Durban 6. Kwandeni
7. Umbumbulu 7. Munywana
8. Kwa Mashu 8. Isandlwana
9. Ndaleni 9. Ndindindi
10. Mid-Illovo
11. Kwa-Mncane
12. Estcourt

3.1 The churches marked by CC will be the Calling Churches for the first meeting of
the new Classes. They will also be responsible for the compilation of the Agenda
for the first meeting of the Classis.

Besluit: Kennis geneem.
3.2 The following list of proposed new Regional Synods will be instituted.
3.2.1 Regional Synod 1 (Pretoria) consisting of Classes 11, 12, 13 and 14.
3.2.2 Regional Synod 2 (Bosveld) consisting of Classes 9, 10 and 18.
3.2.3 Regional Synod 3 (Noordwes) consisting of Classes 7, 8, 15 and 19.
3.2.4 Regional Synod 4 (Oostelike) consisting of Classes 3 and 4.
3.2.5 Regional Synod 5 (Vrystaat) consisting of Classes 5 and 6.
3.2.6 Regional Synod 6 (Kwazulu-Natal) consisting of Classes 21 and 22.
3.2.7 Regional Synod 7 (Suidelike) consisting of Classes 1 and 2.
3.2.8 Regional Synod 8 (Randvaal) consisting of Classes 16, 17 and 20.

Besluit: Kennis geneem.
3.3 The following churches will serve as Calling Churches for the first meeting of the

new Regional Synods and will be responsible for the agendas of these meetings:
3.3.1 Regional Synod 1 (Pretoria) Wapadrant
3.3.2 Regional Synod 2 (Bosveld) Pietersburg-Suid
3.3.3 Regional Synod 3 (Noordwes) Noordbrug
3.3.4 Regional Synod 4 (Oostelike) Springs-Oos
3.3.5 Regional Synod 5 (Vrystaat) Betlehem
3.3.6 Regional Synod 6 (Kwazulu-Natal) Amanzimtoti
3.3.7 Regional Synod 7 (Suidelike) Port Elizabeth
3.3.8 Regional Synod 8 (Randvaal) Randburg

Besluit: Kennis geneem.
3.4 Regional Synods, Classes and local churches may ask the relevant major

assemblies to change this grouping.
Besluit: Goedgekeur.

3.5 The major assemblies will be called Classes, Regional Synods (Streeksinodes)
and General Synods (Algemene Sinodes).

Besluit: Goedgekeur.
3.6 Each particular Classis and Regional Synod will decide on its own what name it

will use for itself.
Besluit: Goedgekeur.

3.7 The full name of the General Synods will be: General Synod of the Reformed
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Churches in South Africa / Algemene Sinode van die Gereformeerde Kerke in
Suid-Afrika.

Besluit: Goedgekeur.
3.8 The Regional Synods will delegate the following number of persons to General

Synods:
3.8.1 Regional Synod 1 (Pretoria) 40
3.8.2 Regional Synod 2 (Bosveld) 30
3.8.3 Regional Synod 3 (Noordwes) 40
3.8.4 Regional Synod 4 (Oostelike) 20
3.8.5 Regional Synod 5 (Vrystaat) 20
3.8.6 Regional Synod 6 (Kwazulu-Natal) 20
3.8.7 Regional Synod 7 (Suidelike) 20
3.8.8 Regional Synod 8 (Randvaal) 30

These numbers were arrived at by multiplying the number of Classes, of which
each Regional Synod is composed, by ten. The idea is that this number stay
fixed, even though Regional Synods may restructure (increase or decrease)
the number of Classes in their region. Only a decision by a General Synod may
change the delegation of the Regional Synods.

Besluit: Kennis geneem.
3.8.9 Die genoemde vergadering (kyk 3.12.3 hieronder) besluit oor die aantal

afgevaardigdes vanaf die Streeksinodes na die Algemene Sinode.
Besluit: Goedgekeur.

3.8.10 By die eerste vergadering van alle meerdere vergaderings word die aantal
afgevaardigdes vir daardie meerdere vergadering vasgestel.

Besluit: Goedgekeur.
3.9 Classes will delegate 16 persons per Classis to Regional Synods.

Besluit: Kennis geneem. Hierdie saak word op dieselfde wyse gehanteer
soos by 3.8.9 en 3.8.10.
3.10 The following time frame will be used DV as the target for implementing the

new system:
3.10.1 The first new Classes gather in September 2007.
3.10.2 The first new Regional Synods gather in November 2008.
3.10.3 The first new General Synod gathers in January 2009.

Besluit: Goedgekeur soos gewysig. (Wysigings hierbo aangebring.)
3.11 It will be wise for Synods gathering in the meantime to postpone decisions about

crucial matters, that is matters which could lead to division and which are of
importance for all the Reformed Churches in Southern Africa. These issues can
then be resolved in the proposed new General Synods.

Besluit: Kennis geneem.
3.12 Die Deputate KO, 48 ontvang opdrag om bogenoemde soos volg te fasiliteer:
3.12.1 Met alle plaaslike kerke binne die GKSA en Middellande te korrespondeer

met al die inligting en nodige Sinodebesluite van GKSA 2006, asook die
voorgestelde moontlike indeling van kerke binne Klassisse.

3.12.2 Die onderskeie kerke moet met die aangewese Deputate vir Korrespondensie
van hul onderskeie Partikuliere Sinodes kontak maak om hulle voorkeure en
kommentaar tov die voorgestelde indeling deur te gee.

3.12.3 Die te benoeme Deputate en die aangewese Deputate vir Korrespondensie
van al die Partikuliere Sinodes van die GKSA en Sinode Middellande vergader
met die inligting soos van die onderskeie plaaslike kerke ontvang.
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3.12.4 Hierdie vergadering stel ‘n finale konsep-indeling op en wys roepende
Kerkrade binne elke Klassis aan wat binne ‘n bepaalde vasgestelde tyd
opgeroep moet word.

Besluit: Goedgekeur.

Besluit oor die hele 3:
(a) 3 word as konsep goedgekeur.
(b) Probleme wat met die indeling mag bestaan, kan nadat die voorgestelde

konstitueringswyse plaasgevind het, op mindere vergaderings
afgehandel word (KO, art. 30).

(c) Deputate word aangewys om die proses van infasering in Klassisse te
koördineer en te lei in samewerking met die Deputate Korrespondensie
van die meerdere vergaderings en plaaslike kerke – ook wat die indeling
van Klassisse betref.

Besluit: Goedgekeur.
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19.3 RAPPORT DEPUTATE VIR REGSAANGELEENTHEDE (Art 64)

A. Prof A le R du Plooy stel die Rapport.
B. Besluit: Die Rapport word staande die Sinode afgehandel.

C. RAPPORT
1. Opdrag

Acta 2003:454-458.
Besluit: Kennis geneem.

2. Sake waarvan die Sinode moet kennis neem
2.1 Verskeie kerke en kerkl ike instansies waaronder plaasl ike kerke,

Deputategroepe, die Administratiewe Buro en die Kuratorium het die Deputate
om regsadvies genader. Hieronder word die belangrikste sake aangedui waaroor
advies of leiding gevra is, en waarmee die Deputate hulle ter uitvoering van hul
opdragte besig gehou het. Die aard van die werksaamhede van die Deputate is
soms sodanig dat advies telefonies en/of mondelings gegee moet word, insover
dit moontlik is. Die Deputate het verskeie kere vergader om aan meer
ingewikkelde of belangrike sake en versoeke aandag te gee.

2.2 Die saak in verband met br PJ van der Walt is in oorleg met die Bestuur van die
Administratiewe Buro tot ’n skikking gebring, en volledige rapport daaroor asook
die skikkingsakte word in die Rapport van die Bestuur van die Administratiewe
Buro weergegee (vgl aangehegte Bylae vir afskrif van die notule ivm die
skikkingsakte).

2.3 Op 3 Februarie 2003 is aan die volgende sake aandag gegee
2.3.1 Advies aan Deputate vir Diakonale Sake en die Administratiewe Buro insake

die Glenzicht-projek;
2.3.2 PJ van der Walt-aangeleentheid;
2.3.3 Versoek van Konvent van Reformatoriese Kerke insake die regsposisie van ’n

predikant in die lig van die Gereformeerde Kerkreg en die Arbeidswetgewing.
2.4 Op 5 September 2003
2.4.1 PJ van der Walt-aangeleentheid;
2.4.2 Vrystelling van Inkomstebelasting;
2.4.3 Versoek van Kuratorium i/s studente se gesondheidstoestand;
2.4.4 Skrywe van Gereformeerde Kerk Ventersdorp.
2.5 Op 3 Maart 2004
2.5.1 Belastingvrystelling vir kerke;
2.5.2 PJ van der Walt-aangeleentheid;
2.5.3 Skrywe van Reformed Church De Hoop in Vendaland.
2.6 September – November 2004
2.6.1 Verskeie vergaderinge in verband met die PJ van der Walt-aangeleentheid,

meestal saam met die Bestuur van die Administratiewe Buro.
2.7 Op 8 Junie 2005
2.7.1 Adviesvraag van Deputate Liturgiese Sake;
2.7.2 Adviesvraag van Klassis Potchefstroom;
2.7.3 Advies insake Jouberton-gemeente;
2.7.4 Advies insake Reformed Church De Hoop en Klassis Capricorn.
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2.8 Op 7 September 2005
2.8.1 Steeds insake die Reformed Church De Hoop;
2.8.2 Adviesvrae van die Administratiewe Buro insake registrasie van kerke as nie-

winsgewende organisasies en vrystelling van belasting;
2.8.3 Advies insake enkele Reglemente.

Besluit: Kennis geneem.

3. Sake waaroor die Sinode moet besluit
3.1 Ten opsigte van die vraag na die moontlike effek en implikasie wat die

Arbeidswetgewing (vgl Acta 2003:457, 3.2) op kerke en predikante se regsposisie
mag hê, rapporteer die Deputate soos volg:

3.1.1 Ds Johannes Smit het onder leiding van prof A le R du Plooy ’n proefskrif oor
die onderwerp geskryf wat kerke en predikante sou kon help om helderheid en
insig oor die saak te verkry;

Besluit: Kennis geneem.
3.1.2 Die oortuiging van die Deputate is dat predikante nie in ’n arbeidsregtelike

verhouding tot hul Kerk(rade) staan nie, en dat predikante derhalwe nie
onderhewig aan die bepalinge van die Arbeidswetgewing is nie;

Besluit: Kennis geneem.
3.1.3 Kerke en predikante word geadviseer om noukeurig en nougeset ag te gee op

die relevante artikels van die Kerkorde en tersaaklike ander dokumente
waaronder veral die beroepsbrief, wat die verhouding tussen ’n plaaslike kerk
en hul predikant reël en beskryf.

Besluit: Goedgekeur.
3.2 Die Sinode spreek sy dank en waardering uit teenoor die Deputate waaronder

veral die regsgeleerdes – wat die GKSA in moeilike sake waaroor hierbo
gerapporteer is, van deeglike advies bedien het, en bygedra het dat die GKSA
relatief ’n veel geringer finansiële skade gely het as wat andersins die geval sou
kon wees. Die Bestuur van die Administratiewe Buro as regspersoon en die
Deputate het uitstekend saamgewerk en onder leiding van ons regsgeleerdes
op die Deputate is die regskoste besonder laag gehou. Volledig verslag hieroor
is in die Rapport van die Bestuur van die Administratiewe Buro te sien.

Besluit: Goedgekeur.
3.3 Die Sinode benoem weer Deputate vir Regsaangeleenthede met die opdrag om

kerke, kerklike vergaderinge, Deputate, en instansies waaronder die
Administratiewe Buro en die Kuratorium ens in dringende en noodsaaklike gevalle
van regsadvies te bedien, en/of te help om regsadvies te verkry.

Besluit: Goedgekeur.
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19.4 BESWAARSKRIF MJ KRUGER TEEN ‘N BESLUIT VAN DIE
NASIONALE SINODE 1973 OOR TOELATING TOT DIE DIENS VAN
DIE WOORD NA AFSETTING (ART 121 – 3.2.2.3) (Artt 11, 62, 245)

A. Br MJ Kruger stel die Beswaarskrif.
B. Besluit: Die Beswaarskrif word verwys na die Kommissie Kerksake: Histories

en Kerkregtelik.
C. Ds JJ de Kock rapporteer namens die Kommissie Kerksake: Histories en

Kerkregtelik.
D. Geleentheid word gegee vir vrae en bespreking.
E. Geleentheid word gegee vir die beswaarde en toeligter om repliek te lewer.

F. BESWAARSKRIF
1. KO, art 46

Daar het wel al voorheen ‘n Beswaarskrif gedien oor hierdie besluit, maar wel ten
opsigte van 3.2.2.4: Invoeging van art 79. Hierdie beswaar gaan oor 3.2.2.3
prosedures.

2. Besluit
Die besluit waarteen beswaar aangeteken word, is vervat in Bylae 1 Acta 1973:316-
318.
Die spesifieke besluit waarteen beswaar aangeteken word, is vervat in 3.2.2.3 op
bl. 318 en spesifiek “… dat hy by die Kerk en Klassis waar hy uit die amp is, aansoek
doen vir ‘n aanbeveling.”

3. Agtergrond
Die hertoelating tot die Diens van die Woord is ‘n baie sensitiewe aangeleentheid
wat dikwels tot diskussie en Appèlle gelei het.
Een van die redes hiervoor is dat Partikuliere Sinodes die 1973 besluit verskillend
toepas. Die probleem was ook die onderwerp van verdere studie – Bylae B:
Meestergraad verhandeling, Ds RM van der Merwe, PU vir CHO, 1997.

4. Grond vir beswaar
Die grond vir beswaar is dat die prosedure besluit 3.2.2.3 “… dat hy by die Kerk
en Klassis waar hy uit die amp is, aansoek doen vir ‘n aanbeveling …” te vaag en
verwarrend is en daarom lei tot ongeregtigheid.

5. Beredenering
5.1 Vaag en verwarrend. Die vraagstuk rondom die aanbeveling is:

(a) waaroor handel die aanbeveling en
(b) kan die aanbeveling ook negatief wees? (tov ‘n aansoek).

5.2 Die 1973 Sinodebesluit spruit voort uit ‘n Deputateverslag van 1970 Sinode
Acta:431.

5.3 Die probleem was dat ‘n persoon wat onder KO, artt 12 of 79 uit die amp is, die
oordeel en tug van daardie kerk kon ontduik.

5.4 Daarom moet hy teruggaan na die Kerk (eerste kerk) en Klassis waar hy uit die
amp is, sodat hulle kan bevestig dat alle tugsake afgehandel is.
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5.5 Maar nie om aan te beveel oor sy huidige lewenswandel nie, aangesien so ‘n
persoon dikwels lank reeds weg is van daardie kerk.

5.6 Daarom moet sy huidige kerk ‘n “oordeel en aanbeveling” gee terwyl die vorige
kerk net ‘n aanbeveling gee.

5.7 Die Partikuliere Sinode van die kerk waar hy uit die amp is hanteer die aansoek,
en die eerste kerk kan daar sy mening lug.

5.8 Indien die eerste kerk ook nog ‘n aanbeveling tov sy toelating moet maak, word
die taak van die Partikuliere Sinode om te oordeel, aan die eerste kerk per
implikasie gegee.

5.9 Ten opsigte van (a) is die vraag dus:
(i) is die aanbeveling oor die ontduikte oordeel of
(ii) is dit ook oor sy nuwe aansoek op die meriete?

5.10 Soos bo verduidelik dui alles daarop dat dit net tov (i) die ontduikte oordeel is.
5.11 Ten opsigte van (b):

(i) Indien wel bevind word dat (ii) ook geld, dit tov sy aansoek op die meriete,
is die vraag of die aanbeveling ook negatief kan wees.

5.12 Daar bestaan inderdaad so iets soos ‘n “negatiewe aanbeveling” bv “Die
Kommissie beveel aan dat daar nie ‘n kerksaal gebou word nie.”

5.13 Die rede hoekom dit nodig is dat ‘n “negatiewe aanbeveling” gemaak kan word,
is dat die eerste kerk bv deur subjektitwiteit bevooroordeel kan wees. Indien
slegs ‘n positiewe aanbeveling sou geld, sou dit in die praktyk beteken dat
daardie eerste kerk ‘n aansoek tot hertoelating kan blokkeer.

5.14 Dit het dan die praktiese effek dat die eerste kerk die beoordelingsgesag word
en nié die Partikuliere Sinode nie, soos beoog word deur die 1973
Sinodebesluit nie.

5.15 Indien daar dan wel ten opsigte van die meriete van die saak aanbeveel kan
word, blyk dit dat die aanbeveling ook negatief kan wees, wat dan deur die
Partikuliere Sinode beoordeel word.

6. Ongeregtigheid
6.1 Indien ‘n besluit vaag en verwarrend is en vatbaar is vir meer as een uitleg, kan

dit beteken dat verskillende Partikuliere Sinodes die besluit verskillend kan toepas.
6.2 By een Partikuliere Sinode kan ‘n aansoek dus slaag, en by ander nie.
6.3 Dit is inherent onregverdig en ‘n ongeregtigheid. Skriftuurlik moet ongeregtighede

nie toegelaat word nie, bv:
� 2 Timoteus 2:19
� Titus 2:14
� Hebreërs 1:9
� 1 Johannes 1:9, ens.

7. Samevatting
Om te verseker dat aansoeke om hertoelating konsekwent en regverdig geskied,
is dit noodsaaklik dat die betekeniswaarde van die aanbeveling deur die eerste
kerk duidelik gedefinieer moet word.
Aangesien die aanbeveling vatbaar is vir verskeie interpretasies is die besluit vaag
en verwarrend. Daarom behoort hierdie Beswaarskrif te slaag.



404

8. Versoek
8.1 Indien die Beswaarskrif slaag tov 5.1 (a) is die voorstel dat die besluit soos volg

verander word: “…dat hy by die Kerk en Klassis waar hy uit die amp is, aansoek
doen vir ‘n aanbeveling slegs tov die vraag of alle tugsake afgehandel is, waarna...”

8.2 Indien die beswaar misluk tov 5.1 (a), maar slaag tov 5.1 (b), is die voorstel dat
die besluit soos volg verander word: “...aansoek doen vir ‘n aanbeveling, welke
aanbeveling positief of negatief kan wees, waarna…”

8.3 Indien die beswaar in die geheel nie slaag nie, word die Sinode versoek om
Studiedeputate aan te wys om die hele saak rondom hertoelating tot die amp te
ondersoek inaggenome Ds RM van der Merwe se studiestuk (Bylae B).

G. KOMMISSIERAPPORT
1. Beswaargrond

Die grond vir beswaar is dat die prosedure besluit 3.2.2.3 (Acta 1973) “… dat hy
by die Kerk en Klassis waar hy uit die amp is, aansoek doen vir ‘n aanbeveling ...”
te vaag en verwarrend is en daarom lei tot ongeregtigheid.
Besluit: Kennis geneem.

2. Beredenering van beswaargrond
2.1 Die beswaargrond word onder andere deur die beswaarde as volg beredeneer:

“Die vraagstuk rondom die aanbeveling is:
(a) waaroor handel die aanbeveling en
(b) kan die aanbeveling ook negatief wees? (tov ‘n aansoek).
Ten opsigte van (a) is die vraag dus:
(i) is die aanbeveling tov die ontduikte* oordeel of
(ii) (ii) is dit ook tov sy nuwe aansoek op die meriete?
Ten opsigte van (b):
(i) Indien wel bevind word dat (ii) ook geld, dit tov sy aansoek op die meriete,

is die vraag of die aanbeveling ook negatief kan wees.”
(ii) *Met “ontduikte oordeel” bedoel die beswaarde: “Die probleem was dat ‘n

persoon wat onder KO, artt 12 of 79 uit die amp is, die oordeel en tug van
daardie kerk kon ontduik.”

Besluit: Kennis geneem.

3. Bevinding
Die Kommissie bevind dat die woord “aanbeveling” (Acta 1973:318, 3.2.2.3)
inderdaad vaag en verwarrend kan wees. Uit materiaal wat voor die Kommissie
gedien het is onder andere aangetoon dat hierdie woord verskillend vertolk kan
word
Besluit: Kennis geneem.

4. Aanbeveling
4.1 Die beswaar slaag.

Besluit: Goedgekeur.
4.2 Die Sinode wys Studiedeputate aan om hierdie onduidelikheid op te klaar – onder

meer oor die draagwydte begrip “aanbeveling” – en om die volgende Sinode
hieroor te adviseer.

Besluit: Goedgekeur soos gewysig. (Wysigings hierbo aangebring.)
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19.5 BESKRYWINGSPUNT MJ KRUGER: VERSOEK TOT ONDERSOEK
OOR SINODEBESLUIT 2003, ART 12.2.3 (HERTOELATING BR ASM
VAN JAARSVELD TOT BEDIENINIG) (Art 125)

A. Ds PW Kurpershoek rapporteer namens die Pre-Advies Kommissie insake
Appèlle en Beswaarskrifte.

B. Besluit: Die Beskrywingspunt word nie ontvanklik verklaar nie. (Derhalwe word
die Beskrywingspunt nie gepubliseer nie – Deputate Handelinge.)
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19.6 DEPUTATE SYNODUS CONTRACTA: RAPPORT OOR
GEREFORMEERDE KERKE ORANIA / KIMBERLEY (Artt 67, 244)

A. Ds GNV Botha stel die Rapport.
B. Besluit: Die Rapport word verwys na die Kommissie Kerksake: Histories en

Kerkregtelik.
C. Dr JH Howell rapporteer namens die Kommissie Kerksake: Histories en

Kerkregtelik.

D. RAPPORT
1. Sake waarvan die Sinode moet kennis neem
1.1 Opdrag: Acta 2003:101 art 12.2.7 by 2.2.

“2.2.4  Dat voordat bogenoemde Synodus Contracta plaasvind (vgl 2.2.2) ’n
vergadering van die betrokkenes wat direk by die sake belang het, moet
plaasvind. Hierdie betrokkenes is die Kerkraad van Kimberley, lidmate op Orania
van die Gereformeerde Kerke Kimberley en Orania en Klassisse Griekwaland-
Wes, Krokodilrivier en Brits-Wes.

2.2.5 Dat hierdie Sinode die volgende persone as Adviseurs sal aanwys, wat ‘n
fasiliteringsrol speel en leiding gee ten einde mee te help om ‘n oplossing vir
probleme te verkry en die partye tot versoening te lei, naamlik ds PJ van der Walt
(Bethlehem), ds GNV Botha, prof A le R du Plooy en dr DG Breed.”

Besluit: Kennis geneem.
1.2 Pogings ter versoening
1.2.1 Die Deputate het op 24 en 25 April 2003 te River Lodge buite Potchefstroom

saam met verteenwoordigers van die Gereformeerde Kerke Orania, Kimberley
en Brits-Wes en van Klassis Griekwaland-Wes, Klassis Krokodilrivier en Part
Sinode Noordwes vergader. Met groot dankbaarheid teenoor die Here wat die
byeenkoms ryklik geseën het, is ‘n gesamentlike ooreenkoms opgestel waarin
getuig is van die versoening wat bereik is. Hierdie ooreenkoms moes saam
met die Notule deur die onderskeie vergaderings wat verteenwoordig was,
oorweeg word.

1.2.2 Die Deputate het onderneem om die ooreenkoms aan die kerke in kerkverband
deur te gee en om ‘n kort verklaring in Die Kerkblad te laat publiseer en ook
aan Die Kerkpad beskikbaar te stel.

1.2.3 Op 31 Julie 2003 het die Deputate saam met verteenwoordigers van die
Gereformeerde Kerke Orania en Kimberley te Kimberley vergader aangesien
daar verskil van mening was oor die Notule en die bewoording van die River
Lodge-ooreenkoms. Wysigings is eenparig aanvaar vir voorlegging aan die
ander vergaderings wat te River Lodge verteenwoordig was.

1.2.4 Voordat die dokumente uitgestuur kon word, was dit nodig dat die Skriba van
die Deputate weer ‘n besoek aan Orania bring en gesprekke met die lidmate
dáár van die Gereformeerde Kerke Kimberley en Orania voer. Daarna was ook
verdere telefoniese gesprekke en persoonlike besoeke nodig.

1.2.5 Bogenoemde proses en ook ander faktore van meer persoonlike en
tegnologiese aard het vertragings meegebring waarvoor ook die Deputate en
die Rapporteur by name, verskoning aangebied het. Die gewysigde dokumente
kon dus nie betyds voor die kerklike vergaderings dien en in 2004 afgehandel
word nie.
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1.2.6 Die gewysigde River Lodge-ooreenkoms en -notule is intussen wel reeds
aanvaar deur die kerke van Orania en Kimberley en Klassis Griekwaland-Wes.
Klassis Krokodilrivier het in lyn met die versoening adviseer dat die kerk van
Orania deel word van Klassis Griekwaland-Wes en dit het reeds so gebeur.
Die dokumente moet egter nog dien voor Part Sinode Noordwes DV November
2005.

1.2.7 Die inhoud van die versoening wat bereik is asook die publikasie van die
ooreenkoms en die uitreik van die verklaring, sal eers kan geskied nadat ook
Part Sinode Noordwes 2005 daaroor besluit het.

Besluit: Kennis geneem.

2. Sake waaroor die Sinode moet besluit
2.1 Die Sinode neem dankbaar kennis van die mate van versoening wat wel reeds

bereik is.
2.2 Die Sinode keur goed dat eers in ‘n Aanvullende Rapport na afloop van Part

Sinode Noordwes DV November 2005 volledig gerapporteer sal kan word oor
die inhoudelike van die ooreenkoms.

Besluit: Goedgekeur.

E. AANVULLENDE RAPPORT
1. Vir kennisname aan die Sinode
1.1 Opdrag: Aanvullend by Rapport Deputate oor Orania-Kimberley, Sinode 2006,

Agenda 19.1, p.513.
1.2 Partikuliere Sinode Noordwes, 22 November 2005, het met dankbaarheid kennis

geneem dat versoening bereik is , en het besluit dat in ooreenstemming daarmee
die besluit waarteen die oorspronklike Appèl ingedien is, herroep word.

1.3 Al die betrokke vergaderings het dus nou ingestem met die versoenings-
ooreenkomste (as Bylae 1 en Bylae 2 hierby aangeheg, en die Notule van die
versoeningsgesprek as Bylae 3).

Besluit: Kennis geneem.

2. Vir besluitneming deur die Sinode
Aanbevelings

2.1 Die Sinode aanvaar die Rapport en Aanvullende Rapport, en dat daarmee die
opdrag aan die Deputate uitgevoer is.

2.2 Die Sinode dank ootmoedig die Here wat deur sy Woord en Gees versoening
bewerk het.

2.3 Die Deputate het die versoening volgens opdrag (Acta 2003:101, art 12.2.7 by
2.2) gefasiliteer. In die gesprek tussen die onderskeie partye is ‘n Rapport aanvaar
wat as ‘n Bylae hierby ingesluit is. Hierdie Rapport word in die Handelinge van
2006 gepubliseer en dien as ‘n verklaring om die kerke in te lig oor die afhandeling
van die saak.

Besluit: Met dank goedgekeur soos gewysig by 2.3. (Wysigings hierbo
aangebring.)
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F. BYLAE

VERSOENINGSOOREENKOMS
OOREENKOMS ONDER LEIDING VAN DIE DEPUTATE VAN KLASSISSE
GRIEKWALAND-WES EN KROKODILRIVIER EN VAN DIE KERKRADE VAN
GEREFORMEERDE KERKE BRITS-WES, ORANIA EN KIMBERLEY,
GEFASILITEER DEUR DIE DEPUTATE VAN DIE NASIONALE SINODE 2003

Na indringende samesprekings, in biddende opsien tot die Here, het die
bogenoemde betrokkenes soos aangewys deur Nasionale Sinode 2003 eenparig
die volgende Rapport aanvaar:
1. Die betrokkenes het deurgaans tydens die gesprek mekaar se goeie trou om

tot oplossing van die probleme te kom, aanvaar. Daar was voldoende
geleentheid vir openlike gesprek en beraadslaging.

2. Waar daar foute begaan is in die optrede teenoor mekaar as individue,
gemeentes en meerdere vergaderings, is vergifnis in Christus van mekaar gevra,
en het die verteenwoordigers mekaar ook van vergifnis verseker, soos die Here
dit in sy Woord van ons vra: “Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een
teen die ander ‘n klag het; soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook
doen. Beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid
is. En laat die vrede van God waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle
harte heers, en wees dankbaar”(Kol 3:12–15).

3. Ons bely dat deur sondige optredes en besluite die eenheid van die kerk in
gedrang gebring is, en die eer van Christus so geskend is.

4. Die feit dat ‘n groep buite kerkverband gestel is en ‘n kerk as valse kerk
beskuldig is, word betreur en onvoorwaardelik teruggetrek.

5. Aan Klassis Griekwaland-Wes en Partikuliere Sinode Noordwes word deur die
Deputate kennis gee van die versoening wat bereik is, en dat dit op die weg
van die twee meerdere vergaderings lê om besluite wat strydig met die
versoening is, na te gaan. Wanneer dit gebeur het, sal dit dan ook moontlik
wees vir die appellante, met die ondersteuning van die verteenwoordigers van
Orania, om die terugtrekking van die Appèl na die Nasionale Sinode te oorweeg,
en die Roepende Kerkraad wat daarvoor aangewys is, daarvan in kennis te
stel.

6. Die herstel van verhoudinge sal geskied sonder gewetensdwang, en ons gun
mekaar gewetensvryheid. Die inskakeling van die Gereformeerde Kerk Orania
by ‘n Klassis in hulle omgewing sal mettertyd geskied (vgl Besluit Klassis
Krokodilrivier 17 Sept 2002, Art 15).
Die kerke besef dat ter wille van ware versoening die lidmate van albei
gemeentes wat te Orania woon mekaar moet help om verhoudinge te herstel
en met woord en daad hulle eenheid teenoor mekaar moet bewys.
Daarom is dit belangrik dat daar openhartige gesprekke as lede van die
liggaam van Christus sal wees.

7. Al die betrokkenes is dankbaar en bly in die Here dat die saak op hierdie wyse
afgehandel kon word in ooreenstemming met Fil 2:2-5: “Maak dan my blydskap
volkome deur eensgesind te wees en dieselfde liefde te hê, een van siel, een
van sin. Moenie iets doen uit selfsug of ydele eer nie, maar in nederigheid moet
die een die ander hoër ag as homself. Julle moet nie elkeen na sy eie belange
omsien nie, maar elkeen ook na die ander s’n. Want hierdie gesindheid moet
in julle wees wat ook in Christus Jesus was.”
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20.  Leerstellig

20.1 BESWAARSKRIF VAN PARTIKULIERE SINODE BOSVELD TEEN
BESLUITE VAN DIE NASIONALE SINODE 2003 – VROU IN DIE AMP
(Artt 11, 54, 220, 221, 224, 225, 246, 253, 258)

A. Ds NJ van der Walt stel die Beswaarskrif.
B. Besluit: Die Beswaarskrif word verwys na Kommissie Beswaarskrifte 2.
C. Dr PH Heystek rapporteer namens Kommissie Beswaarskrifte 2.
D. Geleentheid word vir vrae en bespreking gegee.
E. Ds SA Cilliers lewer repliek namens Partikuliere Sinode Bosveld.
F. Dr PH Heystek lewer repliek namens Kommissie Beswaarskrifte 2.

G. BESWAARSKRIF
Besluit waarteen beswaar gemaak word
Acta 2003:591, art 21.11, E, 4: Samevattende aanbevelings van die
Kommissierapport: “Die Sinode besluit in die lig van jarelange studie die volgende
oor die plek van die vrou in die kerk”: “4. Die bestudering van spesifieke
Skrifgedeeltes waar moontlik na die diens van vroue in ‘n ‘amptelike’ rol van diakens
in gemeentes verwys word, kon geen algemeen aanvaarde gevolgtrekkings bied
nie, maar dui tog in die rigting dat daar vroue in die diakendiens was (Rom 16:1,2;
Tim 3:11). Dit is egter duidelik dat vroue in die vroeg-Christelike kerk ‘diakonale
dienswerk’ in die versorging van medegelowiges verrig het (1 Tim 3:11; 5:9-15).
Die Sinode keur in die lig van die Skrif goed dat vroue wat die nodige gawes het as
diakens in die GKSA verkies en bevestig kan word. Die Sinode oordeel verder dat
bepaalde tekste soos Rom 16:2, 1 Tim 3:11 en 5:9-15 baie lank reeds in die
Gereformeerde Kerke in ekumeniese verband ‘n belangrike ondersteunende rol vir
vroue in ‘n besondere amp speel, alhoewel daar enersyds nie duidelike sekerheid
bestaan nie, maar andersyds ook geen verbod op vroue in die amp van diaken
geplaas word nie.”

1. Beswaargronde
1.1 Beswaargrond 1

Die Sinode het met bogenoemde besluit in stryd met KO, art 46 opgetree.
Motivering

1.1.1 Die Sinode 1988 het oor die vrou in die amp soos volg besluit: “Uit die
Studierapport blyk dit duidelik dat vroulike lidmate nie in die besondere diens
van Woordbedienaar en ouderling dien nie. Daar kan ook nie sonder teëspraak
voldoende bewys word dat vroulike lidmate (getroud of ongetroud) in die diens
van diaken dien nie” (Acta 1988:522, 37.3).

1.1.2 Op die Sinode 2000 is die besluit van 1988 getoets aan die hand van ‘n
Beswaarskrif wat nie geslaag het nie. Aldus is die besluit van 1988 gehandhaaf.
Op dieselfde Sinode is daar aan ‘n Beskrywingspunt gevolg gegee deur
Deputate te benoem om met inagneming van bestaande besluite studie te doen
oor die wyse waarop die Here die vrou in die kerk gebruik het en steeds wil
gebruik (Acta 2000:440-441, 21.8 E).
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1.1.3 Die Sinode 2003 neem, sonder motivering of bepaalde getuienis van nuwe stof,
die deel van die Rapport wat handel oor die vrou in die amp, sonder inagneming
van bestaande besluite, ter tafel. Daarmee is ‘n saak wat reeds afgehandel is,
sonder aanduiding van die noodsaaklikheid daarvan, by herhaling, wederregtelik
en dus onordelik behandel. Dit is volkome in stryd met KO, art 46 wat bepaal:
“Sake vir behandeling op meerdere vergaderings moet nie opgestel word
voordat die besluite van die voorgaande Sinodes oor die voorgestelde punte
nagegaan is nie, sodat wat eenmaal afgehandel is, nie weer voorgestel word
nie tensy dit noodsaaklik geag word om iets te verander.”

1.2 Beswaargrond 2
Die Sinode het met bogenoemde besluit in stryd met KO, art 31 opgetree.
Motivering

1.2.1 KO, art 31 bepaal dat ‘n besluit soos die van Sinode 1988 (sien 2.1.1 hierbo)
slegs verander kan word indien dit in stryd is met Gods Woord of die artikels
van die Kerkorde.

1.2.2 Die Deputate het egter hulle opdrag (“om met inagneming van bestaande
besluite studie te doen oor die wyse waarop die Here die vrou in die kerk gebruik
het en steeds wil gebruik”) willekeurig uitgebrei tot die vrou in die amp en daaroor
aanbevelings gedoen in stryd met KO, art 31. Nêrens is deur die Deputate of
deur die Sinode aangetoon dat die bestaande besluite van Sinode 1988 teen
die Skrif of Kerkorde is nie. Nogtans het die Sinode 2003 in sy besluit direk
teen ‘n bestaande besluit (vgl Acta 1988:522, art 37.3) ingegaan.

1.2.3 Sinode 1988 besluit dat daar nie ‘n besluit geneem kan word oor ‘n saak
“waarvan die Skrifbegronding slegs as ‘moontlik’ aangedui word nie” (Acta
1988:522, art 3.7.1, besluit, pt 2, motivering).

1.2.4 Hoewel die Sinode 2003 in sy besluit erken dat daar uit Skrifgetuienis “geen
duidelike sekerheid bestaan nie” gaan hy tog so ver om ‘n besluit te neem.

H. KOMMISSIERAPPORT
1. Werkswyse
1.1 Die Kommissie neem as uitgangspunt en werkswyse:
1.1.1 Om die Beswaarskrif biddend te oorweeg.
1.1.2 Om nie die saak van die vrou in die diakenamp as sodanig, van nuuts af te

beredeneer nie.
1.1.3 Om die beswaargrond(e) te weeg in die lig van die motivering wat aangebied

word.
1.1.4 Om vanuit die motivering te oorweeg of die beswaar kan slaag of nie.
1.1.5 Om daarop te let dat beweringe wat gemaak word die beswaar bewys of nie.

Besluit: Kennis geneem.

2. Beredenering
2.1 Beswaargrond 1

Deur die besluit (Acta 2003:591, art 21:11, E, 4) te neem, het die Sinode in stryd
met KO, art 46 opgetree.
Die beswaardes voer aan (1.1.2) dat op Sinode 2000 die besluit van 1988 getoets
is aan die hand van ‘n Beswaarskrif wat nie geslaag het nie. Dit blyk egter uit die
Acta (47e Sinode 2000) dat bevind word dat die Beswaarskrif waarna die
beswaardes verwys, onontvanklik verklaar is en dus nie in behandeling geneem
is nie (vgl Kommissierapport, E, pt 2 p 440). Die besluit van 1988 is met ander
woorde nie aan die hand van ‘n Beswaarskrif getoets nie.
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Die beswaardes beweer verder dat die Deputate wat in 2003 rapport lewer,
sonder motivering of bepaalde getuienis van nuwe stof, die deel van die Rapport
wat handel oor die vrou in die amp sonder inagneming van bestaande besluit
ter tafel neem. Daar word dus beweer dat dit nie die opdrag van die Deputate
was om oor die vrou in die amp te handel nie.
Tog was die opdrag soos volg: (Acta 2000, D p440).
“Die Nasionale Sinode benoem Deputate om ‘n studie te maak oor wat in die
Skrif openbaar word oor die wyse waarop die Here die vrou in sy Kerk gebruik
het, en vandag nog steeds wil gebruik.”
Die motivering vir genoemde opdrag dui juis daarop dat die Deputate in die lig
van besluite van Sinode 1988 waarin na verskillende moontlikhede verwys word,
in hul studie, sover moontlik, duidelike antwoorde moet bied oor wat presies die
geval is. Daar word oa verwys (p440, Acta 2000) dat “die moontlikheid dat Febe
‘n diaken sou wees”, dat hieroor duidelikheid verkry behoort te word. Ook moet
of “katelegesthai” op die verkiesing tot ‘n besondere diens dui al dan nie,
uitgemaak word, aangesien dit sekerlik die plek van die vrou in die kerk raak. In
der mate stel Sinode 2000 (2 van motivering, p440) dit duidelik “dat in die studie
oor die plek van die vrou in die Kerk nog sake is wat nie volledig gehanteer en
afgehandel is nie.” Daarom moes die Studiedeputate (2000) “poog om antwoorde
te vind op talle onbeantwoorde vrae en los lyne wat daar uit die vorige studies
voortgespruit het” (vgl 5, Acta 2000:441).

Besluit: Kennis geneem.
2.1.1 Bevinding

Dit is duidelik dat die Studiedeputate nie in stryd met KO, art 46 opgetree het
nie, maar juis met inagneming van vorige besluite hulle opdrag moes uitvoer.

Besluit: Kennis geneem.
2.1.2 Aanbeveling

Die beswaar slaag nie op grond van beswaargrond 1 nie.
Besluit: Die aanbeveling slaag nie.

2.2 Beswaargrond 2
Die beswaardes beweer dat die Sinode 2003 met die neem van die genoemde
besluit in stryd met KO, art 31 opgetree het. Hulle redeneer (1.2.2) dat die
Deputate hulle opdrag (“om met inagneming van bestaande besluite studie te
doen oor die wyse waarop die Here die vrou in die kerk gebruik het en steeds wil
gebruik”), willekeurig uitgebrei het tot die vrou in die amp en daaroor aanbevelings
gedoen het, in stryd met KO, art 31. Die bewering is onwaar omdat die opdrag
aan die Studiedeputate (Acta 2000:440 en 441, Artt 74, 206, 230) juis is “om
studie te maak oor wat in die Skrif openbaar word oor die wyse waarop die Here
die vrou in sy Kerk gebruik het en vandag nog steeds wil gebruik.” Let daarop
dat die studie op ‘n wyse onderneem word waartydens Kerkrade en individuele
lidmate insette kon lewer. Die motivering van genoemde opdrag is belangrik:
(a) “In oa die besluit van die Sinode 1988:519-521, 3.6.3, 3.6.5, 3.6.7, word

daar na verskillende moontlikhede wat kan wees, verwys. Studie behoort
sover moontlik ‘n duidelike antwoord te bied oor wat presies die geval is.”

(b) “Dit is duidelik uit die Rapport wat voor die Sinode in 1988 gedien het uit
kommentare wat na die Sinode gelewer is, dat in die studie oor die plek van
die vrou in die Kerk nog sake is wat nie volledig gehanteer en afgehandel is
nie”.
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Die wyse waarop Sinode 2000 aan die Beskrywingspunt gevolg gee, het onder
andere ingehou dat:
1. Die studie op die openbaringshistoriese Skrifgegewens oor die plek en rol

van die vrou in die kerk moet fokus. Duidelike verband moet aangetoon word
oor die raakvlakke van die plek en rol van die vrou in samehang met die plek
en rol van die man (Acta 2000:441, 4).

2. Die Studiedeputate moet poog om antwoorde te vind op talle onbeantwoorde
vrae en los lyne wat daar uit die vorige studies voortgespruit het (Acta
2000:441, 5).

Die Kommissie redeneer (vgl Acta 2003:569, 3.4) dat in die lig van die opdrag
aan die Studiedeputate dit juis ook oor die vrou in die besondere dienste handel.
Punt 3.4.1.1 (Sinode 2003:569) lees:
“Die Deputate het ‘n lys van los lyne en onbeantwoorde vrae uit die vorige studies
en uit die Beskrywingspunt wat tot hierdie studie aanleiding gegee het, opgestel
…” En punt 3.4.1.2 (Sinode 2003) lees: “Dit kom voor dat die los lyne en
onbeantwoorde vrae nie soseer te doen het met die plek van die vrou in die kerk
in die algemeen nie, maar met die vraag of die vrou in een van die besondere
dienste/ampte in die kerk mag dien. In ons oorweging en beredenering van die
betrokke sake/Skrifgedeeltes het ons dan ook – waar nodig – besondere aandag
aan dié vraag gegee. Om reg aan die beantwoording van hierdie vraag te laat
geskied, moes ons ook aan verskeie ander sake en Skrifgedeeltes aandag gee;
daarom is die volgende ook behandel:
1 Kor 11
   Die tydgerigtheid van 1 Kor 14 en 1 Tim 2
   Charisma en amp (ingewerk by punt 3.5.2 van die Rapport)
Gal 3:28
   “Vroue as profete, leraars en regeerders.”

Besluit: Kennis geneem.
2.2.1 Bevinding

Die Studiedeputate het hulle opdrag nie willekeurig uitgebrei nie, maar in lyn
met Sinode 2000 uitgevoer.

Besluit: Kennis geneem.
2.2.2 Aanbeveling

Die beswaar slaag nie op grond van beswaargrond 2 nie.
Besluit: Die aanbeveling slaag nie.

2.3 Samevattende aanbeveling
Dat die Beswaarskrif in geheel nie slaag nie.

Besluit: Die aanbeveling slaag nie.
Samevattende Besluit: Die Beswaarskrif slaag in sy geheel.
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I. ORDEVOORSTEL 1
‘n Ordevoorstel word ter tafel geneem dat die Moderamen die Sinode adviseer wat
die konsekwensies is van die besluit wat die Sinode nou met ‘n meerderheid van
stemme geneem het.
Besluit: Goedgekeur.

J. RAPPORT VAN MODERAMEN
Die Voorsitter rapporteer namens die Moderamen en stel dat, aangesien die besluit
konsekwensies vir die kerk het, aandag gegee moet word daaraan dat
afgevaardigdes die Moderamen in kennis gestel het dat hulle vanweë tegniese foute
in die rapport (soos aanhalings van Sinodebesluite, ens.) teen die aanbevelings
gestem het, en versoek die Sinode om daaroor te besin.
Besluit: Goedgekeur..

Bespreking vind plaas.

K. ORDEVOORSTEL 2
Die Moderamen wys ‘n ad hoc-Kommissie aan wat die implikasies van die besluit
vir die verdere hantering van die agenda asook die implikasies van 2000 se
Sinodebesluite – en die hantering daarvan – bepaal.
Besluit: Goedgekeur.

Die volgende Kommissie word aangewys:
Drr HG Stoker (s), G Breed, di HJP de Beer, SD Snyman, proff A le R du Plooy en
CFC Coetzee.
Die Kommissie se opdrag word bepaal soos dit in die ordevoorstel vervat is.
Die Kommissie verlaat die vergadering.
Afgevaardigdes kan die Kommissie skriftelik van hulle standpunte inlig.

L. AD HOC-KOMMISSIE OOR ORDEVOORSTEL 2
Dr G Breed rapporteer namens die ad hoc-Kommissie.

M.NUWE VOORSTEL NA AANLEIDING VAN AD HOC-KOMMISSIE SE
RAPPORT OOR ORDEVOORSTEL 2
Die Voorsitter stel ‘n voorstel van di SD Snyman en HJP de Beer aan die Sinode.
Bespreking volg.
Inleiding
Die Sinode moet die Kommissierapport beoordeel in die volgende lig:
Die benadering van die Kommissie is om in gehoorsaamheid aan die Belydenis
dat Christus die enigste Hoof van die kerk is en terselfdertyd honoreer ons die
Belydenis (NGB, art 32 en KO) oor die kerkregering.
Die Sinode het besluit dat die beswaar van Partikuliere Sinode Bosveld op grond
van KO, artt 31en 46 slaag. Hieruit kan drie moontlikhede voortvloei:
Die derde moontlikheid volg nie die normale kerkordelike pad nie, maar is ‘n poging
om met inagneming van kerkregtelike beginsels die kerke wat hier verteenwoordig
is te probeer dien met Skrifgegewens oor die aangeleentheid.

Eerste moontlikheid
(a) Die besluit van Sinode 2006 oor die Beskrywingspunt van Partikuliere Sinode

Bosveld hou in dat die besluit van Sinode 2003 waarvolgens vrouens tot die
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amp van diaken verkies kon word, in die lig van KO, art 46 nie geneem kon
word nie.

(b) Die feit dat die beswaar van Bosveld geslaag het, hou volgens hierdie
moontlikheid in dat alle sake wat voortspruit uit die Rapport van 2003, nie
verder op hierdie Sinode hanteer kan word nie.

(c) Die slaag van die Beswaarskrif beteken ook dat geen vrou verder met beroep
op 2003 se besluit in die amp van diaken bevestig kan word nie.

(d) Dit bring die posisie van vroue wat huidig in die diakenamp staan, in gedrang.
(e) Hierdie moontlikheid hou in dat Studiedeputate aangewys word om Sinode

2000 se opdrag oor die vrou in die kerk uit te voer met inagneming van die
besluit van 2006.

(f) In die lig van KO, art 30 is plaaslike kerke verplig om in liefde hierdie besluit te
hanteer.

Tweede moontlikheid
(a) Die Beswaarskrif van Bosveld het spesifiek beswaar aangevoer teen punt 4

van die besluit van 2003.
(b) Hierdie beswaar het geslaag en daarmee is punt 4 van die besluit van die

Sinode (soos aangehaal in die Beswaarskrif) nietig verklaar.
(c) Gevolglik word Beswaarskrifte wat handel oor die nietigverklaarde besluit nie

in behandeling geneem nie.
(d) Die slaag van die Beswaarskrif beteken ook dat geen vrou verder met beroep

op 2003 se besluit in die amp van diaken bevestig kan word nie.
(e) Die res van die opdragte van Sinode 2003 wat nie in stryd is met die besluit

van Sinode 2006 nie is steeds ter tafel en kan ordelik afgehandel word.
(f) Hierdie moontlikheid hou in dat Studiedeputate aangewys word om Sinode

2000 se opdrag oor die vrou in die kerk uit te voer met inagneming van die
besluit van 2006.

(g) In die lig van KO, art 30 is plaaslike kerke verplig om in liefde hierdie besluit te
hanteer.

Derde moontlikheid
(a) Hierdie moontlikheid bedoel om die Skrifgegewens met betrekking tot die

vraag of die vrou in die diakenamp kan dien op die tafel te plaas. Hierdie
Skrifgegewens is die wat aan die orde kom in die Deputaterapporte,
Beswaarskrifte en Kommissierapporte op die tafel van Sinode 2006.

(b) Die konklusie waartoe op grond van Skrif en Belydenis itv hierdie senario
gekom is, is dan die besluit van die Sinode oor die vrou in die diakenamp.

(c) Die Beswaarskrif van Bosveld slaag op grond van KO, artt 31 en 46.
(d) Alle beswaargronde in ander Beswaarskrifte wat dieselfde bewysgronde

aanvoer, slaag in die lig van hierdie beslissing.
(e) Alle ander besware behalwe dié op grond van KO, artt 31 en 46 word behandel

en tot besluit gebring.
(f) Hierdie moontlikheid hou verder in dat die Deputate Rapporte en

Kommissierapport as advies daarop ter tafel geneem kan word.
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Besluit:
‘n Kommissie van pre-advies om die Sinode te adviseer oor die verfyning van die
voorstel ter tafel word in die lig van die bespreking benoem: di SD Snyman (s), HJP
de Beer en prof A le R du Plooy as adviseur.
Afgevaardigdes kan hulle voorstelle by die Kommissie indien.

N. RAPPORT VAN KOMMISSIE VAN PRE-ADVIES OOR VERFYNING VAN DIE
VOORSTEL TER TAFEL
Ds HJP de Beer rapporteer namens die Kommissie.
Die volgende word as voorstel aan die vergadering voorgehou:
Dat die Sinode Opsie 1 van die Kommissierapport ad hoc soos volg gewysig, sal
goedkeur:
1. Die besluit van Sinode 2006 oor die Beswaarskrif van Partikuliere Sinode

Bosveld hou in dat die besluit van Sinode 2003 waarvolgens vroue tot die amp
van diaken verkies kon word, in die lig van KO, art 46 nie geneem kon word nie.

2. Die feit dat die beswaar van Partikuliere Sinode Bosveld geslaag het, hou
volgens hierdie voorstel in dat alle sake wat voortspruit uit die Rapport van 2003,
nie verder op hierdie Sinode (2006) gehanteer kan word nie.

3. Studiedeputate word aangewys om die volgende Sinode op duidelike
Skrifgronde te adviseer oor die vraag of vroue in die amp van diaken en/of
ander georganiseerde vorme van diakonale dienswerk kan dien al dan nie, met
inagneming van die relevante materiaal op tafel van Sinode 2006 sowel as die
inhoudelike van die Rapport van Sinode 1988.

4. In die lig van KO, art 30 word plaaslike kerke geadviseer om die volgende in
berekening te bring:
(a) Dat die saak van vroue wat in die amp van diaken op grond van die besluit

van 2003 verkies is en dien met groot omsigtigheid hanteer word.
(b) Dat vroue wat reeds in die amp bevestig is geleentheid sal ontvang om

hulle ampswerk voort te sit in afwagting op die Skrifgefundeerde uitspraak
oor hierdie saak by die volgende Sinode.

(c) Dat kerke in hulle besluite oor die verdere hantering van die roeping van
vroue tot die amp van diaken in berekening sal bring daar uitsluitsel oor
die Skrifgefundeerdheid daarvan DV eers by die volgende Sinode gegee
sal word.

Bespreking volg.
Besluit:
‘n Subkommissie word benoem om die voorstel van die Rapport in die lig van die
bespreking aan te pas: di HJP de Beer, SD Snyman en prof A le R du Plooy.

O. AANGEPASTE VOORSTEL
Ds HJP de Beer rapporteer namens die Kommissie.
Advies insake A15.6, p249, Besluit Acta 2003:591, art 21.11, E4
Dat die Sinode Opsie 1 van die kommissierapport ad hoc soos volg gewysig, sal
goedkeur:
1. Die besluit van die Sinode 2006 oor die Beswaarskrif van Partikuliere Sinode

Bosveld hou in dat die besluit van Sinode 2003 waarvolgens vroue tot die
amp van diaken verkies kon word, in die lig van KO, art 46 nie geneem kon
word nie.
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2. Die feit dat die beswaar van Partikuliere Sinode Bosveld geslaag het, hou
volgens hierdie voorstel in dat alle sake wat voortspruit uit die Rapport van
2003, nie verder op hierdie Sinode (2006) gehanteer kan word nie.

3. Studiedeputate word aangewys om die volgende Sinode op Skrifgronde te
adviseer oor die vraag of vroue in die amp van diaken en/of ander
georganiseerde vorme van diakonale dienswerk kan dien al dan nie, met
inagneming van alle relevante materiaal, insluitend dié op tafel van Sinode
2006 sowel as die inhoudelike van die Rapport van Sinode 1988. Hierdie
studie moet duidelike gronde aandui indien enige Sinodebesluit deur sy
aanbevelings verander moet word, sodat ‘n vas en bindende besluit oor hierdie
saak deur die betrokke Sinode geneem kan word.

4. Aangesien ‘n aantal vroue op grond van die besluit van Sinode 2003 tot die
diakendiens verkies en bevestig is en met erns hierdie diens verrig, word kerke
in die lig van KO, art 30 geadviseer om die volgende in berekening te bring:
(a) Dat die saak van vroue wat in die amp van diaken op grond van die besluit

van 2003 verkies is en dien, met groot omsigtigheid hanteer word.
(b) Dat vroue wat reeds in die amp bevestig is, geleentheid sal ontvang om

hulle ampswerk voort te sit in afwagting op die Skrifgefundeerde uitspraak
oor hierdie saak by die volgende Sinode.

(c) Dat kerke in hulle besluite oor die verdere hantering van die roeping van
vroue tot die amp van diaken in berekening sal bring dat daar uitsluitsel
oor die Skrifgefundeerdheid daarvan DV eers by die volgende Sinode
gegee sal word.

Besluit: Die voorstel word eenparig aanvaar.

Die Sinode betuig hulle dankbaarheid. Dr CJ Smit lei die Sinode in ‘n dankgebed
en Ps 146:1 word gesing.

P. BESLUIT OOR DIE VOLGENDE RAPPORTE EN BESWAARSKRIFTE WAT
OOR DIE VROU IN DIE AMP HANDEL

In die lig van die besluit in 20.1 punt O oor die Beswaarskrif van Partikuliere
Sinode Bosveld het die Sinode die onderstaande Rapporte en Beswaarskrifte
nie in behandeling geneem nie.



417

20.2 MEERDERHEIDSRAPPORT DEPUTATE LEERSTELLIG – PLEK VAN
DIE VROU IN DIE KERK (Art 91)

In die lig van die besluit in 20.1 punt O oor die Beswaarskrif van Partikuliere
Sinode Bosveld het die Sinode die onderstaande Meerderheidsrapport nie in
behandeling geneem nie.

A. Dr AJ Kruger stel die Meederheidsrapport.
B. Besluit: Die Meerderheidsrapport word verwys na Kommissie Leerstellige Sake.

C. RAPPORT
1. Opdrag

Die opdrag aan die Deputate bevat vier hoofsake:
1.1 Ondersoek na die Skrif- en Belydenisgetroue lied (Acta 2003:645, 6.2.2) “Die

Sinode besluit dat die Deputate vir Leerstellige Sake opdrag ontvang om die
hele saak van die sing van Skrifgetroue en Belydenisgetroue liedere in die
erediens verder te ondersoek en die nodige riglyne moet stel vir hierdie tipe
liedere.”

1.2 Alternatiewe Nagmaalsformulier (Acta 2003:637, 3) “Daar word gevolg gegee
aan die Beskrywingspunt op die volgende wyse: Deputate word aangewys om
studie te doen oor die moontlike daarstel van (‘n) alternatiewe ontwerp-
nagmaalsformulier(e)” saamgelees met (Acta 2003:761, 11.2 – Aanwys van
Deputate) “Alternatiewe Nagmaalsformulier”.

1.3 Vertaling van Belydenisskrifte, Ondertekeningsformuliere, ander Formuliere
en gebede (Acta 2003:639, E 1.1) “Gevolg word gegee ... deur dit aan die
Deputate op te dra om al die liturgiese formuliere en die formuliergebede in
eietydse Afrikaans te hervertaal..” en (Acta 2003:234, 2.1) “Beredenering: By
die Tussenkerklike Kommissie het ‘n versoek van die Nederduitse Gereformeerde
Kerk om die gesamentlike Belydenisskrifte te hervertaal gedien. Die versoek is
gegrond op die feit dat taal ‘n dinamiese kommunikasiegebeure is wat ongeveer
elke 25 jaar sodanig verander dat dit hervertaling noodsaak. Die TTK het ‘n ad
hoc-kommissie saamgestel om ‘n vooraf ondersoek te doen. Die kommissie het
aanbeveel dat die vertaling ‘n letterlike vertaling van de oorspronklike teks in
lesersvriendelike, verstaanbare Afrikaans moet wees” saamgelees met (Acta
2003:761, 11.3 – Aanwys van Deputate) “Vertaling van Belydenisskrifte,
Ondertekeningsformuliere, ander Formuliere en gebede”.

1.4 Die saak van “vroue in die kerk” “Besluit: Die Deputaterapporte (3) sowel as
die Kommissierapport word na die Deputate verwys vir verdere studie.” (Acta
2003:593).

2. Rapportering
Die verskillende opdragte is aan die subgroepe deurgegee en elke subgroep
rapporteer self.
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Rapport 1: Insake die plek van die vrou in die kerk – Rapporteur: Dr AJ Krüger

3. Sake waarvan die Sinode kennis moet neem insake die vrou
3.1 Opdrag en interpretasie van opdrag
3.1.1 Sinode 2003 het drie Rapporte van die Deputate Leerstellige Sake ter tafel

geneem. Die Deputate het wat die grootste deel van die Rapport betref ‘n
eenstemmige standpunt gehad. Ten opsigte van bepaalde punte was daar ‘n
minderheid- en meerderheid standpunt wat in die ander Rapporte weergegee
is. Tydens die hantering van die Kommissierapport by die Sinode is sekere
punte van die drie Deputaterapporte afgehandel, maar op ‘n sekere stadium is
besef dat alles nie staande die Sinode afgehandel sou kon word nie. Die drie
Deputaterapporte sowel as die Kommissierapport is na die Deputate
Leerstellige Sake vir verdere studie verwys.

3.1.2 Hierdie Deputate het geoordeel dat daar nie weer aandag gegee word aan
punte in die Deputaterapport (2003) of Kommissierapport (2003) wat reeds
deur Sinode 2003 afgehandel is nie, tensy daar problematiese gedeeltes of
besluite na vore kom, wat weer aandag moet kry. Hierdie afgehandelde sake
sluit verskeie eksegetiese riglyne, sowel as die besluit oor vroue in die
diakenamp in. Oor die diakenamp word hier slegs gerapporteer oor sake wat
direk na die Deputate verwys is, soos veranderinge in die Bevestigingsformulier
vir diakens.

3.1.3 In die Kommissierapport (Sinode 2003) is verskeie sake gemeld wat aandag
moet geniet voordat besluite geneem kon word oor meer spesifieke sake in
die Rapport voor Sinode 2003. Die Deputate het dus geoordeel om eerstens
aandag te gee aan die sake wat uit die Kommissierapport na die Deputate
verwys is, en dat daar eers dan, in die lig van bevindinge oor hierdie
“onbeantwoorde vrae” aanbevelings gemaak sal word oor die onafgehandelde
gedeeltes van die Rapport van die Deputate by Sinode 2003. Die tersaaklike
gedeelte van die Kommissierapport lui (Acta 2003:591 [Elektroniese uitgawe]):

**** OPDRAG VOLGENS SINODE 2003 ****

Samevattende aanbevelings van die Kommissierapport
Die Sinode besluit in die lig van jarelange studie die volgende oor die plek van die
vrou in die kerk:
1. Christus het die vrou na ‘n gelykwaardige vlak met die man herstel. Dit word

gesien in hoe die Skrif die vroue se geloofslewe, deelwees van die kring van
Jesus se volgelinge, asook optrede as profetesse en getuies skets. Die GKSA
onderneem om die waarde van die vrou soos deur die koms van Christus herstel,
doelgerig in die kerkgemeenskap te erken en uit te leef. (Hierdie punt is
goedgekeur deur die Sinode.)

2. In die Nuwe-Testamentiese tyd was vroue voluit deel van die gemeentes en het
soos mans gawes van die Heilige Gees ontvang wat hulle in die gemeentes en in
hulle huise kon aanwend. Getroude én ongetroude vroue het voluit deel aan
Christus en aan diens in sy kerk gehad. Sommige vroue word verder as moeders
sowel as versorgers in die fisiese behoeftes van Jesus en sy dissipels geteken.
Kerke moet met oorgawe die rykheid van gawes wat vroue ontvang het in die
gemeentes benut. (Hierdie punt is goedgekeur deur die Sinode.)

3. Die vrou is nie minderwaardig aan die man nie. Tog kry die hoofskap van die
man (soos Christus Hoof van die man en gemeente is) in die huwelik besondere
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klem. Met hoofskap vertrou die Here in die huwelik ‘n bepaalde liefdevolle,
leidinggewende verantwoordelikheid aan die man toe, sonder dat die man in
sondige heerskappy oor sy vrou mag verval. Man en vrou moet aan mekaar
onderdanig wees uit eerbied vir die Here (Ef 5:21). Die vrou moet in die huwelik
helper wees en so in die gemeente optree dat sy haar man se hoofskap eerbiedig.
(Hierdie punt is goedgekeur deur die Sinode.)

4.  Die Sinode keur in die lig van die Skrif goed dat vroue wat die nodige gawes het
as diakens in die GKSA verkies en bevestig kan word. Die Sinode oordeel verder
dat bepaalde tekste soos Rom 16:2, 1 Tim 3:11 en 5:9-15 baie lank reeds in die
Gereformeerde Kerke in ekumeniese verband ‘n belangrike ondersteunende rol
vir vroue in ‘n besondere amp speel, alhoewel daar enersyds nie duidelike
sekerheid bestaan nie, maar andersyds ook geen verbod op vroue in die amp
van diaken geplaas word nie. (Hierdie punt is goedgekeur deur die Sinode.)

5. Die Kerkorde en Bevestigingsformuliere van die GKSA onderskei tussen die
Woordbediening en toesighouding wat aan predikante en ouderlinge opgedra
word, en die diakonale diens om die liefdesgemeenskap in Christus te laat lewe.
Die predikant(e) en ouderlinge vorm die Kerkraad wat die gesag van Christus in
die gemeente bedien. Die Sinode bevestig die onderskeid wat tussen die drie
besondere dienste in die kerk bestaan. Hierdie onderskeid bring mee dat daar
geen belemmering is vir vroue in die diens van die diaken nie. (Hierdie punt is
goedgekeur deur die Sinode.)

6. Dit is duidelik dat vroue in die Nuwe-Testamentiese tyd ook met profetiese, leer
en onderriggawes in die gemeentes opgetree het, maar dis nie duidelik hoe sy
hierdie gawes in die lig van Skrifgedeeltes soos 1 Tim 2:12 en 1 Kor 14:34 moet
uitleef nie. Die Sinode ondersoek die verskillende moontlikhede binne en buite
die gemeente waarin die vrou haar profetiese-, leer- en onderriggawes kan
gebruik. (Hierdie punt is goedgekeur deur die Sinode.)

7. Die Sinode wys Deputate aan om in die lig van die bevindinge van die
afgehandelde studies in die GKSA die kerkregtelike implikasies te ondersoek
wat die moontlike verkiesing van vroue as ouderlinge en beroeping van vroue as
predikante sal hê. ‘n Empiriese ondersoek van die praktyk waar vroue reeds in
daardie dienste staan moet ook gedoen word. Die studie word onderneem in
oorleg met Gereformeerde Kerke met wie die GKSA ekumenies een is. (Hierdie
punt is goedgekeur deur die Sinode.)

8. Die verhouding tussen man en vrou in die huisgesin (huwelik) word meermale in
vergelyking met, of as metafoor, vir die verhouding tussen man en vrou in die
“huisgesin van God” (gemeente) gebruik. So word bv die leiding in die gemeente
aan die mans wat hulle huise goed kan regeer, opgedra (1 Tim 3:4; Titus 1:6,7).
Die ouderlinge word “die bestuurders van die huisgesin van God” genoem. Studie
oor die verhouding tussen die man en vrou in die huisgesin kan rigtinggewend
wees vir soortgelyke verhoudinge in die “huisgesin van God”. Die Sinode
ondersoek die saak en gee riglyne aan die kerk daaroor. (Hierdie punt is
goedgekeur deur die Sinode.)

9. Die besondere dienste (diaken, ouderling en predikant) is nie posisies van status
in die kerk nie, maar wel vaste, georganiseerde en leidinggewende bedieninge
waardeur die Here sy kerk lei en versorg. Die bedoelinge van die besondere
dienste is om die gelowiges toe te rus vir hulle dienswerk in kerk en koninkryk (Ef
4:12). Die Sinode bevestig die dienskarakter van die besondere ampte en
moedig kerke aan om die gedagte aan status teen te werk. Verder word kerke
aangemoedig om gelowiges steeds toe te rus om diens te kan lewer tot opbou
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van die gemeente. (Hierdie punt is goedgekeur deur die Sinode.)
10. Om in die besondere dienste te staan is nie vir elkeen wat dit begeer beskore

nie. Daarom is bepaalde vereistes vasgestel – ook vir mans (1 Tim 3:1-7; 1 Tim
5:9-15). Die dienswerk moet tot eer van God en opbou van sy gemeente wees. In
alle dienswerk moet die gesag van Christus as hoof van die kerk erken word.
Die Sinode moedig kerke aan om opnuut daarop ag te slaan dat die vereistes
wat die Skrif stel, toegepas word wanneer diakens, ouderlinge en predikante
verkies word. (Hierdie punt is goedgekeur deur die Sinode.)

11. Die Sinode gee aan die te benoemde Deputate opdrag om die nodige wysigings
in die Kerkorde en Bevestigingsformuliere vir diakens aan te bring. Die
implikasies van die reëling van KO, art 38 vir hulpouderlinge moet verreken word.
(Hierdie punt is goedgekeur deur die Sinode.)

12. Die Sinode neem in ag dat daar verskillende bedieningsbehoeftes in gemeentes
van die GKSA bestaan, waarin uitsonderlike reëlings tov die verskillende dienste
nodig mag wees. (Hierdie punt is goedgekeur deur die Sinode.)

13. Die Sinode gee opdrag aan Deputate of ‘n begaafde skrywer om ‘n bevatlike
riglyn vir Kerkrade en lidmate te publiseer waarin die neerslag van die
Deputaterapporte van 1988 en 2003 vervat word. Praktiese riglyne om in die
kerk die volheid van die gawes wat God aan vroue (en mans) gee te laat benut,
word ook daarin vervat. (Hierdie punt is goedgekeur deur die Sinode.)

14. Die gewete van gelowiges mag nie sonder die nodige oortuiging uit die Woord
gebind word nie (NGB, art 32). Vorige studies binne die GKSA (tov die vereistes
wat die Bybel stel, Kerkorde, Belydenis, kerkgeskiedenis, ens) het bevind dat
vroue nie in die dienste van ouderlinge of predikante mag staan nie. Uit die
Rapporte wat by hierdie Sinode gedien het, blyk dit egter dat daar sake soos die
volgende is, wat verdere ondersoek noodsaak. Die Sinode gee opdrag aan die
te benoemde Deputate om die volgende Sinode te adviseer oor die betekenis
van die volgende ten opsigte van die vrou se betrokkenheid by die besondere
dienste: (Hierdie punt is goedgekeur deur die Sinode.)

14.1 In watter mate is 1 Kor 11:3 ‘n vertrekpunt vir die gesagsverhouding tussen
man en vrou in die gemeente? Watter lyne kan bv na 1 Kor 14 en Ef 5 getrek
word?

14.2 Hoe raak die hoofskap van die man ten opsigte van sy vrou in die huwelik, die
beperking op die vrou ten opsigte van die regeeramp?

14.3 Die man as hoof moet die leiding neem in die huwelik. Hoe raak dit die
funksionering van die verskillende dienste in die kerk?

14.4 In Ef 5:23 word die huweliksverhouding beskryf met die woorde: “Die man is
die hoof van die vrou...” Watter implikasies het die huweliksverhouding vir die
verhouding tussen getroudes in die gemeente, veral ten opsigte van die
besondere dienste?

14.5 Die Skrif praat van die verhouding tussen die getroude mans en hulle vroue.
Hoe raak dit die posisie van ander vroue in die gemeente?

14.6 Hoe kon vroue die gawe van profesie uitleef, terwyl hulle in die gemeente van
Korinte moes “swyg” in die erediens (1 Kor 11:5, 12:10 & 14:33-34). Wat
beteken dit vir vandag? Op watter wyse kan hierdie gawe tot opbou van die
gemeente gebruik word?

14.7 Kan 1 Tim 2:11 as riglyn vir die toelating al dan nie van vroue as bedienaars
van die Woord gebruik word? Verdere studie rakende die konteks waarbinne
die uitsprake gedoen word, kan moontlik lig werp.
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14.8 Is daar Skriftuurlik onderskeid tussen die wyse waarop manlike en vroulike
diakens hulle dienswerk verrig (1 Tim 3)? Diepgaande ondersoek moet ook
gedoen word na die persoon wat in Rom 16:7 as Junian (akk) aangedui word,
maar wat, volgens die lig tot ons beskikking gedurende al die eeue (tot aan die
einde van die 13de eeu) as ‘n vrou (“Junia”) beskou is (volgens ‘n bepaalde
aksentuering). Sy is volgens hierdie lesing as ‘n vroue-apostel deur Paulus en
ook onder die apostels in die algemeen geëer. Daar is ‘n oorwig van
kontemporêre eksegese wat haar ook as ‘n vrou aanvaar. Wat was die aard
van haar apostelskap? Watter lig werp dit op die vraag – veral op die vrou in
die leeramp?

**** EINDE OPDRAG ****

3.2 Hieruit blyk dit dat die volgende sake deur u Deputate verder ondersoek moet
word of aan aandag gegee moet word:

3.2.1 By # 6 van die Kommissierapport: Die saak van die gebruik van profetiese-,
leer- en onderriggawes deur die vrou

3.2.2 By # 7 kom twee sake na vore: Kerkregtelike implikasies van vroue in die leer-
en regeerampte en ‘n empiriese ondersoek na die bevestiging van vroue in die
ouderling- en predikantsamp, veral by kerke met wie ons ekumenies een is.

3.2.3 By # 8 kom die saak van die analogie van die kerk met die huisgesin onder die
soeklig

3.2.4 By # 11 kom wysigings aan die Kerkorde en Bevestigingsformuliere na die
tafel van die Deputate.

3.2.5 By # 13 word opdrag gegee vir ‘n bevatlike riglyn uit Rapporte Sinode 1988 en
2003, sodat kerke die gawes (ook van vroue) voluit in die gemeente kan
mobiliseer.

3.2.6 By # 14 kom agt sake na vore, wat hierbo volledig aangehaal is.

4. Sake waaroor die Sinode moet besluit insake die vrou
4.1 Inleiding
4.1.1 Bevatlike riglyn
4.1.1.1 Die Sinode 2003 het die opdrag gegee om ‘n bevatlike riglyn vir Kerkrade en

lidmate te publiseer waarin die neerslag van die Deputaterapporte van 1988
en 2003 vervat word. Praktiese riglyne om in die kerk die volheid van die
gawes wat God aan vroue (en mans) gee te laat benut, word ook daarin vervat
(Acta 2003:592, 13).

4.1.1.2 Die Deputate het besluit om nie nou ‘n publikasie voor te berei nie, enersyds
om koste te bespaar en andersyds omdat daar nog enkele belangrike
Skrifgegronde uitgangspunte is waaroor die Sinode die besluitneming nog
moet afrond.

4.1.1.3 Aangesien hierdie Rapport die derde Studierapport is wat oor die vroue in
die kerk handel, het die Deputate besluit om ‘n bevatlike samevatting van die
Rapporte van 1988 en 2003 te maak wat as ‘n inleiding tot hierdie Rapport
dien en as ‘n bevatlike riglyn aan kerke. Na die besluitneming oor hierdie
Rapport (2006) kan hierdie Rapport by hierdie inleiding bygewerk word om
as riglyn aan kerkrade en lidmate deurgestuur te word.
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4.1.2 Die Skrifbeskouing as vertrekpunt
4.1.2.1 Skrifverklaring word ten diepste deur Skrifbeskouing bepaal. Dit is dus

belangrik om die Skrifbeskouing wat ten grondslag van al drie Rapporte (1988,
2003 en 2006) lê duidelik te stel.

4.1.2.2 Die Bybel is die Woord van God
4.1.2.1.1 God self praat deur en vanuit die Bybel met ons met Goddelike gesag.

Daarom moet die verklaarder van die Skrif voor die wil van God soos in die
Bybel geopenbaar, buig en nie daarna streef om die Bybel voor menslike
wil te laat buig nie.

4.1.2.1.2 Die Heilige Gees is die eintlike Skrywer van die Bybel en daarom is die
Bybel ‘n onteenseglike eenheid.

4.1.2.1.3 Vanweë die eenheid van die Bybel moet die Skrifverklaarder die reël van
Skrif-met-Skrif-vergelyking toepas. Die Heilige Gees is immers die eintlike
Verklaarder van die Heilige Skrif.

4.1.2.1.4 Op grond van die eenheid van die Bybel word dit ook gehandhaaf dat God
Homself nêrens in sy Woord weerspreek nie.

4.1.2.2 Die Bybel is God se Woord vir en deur mense
4.1.2.2.1 Dit het God behaag om Hom in sy Woord te openbaar in ‘n verskeidenheid

van boeke wat in verskillende tye deur verskillende skrywers geskrywe is.
Daarom is dit nodig om beide die eenheid van die Skrif en die
verskeidenheid van Skrifte te erken.

4.1.2.2.2 God het die Skrifte gerig aan mense van daardie tyd, in hulle betrokkenheid
by die plek en tyd waarin hulle geleef het. Hy het die boeke van die Bybel
dus nie tydloos laat ontstaan nie, maar tydgerig.

4.1.2.2.3 God het die Bybel vir mense gegee om te verstaan. Die deursigtigheid van
die Skrif word dus gehandhaaf. Waar Skrifuitsprake vir die Skrifverklaarder
nie heeltemal duidelik is nie, moet dit in die lig van duideliker uitsprake
verstaan word.

4.1.2.3 Die Bybel is die ewige en altyd geldende Woord van God
4.1.2.3.1 Te midde van die tydgerigtheid van die Skrif het God die Skrifte gegee as

sy openbaring aan alle mense van alle tye. Wat Hy in die Bybel oor Homself
en sy wil aan die eerste ontvangers geopenbaar het, openbaar Hy deur
dieselfde onveranderlike Bybel ook aan ons.

4.1.2.3.2 Nie elke Skrifuitspraak is bedoel om vir alle tye voorskriftelik te wees nie.
Die besluit of ‘n bepaalde voorskrif blywend is of nie, berus egter nie by die
willekeur van die Skrifverklaarder nie, maar by wat God self in sy Woord
toelaat.

4.1.2.3.3 Daar moet onderskei word tussen wat in die sentrum en op die periferie van
elke Skrifuitspraak staan, sodat ‘n saak wat in die Skrif net terloops vermeld
word, nie in die verklaring tot sentrum verhef word nie. Die Skrifverklaarder
mag ‘n teks nie buite sy Skrifverband as bewysvoering vir ‘n ander saak
gebruik nie. Die gerigtheid (skopus) van ‘n Skrifgedeelte moet deurgaans
in gedagte gehou word. Die skopus hou verband met die besondere saak
wat God in ‘n bepaalde Skrifgedeelte aan ons wil openbaar.

4.1.3 ‘n Verdere belangrike vertrekpunt
4.1.3.1 In 1988 het die Deputate as inleiding tot hulle Studierapport die volgende

belangrike vertrekpunt gestel: “Daar is nie ‘n teks in die Bybel waarin spesifiek
gesê word of vroue in die besondere ampte mag dien of nie, en nêrens is
daar ‘n Skrifuitspraak oor wie in die kerk “stemreg” het en wie nie. Wie dan ‘n
Bybelgefundeerde standpunt oor hierdie sake en oor die algemene plek van
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die vrou in die kerk wil formuleer, is daarop aangewese om uit ander
Skrifuitsprake afleidings te maak” (vgl Bylae, 1988:23).

4.1.4 Vroue in die Ou-Testamentiese tyd
4.1.4.1 Aan die begin het God die mens manlik en vroulik geskep (Gen 1:27) en die

twee in ‘n baie nou verwantskap tot mekaar gestel (Gen 2:21-22).
4.1.4.2 In hierdie verhouding is die een nie minderwaardig ten opsigte van die ander

nie (Gen 2:18: die vrou is “sy gelyke”; vers 23: “Een soos ek”). Albei is na die
beeld van God geskep (Gen 1:27); albei ontvang die regeeropdrag van God
(vs 28); albei is in die huwelik op mekaar aangewese (vs 24; 1 Kor 11:11).
Dat Adam eerste geskep is en Eva tweede, toon ‘n bepaalde skeppingsorde
of volgorde aan wat nie as rangorde verstaan moet word nie.

4.1.4.3 Tog is die vrou nie ‘n blote duplisering van die man nie. God het die twee juis
met ‘n onderskeid geskep. Aan die onderskeid word uitdrukking gegee in
differensiasie ten opsigte van die rol van die man en vrou in die huwelik. Die
man is die een wat die primêre verantwoordelikheid dra en die inisiatief neem
in die naamgewing (Gen 2:23); ook in die feit dat hy sy vader en sy moeder
verlaat en sy vrou aankleef (vs 24); sy vrou staan hom by as hulp wat by hom
pas (vs 18). Hierdie differensiasie is noodsaaklik: sowel die man se taak as
die van sy vrou is onontbeerlik vir die huwelik (1 Kor 11:11: “In die Here is die
man nie sonder die vrou nie, en die vrou ook nie sonder die man nie”).

4.1.4.4 God het die leidinggewing van die man nie as heerskappy bedoel nie, maar
as liefdesdiens (vgl die betekenis van “aankleef” in Gen 2:24: “met liefde
aanhang”); op soortgelyke wyse het Hy die hulpwees van die vrou nie as
slawediens bedoel nie, maar as gelykwaardige bystand (vs 18).

4.1.4.5 Die stelling oor die veranderde verhouding tussen man en vrou in Genesis
3:16 “…en hy sal oor jou heers” is geen voorskriftelike bevel of maatstaf nie.
Die gelykwaardige verhouding tussen man as leier en vrou as hulp (Gen 2:18)
is wel deur die sonde versteur, maar in Christus weer herstel (Ef 5:22,23; 2
Kor 5:17). Dat die man ‘n leidinggewende rol ten opsigte van die vrou inneem,
is nie gevolg van die sonde nie maar van skeppingsordonnansie; dat die man
in leidinggewende rol die vrou tiranniseer, is gevolg van die sonde. (Bylae
1988:31, 3.3.2).

4.1.4.6 Die sondige heerssug van die man oor die vrou tree in die Ou-Testamentiese
samelewing duidelik na vore. Die vrou is as mindere van die man beskou op
wetlike terrein (Eks 20:17; Deut 5:11; Num 27:8) en op maatskaplike terrein
(Eks 21:3; 2 Sam 11:26; Spr 12:4; Gen 18: 2; Rig 19:26). Sy is nie as getuie
in die hof aanvaar nie; in die sinagoge moes sy eenkant sit; in die tempel
mag sy dit nie verder as die voorhof vir vroue waag nie. Volgens Rabbynse
voorskrif moes die vrye Joodse man daagliks God dank: “Geprese is U, o
God, dat u my nie gemaak het as ‘n heiden of as ‘n slaaf of as ‘n vrou nie”! (vgl
Coetzee, in Woord en Daad, 1975:17). Daar is op die vrou neergesien en dit
is as benede ‘n man se waardigheid beskou om in die openbaar selfs net
met haar te praat.

4.1.4.7 Daar is in die Ou Testament voorbeelde van vroue wat ook die profetiese
gawe ontvang het en dit in die openbaar beoefen het, byvoorbeeld: Miriam
(Eks 15:20), Debora (Rig 4:4) en Hulda (2 Kon 22:14, 15). Twee vroue, Debora
en Atalia (2 Kon 11) het ook in die regeeramp van rigter en koning gedien. Dit
is wel so dat hierdie enkele vroue as uitsonderings aangedui kan word. In die
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lig van vroue se sosiaal-onderdrukkende posisie in die Ou-Testamentiese tyd
is hierdie enkele uitsonderings tog ook merkwaardig.

4.1.4.8 Dit is wel so dat die Ou-Testamentiese dienste van koning en profeet nie
direk met die Nuwe-Testamentiese dienste van ouderling en Woordbedienaar
geïdentifiseer kan word nie. Dit kan nie direk op mekaar oorgedra word nie,
want in Christus het hierdie dienste ‘n bepaalde vervulling verkry. Daar is dus
nie ‘n direkte band nie, maar daar is wel ‘n indirekte verband in dié sin dat die
besondere dienste vir die Nuwe-Testamentiese kerk wel bepaalde elemente
van die Ou-Testamentiese dienste van profeet, priester en koning bevat.

4.1.5 Vroue tydens Jesus se lewe op aarde
4.1.5.1 Jesus ag vroue hoog ten spyte van hulle sosiale posisie in die destydse

samelewing. Sy optrede teenoor vroue het die verlossende karakter van sy
bediening beklemtoon. Hy het die vrou opgehef om saam met die man gelyk
en gelykwaardig voor God te wees.

4.1.5.2 Jesus het in sy optrede gewys dat Hy die sondige vernedering van die vrou
deurbreek. In teenstelling met die minderwaardige plek van die vrou in die
destydse samelewing laat Hy vroue ‘n belangrike plek in sy bediening inneem.
Vroue is net soos mans voluit deur Jesus bedien met sy Woord (Matt 15:26;
20:20-23) en met sy genesing (Matt 8:15; Mark 1:31; 5:34; 7:29).

4.1.5.3 Jesus het vroue toegelaat en ook doelbewus gestuur om getuies van Hom te
wees (Luk 24:9-10; Joh 20:17-18).

4.1.5.4 Vroue het Jesus en sy apostels bedien (Matt 8:15; Mark 12:42; Luk 8:3). Vroue
was ongehinderd deel van die kring van volgelinge van die Here Jesus.

4.1.5.5 Die kruisdood en opstanding van Jesus Christus het groot implikasies vir die
plek van die vrou in die kerk en samelewing gehad. In Christus het daar vir
die gelowige vrou ‘n nuwe vryheid gekom wat haar plek wat sy in die Ou-
Testamentiese tyd gehad het, verruim en oortref het. Jesus se optrede jeens
vroue was ‘n bevestiging hiervan.

4.1.6 Vroue in die Apostoliese tyd
4.1.6.1 Van die begin af was vroue voluit deel van die gemeentes, is hulle sonder

enige aanduiding van minderwaardigheid so erken en aangespreek, en het
hulle aktief aan die aktiwiteite van die gemeentes deelgeneem (Hand 1:14;
5:14; 17:4,12; Rom 16:15; 2 Kor 6:18; 2 Tim 4:21).

4.1.6.2 Vroue het in al die gawes van die Gees gedeel en het ook hulle gawes in die
gemeentes beoefen. Vroue het ook profetiese gawes ontvang en dit beoefen,
net soos hulle ook in die gemeentelike lewe gebid het (Hand 2:17-18; 21:9; 1
Kor 11:5,13).

4.1.6.3 Soms het vroue die opdrag ontvang om te leer. Ouer vroue moes jonger vroue
leer (Tit 2:4-5). Priscilla het deelgeneem aan die tuisonderrig van Apollos – ‘n
man wat ‘n besondere diens in die kerk verrig het (Hand 18:26).

4.1.6.4 Dit word sonder verdere besonderhede genoem dat vroue hulpdiens aan die
apostels gelewer het. Priscilla was ‘n medewerker van Paulus (Rom 16:3-4).
Maria het baie vir Paulus gearbei (Rom 16:6). Euódia en Sintiché was sy
medestryders in die evangelie (Fil 4:2-3). Triféna en Trifósa en Pérsis het in
die Here gearbei (Rom 16:12).

4.1.6.5 Vroue was op ‘n manier georganiseerd by diakonale werk betrokke. So word
daar in 1 Tim 3:11 spesiale vereistes vir sulke vroue uiteengesit (vgl 4.1.8)
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4.1.6.6 Die weduwees wat gelys moet word (1 Tim 5:9) wys ook in die rigting van
barmhartigheidswerk, veral as ons let op die vereistes waaraan sy moet
beantwoord, bv dat sy ervaring moet hê van kinders grootmaak, van
gasvryheid, van voetwassing en van hulp aan verdruktes (vgl 4.1.8).

4.1.6.7 Vroue het met van die apostels saamgereis om vir hulle te sorg (1 Kor 9:5).
4.1.6.8 ‘n Getroude vrou is nie minderwaardig ten opsigte van haar man nie en word

in geestelike sake as die man se gelyke in die huwelik geag. In die beoefening
van die vrou se gawes in die gemeente moet die vrou altyd so optree dat sy
haar man se gesag en hoofskap nie misken en verkleineer nie (1 Kor 14:34-
35).

4.1.7 Bedieninge tot opbou van die kerk
4.1.7.1 Geestesgawes (charismata) is verskillende bekwaamhede en vermoëns van

die Gees waardeur Hy elke gelowige in staat stel om met bepaalde bedieninge
tot opbou van die kerk te werk (Ef 4:7; 1 Pet 4:10). Hy roep elke gelowige op
om met sy gawes in die kerk diensbaar te wees. Die aanwending van die
gawes mag nie verhinder word nie (1 Kor 12:7,21; 14:39; Ef 4:16; 1 Pet 4:10;
HK, Son 21).

4.1.7.2 Besondere dienste (ampte) is vaste vorme van dienslewering wat God in sy
kerk daargestel het. Hy doen dit ter wille van die goeie orde en leiding in die
gemeente as liggaam van Christus. Hulle moet die lidmate oproep en toerus
vir die beoefening van hulle geestesgawes.

4.1.7.3 Die besondere dienste is ook die uitoefening van geestesgawes. Hulle word
daargestel deur ‘n proses van Goddelike roeping, gemeentelike medewerking
en aanwysing, duidelike opdraggewing en openlike bevestiging. Dit is nie
alle geestesgawes wat in so ‘n vaste diens tot ontplooiing gebring word nie.
Elke lidmaat ontvang geestesgawes, maar nie almal word tot ‘n besondere
diens van diaken, ouderling of predikant geroep nie.

4.1.7.4 Die besondere dienste is nie ‘n posisie van status nie, maar is dienswerk wat
met nederigheid en getroue toewyding wil kniel om voete te was.

4.1.7.5 Christus is die enigste Hoof van die kerk (Ef 1:22; Kol 1:18) en met sy gesag
regeer Hyself die kerk (HK, Son 21, 48; NGB, artt 27, 31, 32). Hy dra nooit sy
gesag aan ‘n mens oor nie, maar Hy roep wel mense met die nodige gawes
tot die besondere dienste om sy gesag te bedien. Die gesag van die ouderling
en predikant is altyd dienend van aard. Die gesag is “so sê die Here” en is
nie geleë in die gesag van ‘n persoon nie.

4.1.8 Vroue en diakonale werk
4.1.8.1 Sinode 2003 het in die lig van die Skrif dit goedgekeur dat vroue wat die

nodige gawes het as diakens verkies en bevestig kan word. As
ondersteunende Skrifgedeeltes vir hierdie besluit word na Rom 16:2, 1 Tim
3:11 en 1 Tim 5:9-15 verwys.

4.1.8.2 Romeine 16:1,2
4.1.8.2.1 In Romeine 16:1,2 skrywe Paulus: “Ek beveel ons suster Febe wat diaken

is in die gemeente in Kenchreë, by julle aan. Ontvang haar soos dit mense
wat in die Here glo betaam en staan haar by in enige saak waarin sy julle
hulp nodig kry, want sy was vir baie, en ook vir my, tot steun (‘n beskermster)”.

4.1.8.2.2 Die ondersteunende getuienis van Rom 16:1,2 word deur die Sinode 2003
met die volgende punte gemotiveer:
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(a) Die woord vir diaken (diakonon) is in hierdie geval ‘n manlike vorm wat
vir Febe dui op ‘n “tegniese”(generiese) gebruik van die woord, en dit
terwyl daar beskikbare vroulike woorde is.

(b) Die woorde “wat diaken is” word in die Griekse taal eerder as ‘n statiese
frase gebruik wat op die diensposisie dui, as wat dit op die aktiwiteit
van dienswerk dui.

(c) Die verbinding tussen diaken en die gemeente in Kenchreë plaas die
verwysing van Febe se diakenskap buite die konteks van bloot
persoonlike dienslewering.

(d) Paulus se verwysing na haar as “beskermster” dui eweneens daarop
dat sy ‘n diaken met ‘n erkende vorm van dienswerk was. Die woord
“beskermster” kom van dieselfde stam as die woord “proistemi” wat in
Rom 12:8 en 1 Tess 5:12 leidinggewing en voorgangerskap aandui.

4.1.8.3 1 Timoteus 3:8-13
4.1.8.3.1 In 1 Timoteus 3:8-13 gee Paulus vereistes waaraan ‘n diaken moet voldoen.

In hierdie gedeelte staan vers 11 wat oor vroue handel: “Net so moet vroue
ook van goeie karakter wees, nie skinder nie, nugter en in alles betroubaar”.

4.1.8.3.2 Sinode 2003 het geoordeel dat vers 11 in sy Skrifverband eerder na vroulike
diakens verwys as na vroue van diakens. Beredenering ten gunste hiervan
is:
(a) Vers 11 vorm deel van ‘n eenheidstruktuur van vers 1-13 wat in die

volgende drie dele ingedeel kan word:
vers 2-7: “’n opsiener dan moet…”;
vers 8-10: “net so diakens….”;
vers 11: “net so vroue…”.

(b) Die feit dat hier oor vroue op ‘n gelyke en doelbewus parallelle wyse
as oor die ouderlinge en manne-diakens gepraat word, weeg dus sterk
op ten gunste van vroue-diakens in vers 11.

(c) Die feit dat die eerste drie vereistes van die “diakens” en van die “vroue”
basies dieselfde is, is ‘n sterk aanduiding dat hier nie van twee
verskillende groepe sprake is nie. Die voornaamwoord “hulle” ontbreek.
As dit in vers 11 oor vroue van diakens gegaan het, sou ‘n mens ‘n
“hulle” voor vroue verwag het.

4.1.8.4 1 Timoteus 5:9
4.1.8.4.1 In 1 Timoteus 5:9 gee Paulus die volgende riglyn: “’n Weduwee kan op die

lys van dienende weduwees kom as sy minstens sestig jaar oud is en aan
haar man getrou was”.

4.1.8.4.2 Die ondersteunende getuienis van hierdie Skrifgedeelte vir die besluit
rakende vroue-diakens is dat dit duidelik is dat sekere weduwees in die
gemeentes ‘n besondere, erkende en georganiseerde taak verrig het.
(a) Hierdie weduwees is ordelik aangewys en hulle name is op ‘n lys

geplaas.
(b) Die dienswerke van hierdie weduwees hou verband met diakonale werk

en veral met die versorging van weduwees.

4.2 Profetiese-, leer- en onderriggawes
4.2.1 Opdrag
4.2.1.1 Dit is duidelik dat vroue in die Nuwe-Testamentiese tyd ook met profetiese,

leer en onderriggawes in die gemeentes opgetree het, maar dis nie duidelik
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hoe sy hierdie gawes in die lig van Skrifgedeeltes soos 1 Tim 2:12 en 1 Kor
14:34 moet uitleef nie. Die Sinode ondersoek die verskillende moontlikhede
binne en buite die gemeente waarin die vrou haar profetiese-, leer- en
onderriggawes kan gebruik (Acta 2003:592, 6).

4.2.1.2 Hoe kon vroue die gawe van profesie uitleef, terwyl hulle in die gemeente van
Korinte moes “swyg” in die erediens (1 Kor 11:5, 12:10 en 14:33-34)? Wat
beteken dit vir vandag? Op watter wyse kan hierdie gawe tot opbou van die
gemeente gebruik word? Acta 2003:593, 14.6).

4.2.1.3 In die uitvoering van hierdie opdrag word veral op die profetiese gawes
gefokus aangesien dit belangrike elemente van leer en onderrig bevat.

4.2.2 Vroue as profete in die Ou Testament
4.2.2.1 In die uitvoering van die opdrag sal in hoofsaak op die Nuwe Testament

gefokus word. Die agtergrond van die Ou Testament is egter ook van belang
en daarom word enkele sake uit die Ou-Testamentiese tyd ook hier vermeld.
Daar is duidelike voorbeelde van vroue in die Ou Testament wat die profetiese
gawe ontvang en beoefen het.

4.2.2.1.1 Oor Debora (Rig 4:4) word gesê dat sy die instrument is waardeur God
Hom openbaar en dat sy die Woord van God spreek. Net so tree Mirjam
(Eks 15:20) deur die krag van die Gees op as vertolker van wat die Here in
haar inspireer.

4.2.2.1.2 Hulda gebruik as profetes die bekende boodskapper – formule “so sê die
Here” (2 Kon 22:15,16). Hierdie woorde is deur die profete gebruik om hul
prediking as ‘n boodskap van God aan te kondig (vgl 2 Kon 9:1-13).

4.2.2.1.3 Hierdie voorbeelde van vroulike profete in die Ou Testament word, in ag
genome die onderhorige plek wat die vrou in die algemeen in die wêreld
van daardie tyd gehad het, as merkwaardig aangedui. Daar is nie ‘n direkte
verband tussen die profesie in die Ou Testament en die profetiese gawe
van die Nuwe Testament nie. Wat van belang is, is dat God wel deur vroulike
profete – al is dit by wyse van ‘n getalmatige/telbare uitsondering en nie ‘n
prinsipiële uitsondering nie – gespreek het.

4.2.3 Die gawe van profesie in die Nuwe Testament
4.2.3.1 Profesie is deel van die gawes (charismata) wat die Heilige Gees aan die

gemeentelede gee (Rom 12:4-8; 1 Kor 12:27-31). Wat ook opval, is dat die
profete naas die apostels ‘n belangrike plek inneem soos dit in 1 Kor 12:28
en Ef 4:11 vermeld word. Paulus gee in 1 Korintiërs 14 besondere aandag
aan die beoefening van hierdie gawe in die samekoms van die gemeente, en
hy prys dit as gawe waarna gestreef moet word (1 Kor 14:1,39).

4.2.3.2 Die beoefening van die gawe van profesie het ‘n verskeidenheid aspekte
behels. Eerstens het die profesie die bedoeling en voortgang van die
goddelike heilsdade deur openbaring van die Heilige Gees verklaar (1 Kor
14:30; Ef 3:5). Hierdie openbaring moet egter gesien word as leiding en
verligting deur die Gees, en nie as onfeilbare inspirasie nie. Ridderbos
(Paulus, p.504) kwalifiseer hierdie openbaring: “Deze profetie en openbaring
is intussen niet te verstaan als een uitzouderingsgave, waaraan de gemeente
als zodanig geen deel zou hebben en die zij slechts als een van buiten tot
haar komende onfeilbare boodschap van de Geest zou hebben te ontvangen”.

4.2.3.3 In die tweede plek is profesie die gawe om te verstaan en bekend te maak
wat in ‘n gegewe situasie die wil van God is (Hand 13:1; 1 Tim 1:18; 4:14).
Derdens dien profesie die gemeente tot vermaning, bemoediging en lering
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(Hand 15:32; 1 Kor 14:3,24,31). Profesie het dus ook lering en onderrig behels
(Acta 2003:588). Profesie was ‘n gesagvolle handeling wat die gemeentelede
nie moes verag nie (1 Tess 5:20). Floor (Hy wat met die Heilige Gees doop,
p.105) dui profesie aan as die verkondiging van die Woord van God aan die
gemeente. Tog was profesie ook feilbaar en daarom moes profesie ook
beoordeel word (1 Kor 14:29). In Romeine 12:7 verbind Paulus die beoefening
van profesie aan “die maat van geloof”. Daarmee word nie bedoel die
hoeveelheid van geloof nie, maar ‘n bepaalde geloofsinhoud as maatstaf vir
die profesie.

4.2.3.4 Wat was die onderskeid tussen profete en leraars (Hand 13:1; 1 Kor 12:28)?
Hierdie onderskeid word in die Bybel nie eenvoudig en waterdig aangedui
nie. ‘n Vergelyking van Skrifgegewens toon aan dat beide profete en leraars
gerig was op die geestelike leiding en opbou van die gemeente. In ‘n tyd toe
die mondelinge oorlewering nog die belangrikste bron van kennis van die
Christelike geloof was, het die leraars veral met die onderwysing van die
Christelike oorlewering leiding geneem (vgl Ridderbos, Paulus, p.506; 1 Kor
4:17; 2 Tim 2:2).

4.2.3.5 Vroue deel in al die gawes van die Gees en die gawes wat hulle ontvang het.
Profetiese gawes is ook beoefen (Hand 2:17,18; 21:9; 1 Kor 11:5; 12:10; 1
Pet 4:10) tot opbou van die gemeentes. Nuwe-Testamentiese getuienis toon
dus aan dat vroue by die algemene beoefening van profetiese gawes in die
gemeentes ingesluit was.

4.2.4 Die gawe van profesie en amptelike funksionering
4.2.4.1 In die Nuwe Testament is dit veral die woorde “charisma” (genadegawe) en

“diakonia” (diens) wat vir die opbou en toerusting van die gemeente gebruik
word. Beide woorde dui die bekwaammaking van gelowiges deur die Gees
vir hulle funksionering as lewende lidmate in die kerk as liggaam van Christus
aan (Rom 12:6,7; 1 Kor 1:7; 12:4,5,9; 16:15; Ef 4:12).

4.2.4.2 Besondere dienste is vaste vorme van dienslewering wat Christus in sy kerk
daargestel en laat ontwikkel het (Ef 4:11). Dit is gegee ter wille van die goeie
orde en leiding in die kerk. Die besondere dienste kom in werking deur ‘n
proses van Goddelike roeping, gemeentelike aanwysing, opdraggewing en
openlike bevestiging. Die besondere dienste is meestal deur die woord
“diakonia” aangedui.

4.2.4.3 Genadegawes (charismata) is ‘n verskeidenheid bekwaamhede van die Gees
waardeur Hy elke gelowige in staat stel om met bepaalde bedieninge in die
kerk diensbaar te wees (Ef 4:7; 1 Pet 4:10). Dit is die diens in die amp van
die gelowige, of te wel die algemene dienste.

4.2.4.4 Die gebruik van die woorde “charisma” en “diakonia” in die Nuwe Testament
dui daarop dat daar nie ‘n absolute skeiding tussen “diakonia” vir die
besondere dienste en “charisma” vir die algemene dienste gemaak kan word
nie. “Diakonia” word byvoorbeeld gebruik om beide dienste te beskrywe (1
Kor 12:5; 2 Kor 4:1; 6:3).

4.2.4.5 Die verband tussen “diakonia” en “charisma” is verder dat besondere dienste
die uitoefening van charismata is. Bekwaamheid in die besondere dienste is
‘n saak van genadegawes deur die Gees. Nie alle genadegawes (charismata)
word in ‘n besondere diens vasgelê nie en daarom het die funksionering van
genadegawes in die kerk wyer as die besondere dienste gegaan.
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4.2.4.6 Die verband tussen “diakonia” en “charisma” kom ook in Efesiërs 4 na vore
waar “charismata” algemene dienste en die besondere dienste aandui (vs 8
en 11). Die instelling van beide word na die verhoogde Christus herlei en in
vers 8 en 11 word by beide “edooken” (Hy het gegee) gebruik. ‘n Ander
Skrifgedeelte wat oor die algemene en besondere dienste handel is 1
Korintiërs 12:12–30. Net soos elke lidmaat ‘n plek van God vir algemene
dienswerk in die gemeente ontvang (12:18 – die woord “etheto” word gebruik)
so stel God sommige in die gemeente in besondere dienswerk (12:28 – weer
“etheto”).

4.2.4.7 Die gawe van profesie is as algemene diens in die amp van die gelowige
beoefen (Hand 21:9; 1 Kor 14:1) en het ook ‘n amptelike plek in die opbou
van die kerk gehad (1 Kor 12:28). Was die gebruik van die gawe van profesie
deur vroue slegs beperk tot die amp van die gelowige? Daar is goeie
eksegetiese grond vir die gevolgtrekking dat die vroue wat volgens 1 Korintiërs
11:5 in die erediens kon profeteer deel van die profetiese ampsdraers van 1
Korintiërs 12:28 was (Versteeg, 1985:37). Dit word ook bevestig deur
Ridderbos (Paulus, p.516, 517) wat dit duidelik stel dat daar geen aanduiding
in Paulus se briewe is “als zou aan de vrouw in de gemeente enkel het niet-
ambtelijke charisma toekomen en niet het geordende ambt”. In die
Skrifgedeeltes wat die algemene en besondere dienste in meer besonderhede
vermeld (Ef 4:8–11; 1 Kor 12:12–30), word die vrou by beide dienste nie
uitgesluit nie.

4.2.5 Profesie en die opdragte in 1 Korintiërs 14:34 en 1 Timoteus 2:12
4.2.5.1 In die opdrag aan hierdie Deputate bring die Sinode van 2003 ‘n bepaalde

stelling en vraag na vore. Die stelling is: Dit is duidelik dat vroue in die Nuwe-
Testamentiese tyd ook met profetiese, leer en onderriggawes in die
gemeentes opgetree het, maar dit is nie duidelik hoe sy hierdie gawes in die
lig van Skrifgedeeltes soos 1 Tim 2:12 en 1 Kor 14:34 moet uitleef nie (Acta
2003:592). Die vraag is: Hoe kon vroue die gawe van profesie uitleef, terwyl
hulle in die gemeente van Korinte moes “swyg” in die erediens (1 Kor 11:5;
12:10; 14:33-34)?

4.2.5.2 Die term “swyg” is ‘n ongelukkige woordkeuse wat ‘n fyn-genuanseerde opdrag
van die Here by voorbaat met allerhande negatiewe konnotasies belas (Acta
2003:587, 588).

4.2.5.2.1 In die Nuwe Testament kon en moes vroue in die gemeente praat. Hulle kon
in die erediens profeteer (1 Kor 11:5), bid (1 Kor 11:5) en sing (Ef 5:19).
Die opdragte in 1 Kor 14 en 1 Tim 2 was nie ‘n absolute verbod op enige
praat van die vrou nie. Verwysend na die indringende en omvattende studie
het die Sinode 1988 reeds met besondere dank daarvan kennis geneem
dat die vrou in die kerk nie tot voortdurende stilswye geroep is nie, maar om
wel so in die gemeente te praat dat sy nie daardeur haar man se hoofskap
in gedrang bring nie (Acta 1988:515). Die bedoeling van die twee opdragte
is om die vrou se optrede te kwalifiseer (Acta 2003:567) deurdat sy haar
spreekgawes so moet beoefen dat sy haar man se hoofskap in die huwelik
nie verkleineer of minag nie.

4.2.6 Wat beteken die gawe van profesie vandag?
4.2.6.1 Opdraggewend het Sinode 2003 die volgende vrae aan die Deputate

deurgegee: Wat beteken die beoefening van die gawe van profesie vir
vandag? Op watter wyse kan hierdie gawe tot opbou van die gemeente gebruik
word?
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4.2.6.2 In die Bylae voor die Sinode van 1988 het die Deputate die volgende stelling
gemaak: “Die amp van profeet het as tydelike diens naas die Woordbedienaar
bly voortbestaan en het na die vestiging van die kerk en die afsluiting van die
kanon verdwyn” (Bylae 1988:63). Dit is wel so dat die profesie as “amp” in
die vroeë kerk mettertyd verdwyn het, maar die profesie as gawe het bly
voortleef.

4.2.6.3 Floor (Hy wat met die Heilige Gees doop, p.105) huldig die standpunt dat die
profesie as gawe nie met die vasstelling van die kanon verdwyn het nie. Ook
Calvyn is van mening dat die gawe van profesie nie net tot die beginperiode
van die kerk beperk mag word nie. Volgens hom is profesie die regte verstaan
van die Skrif en die gawe om die Skrif uit te lê (vgl Calvyn se kommentaar op
Rom 12:6). Op grond van Efesiërs 4 sê Calvyn dat apostels, profete en
evangeliste deur die Here in die begin van sy koninkryk opgewek is en wek
Hy hulle soms nog op namate die tydsgewrig dit vereis (Institusie, 44:1319).

4.2.6.4 Die intreerede van prof JD du Toit (Totius) in 1911 het oor die onderwerp “Die
sestiende-eeuse profesie en die betekenis daarvan vir ons tyd” gehandel
(Versamelde Werke, Boek 6, p.75 ev). Vervolgens word enkele
ontwikkelingslyne weergegee soos dit deur Du Toit belig is.
(a) In verset teen die Wederdopers het Zwingli in Zürich ‘n profesie beoefen

wat eerstens ‘n verklaring van die Skrif vir die volk behels het, en tweedens
‘n deelname daaraan deur die volk by wyse van kritiek op wat gesê is,
en deur toevoeging van eie sienswyse.

(b) Van Zürich het die beoefening van die profesie oor Frankryk na die
vlugtelinggemeente in Londen gegaan. In die samekoms van die
gemeente word die Bybel in vervolg – gedeeltes behandel, waarby nie
net predikante nie, maar ook die ouderlinge en aangewese gemeentelede
die leiding geneem het. A Lasco verwys na die rykdom van Geestesgawes
in die gemeente wat uit hierdie beoefening van die profetiese geblyk
het.

(c) Die Puriteine het die profesie met ingenomenheid begroet en was ‘n
algemene gebruik onder hulle. Gewone lidmate het as Skrifverklaarders
opgetree. ‘n Prediker het ‘n Skrifgedeelte gelees, daarna het hy dit
verklaar. Om aan te vul wat nog ontbreek het, is hy deur ‘n tweede en
soms deur ‘n derde prediker gevolg.

(d) Ook by Knox was daar ‘n gemeenskaplike ondersoek van die Skrifte, ‘n
deelname daaraan deur gemeentelede met besondere gawes, hetsy as
voorgangers of as beoordelaars van wat gespreek is. Die Konvent van
Wezel het in 1568 besluit dat onder profete verstaan word diegene wat
in die vergadering van die kerk ‘n bepaalde Skrifgedeelte in volgorde
uitlê, soos dit deur Paulus ingestel is. Hulle amp is om die Skrifte te
verklaar en te onderwys. Hulle taak moet daarin bestaan om na die
prediking of op enige ander tyd wat daarvoor geskik is tot stigting van
almal enige boek van die Skrif volgens ‘n vaste volgorde uit te lê. Wezel
het bepaal dat in hierdie kollege van profete ook die leraars (doctores)
en diegene uit die ouderlinge en diakens opgeneem word, en gewone
lidmate wat die gawe van profesie ontvang het. Totius se standpunt is
dat profeteer in die Nuwe Testament nie die gawe is om toekomstige
dinge te voorspel nie, maar wel die regte begrip om die Heilige Skrif uit
te lê en tot vertroosting en vermaning van die gemeentes toe te pas.
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Volgens hom het die Nuwe-Testamentiese profeteer wel ‘n buitengewone
karakter gehad. Die gawes wat Christus in sy gemeente uitgestort het,
bly daarin werk ook wanneer dit nie meer die buitengewone karakter
dra nie. Om te profeteer is vandag die besielde prediking en die
uitlegging van die Skrif.

(e) Die gawe van profesie is dus vandag in die kerk van Christus nog steeds
werksaam en dat dit veral daarin bestaan om met insig en kennis van
die Skrif, die Skrif uit te lê en tot troos, vermaning en opbou van die
gemeente toe te pas. Dit is veral op die besondere diens van
Woordbediening van toepassing, maar dit is nie net daartoe beperk nie.
Vroue met profetiese gawes kan en behoort op verskillende maniere in
die gemeente tot opbou van die gemeente aangewend te word (Acta
2003:599). So byvoorbeeld behoort vroue hulle profetiese gawes ook te
beoefen op terreine soos kategese, Bybelstudie, huisbesoeke,
ondersteuningsgroepe, sustersbyeenkomste, diensgroepe, ens.

4.2.7 Samevattende konklusies by 4.2.1.3 tot 4.2.6
4.2.7.1 Die Ou-Testamentiese tyd het God ook deur vroulike profete, al is dit by

uitsondering, gespreek.
4.2.7.2 In die Nuwe-Testamentiese kerk het profete en die beoefening van die

profetiese gawe ‘n belangrike plek ingeneem. Vroue het van die Gees ook
profetiese gawes ontvang en dit in die algemene en besondere dienste in die
gemeente beoefen.

4.2.7.3 Die beoefening van profesie het geskied deur die leiding en verligting van
die Gees, maar was nie onfeilbare inspirasie nie (vgl I Kor 14:29-33, wat die
riglyne waaraan ‘n profetiese uitspraak moet voldoen, beskryf). Profesie het
veral die gesagvolle uitleg en toepassing van die Woord in vermaning,
bemoediging en lering tot opbou van die gemeente behels.

4.2.7.4 Die opdragte in 1 Kor 14:34 en 1 Tim 2:12 beteken nie ‘n absolute verbod op
die spreke van die vrou in die erediens nie, maar dat die getroude vrou so in
die erediens moet praat dat sy die hoofskap van die man in die huwelik nie
verkleineer of minag nie.

4.2.7.5 Die gawe van profesie is vandag in die kerk van Christus nog steeds
werksaam. Dit is veral op die besondere diens van Woordbediening van
toepassing, maar dit is nie daartoe beperk nie. Dit behoort ook beoefen te
word op terreine soos kategese, Bybelstudie, huisbesoeke,
ondersteuningsgroepe, diensgroepe en susters-byeenkomste en vroue met
die gawe van profesie behoort die ruimte te ontvang om dit te beoefen.

4.3 Die verhouding man en vrou in die huwelik/gesin
4.3.1 Opdrag
4.3.1.1 Die verhouding tussen man en vrou in die huisgesin (huwelik) word meermale

in vergelyking met, of as metafoor, vir die verhouding tussen man en vrou in die
“huisgesin van God” (gemeente) gebruik. So word bv die leiding in die
gemeente aan die mans wat hulle huise goed kan regeer, opgedra (1 Tim 3:4;
Tit 1:6,7). Die ouderlinge word “die bestuurders van die huisgesin van God”
genoem. Studie oor die verhouding tussen man en vrou in die huisgesin kan
rigtinggewend wees vir soortgelyke verhoudinge in die “huisgesin van God”.
Die Sinode ondersoek die saak en gee riglyne aan die kerk daaroor (Acta
2003:592).
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4.3.1.2  Hoe raak die hoofskap van die man ten opsigte van sy vrou in die huwelik, die
beperking op die vrou ten opsigte van die regeeramp? (Acta 2003:593).

4.3.1.3 Die man as die hoof moet leiding neem in die huwelik. Hoe raak dit die
funksionering van die verskillende dienste in die kerk? (Acta 2003:593).

4.3.1.4 In Ef 5:23 word die huweliksverhouding beskryf met die woorde: “Die man is
die hoof van die vrou…” Watter implikasies het die huweliksverhouding vir die
verhouding tussen getroudes in die gemeente, veral ten opsigte van die
besondere dienste? (Acta 2003:593).

4.3.2 Bevindinge oor die verhouding man en vrou
4.3.2.1 Sinodes 1988 en 2003 het reeds die volgende bevindinge oor die verhouding

man en vrou in die huwelik en gesin gemaak:.
4.3.2.2 Aan die begin het God die mens manlik en vroulik geskep (Gen 1:27) en die

twee in ‘n baie nou verwantskap tot mekaar gestel (Gen 2:21-22), (Acta
2003:561).

4.3.2.3 In hierdie verhouding is die een nie minderwaardig ten opsigte van die ander
nie (Gen 2:18: die vrou is “sy gelyke”; vers 23: “Een soos ek”). Albei is na die
beeld van God geskep (Gen 1:27); albei ontvang ‘n opdrag van God om oor
die skepping te regeer (vs 28); albei is in die huwelik op mekaar aangewese
(vs 24; 1 Kor 11:11). Dat Adam eerste geskep is en Eva tweede, toon ‘n
bepaalde skeppingsorde of volgorde aan wat nie as rangorde verstaan moet
word nie (Acta 2003:561).

4.3.2.4 Tog is die vrou nie ‘n blote duplisering van die man nie. God het die twee juis
met ‘n onderskeid geskep. Aan die onderskeid word uitdrukking gegee in
differensiasie ten opsigte van die rol van die man en vrou in die huwelik. Die
man is die een wat die primêre verantwoordelikheid dra en die inisiatief neem
in die naamgewing (Gen 2:23); ook in die feit dat hy sy vader en sy moeder
verlaat en sy vrou aankleef (vs 24); sy vrou staan hom by as sy hulp wat by hom
pas (vs 18). Hierdie differensiasie is noodsaaklik: sowel die man se taak as
die van sy vrou is onontbeerlik vir die huwelik (1 Kor 11:11 : “In die Here is die
man nie sonder die vrou nie, en die vrou ook nie sonder die man nie”) (Acta
2003:561,562).

4.3.2.5 God het die leidinggewing van die man nie as heerskappy bedoel nie, maar
as liefdesdiens (vgl die betekenis van “aankleef” in Gen 2:24 : “met liefde
aanhang”); desgelyks het Hy die hulpwees van die vrou nie as slawediens
bedoel nie, maar as gelykwaardige bystand (vs 18), (Acta 2003:562).

4.3.2.6 Die vernederende straf van die vrou in Gen 3:16 “… en hy sal oor jou heers” is
geen voorskriftelike bevel of maatstaf nie. Die gelykwaardige verhouding
tussen man as leier en vrou as hulp (Gen 2:18) is wel deur die sonde versteur,
maar in Christus weer herstel (Ef 5:22,23, 2 Kor 5:17), (Acta 2003:562).

4.3.2.7 In geestelike sake word die vrou as die man se gelyke in die huwelik geag.
Vroue is bv. mede- verantwoordelik vir besluite wat in die huwelik geneem
word (Hand 5:1-2, 7-10). Vroue wy hulle saam met hulle mans aan vas en gebed
(1 Kor 7:5). Dat die vrou mede-erfgenaam van die ewige lewe is, maak haar
geregtig op die gepaste eerbewyse van die man (1 Pet 3:7), (Acta 2003:566).

4.3.2.8 ‘n Vrou is in die huwelik ‘n noodsaaklike hulp / wederhelf vir die man (1 Kor
11:11). Vroue het ‘n sekere regeertaak in die huis (oikodespotes – 1 Tim 5:14)
terwyl mans ook ‘n (ander – soortige) regeertaak gekry het (proïstemi – 1 Tim
3:5,12), (Acta 2003:566).
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4.3.2.9 Christus het die vrou na ‘n gelykwaardige vlak met die man herstel. Die vrou is
nie minderwaardig aan die man nie. Tog kry die hoofskap van die man (soos
Christus Hoof van die man en gemeente is) in die huwelik besondere klem.
Met hoofskap vertrou die Here in die huwelik ‘n bepaalde liefdevolle
leidinggewende verantwoordelikheid aan die man toe, sonder dat die man in
sondige heerskappy oor die vrou mag verval. Man en vrou moet aan mekaar
onderdanig wees uit eerbied vir die Here (Ef 5:21). Die vrou moet in die huwelik
helper wees en so in die gemeente optree dat sy haar man se hoofskap
eerbiedig (Acta 2003:591).

4.3.2.10 Die huwelikslewe van man en vrou kan ook nie in isolasie gesien word van
hulle deel wees van die kerk nie. Man en vrou is nie bloot as individue lidmate
van die kerk nie, maar steeds as egpaar. Ook binne die kerk moet hulle hul
skeppingsopdrag uitvoer volgens die orde wat God gegee het. Hierdie orde
hou ook ‘n wederkerigheid in, sodat die een nie sonder die ander die
skeppingsopdrag kan uitvoer nie. Daar is differensiasie sonder dat die een
minderwaardig teenoor die ander gestel word (Bylae 1988:29).

4.3.2.11 Die huwelik bring egter ook in ‘n sekere opsigte swaarkry mee (1 Kor 7:28)
en beperk die geleenthede tot geestelike groei (1 Kor 7:34) en die optrede
van die vrou in die gemeente (1 Kor 14:35), (Acta 2003:566).

4.3.2.12Daar is geen twyfel dat vroue ook hulle gawes tot opbou van die gemeente
moet beoefen nie (1 Pet 4:10). Die Here plaas – deur die inspeling van die
man – vrou verhouding in die kerklike lewe – enkele kwalifikasies op die manier
waarop vroue (getroud of ongetroud) hulle gawes in die gemeente moet
beoefen. Dit mag naamlik nie gedoen word op ‘n manier wat tot skade van
die Godgegewe verhouding tussen ‘n man en sy vrou lei nie (1 Kor 11:10;
14:34-35; 1 Tim 2:11-12). Hierdie kwalifikasies is dat vroue onder andere nie
op maniere, wat in ‘n bepaalde kultuur as sodanig gesien word, hulle mans se
gesag misken nie, en vroue moet nie in stryd met haar onderdanigheidsopdrag
in die gemeente praat nie (1 Kor 14), (Acta 2003:567).

4.3.2.13 Christus is die enigste Hoof van die kerk (Ef 1:22; Kol 1:18) en met sy
absolute gesag regeer Hyself die kerk (HK, Son 21, 48; NGB, artt 27, 31,
32). Hy dra nooit sy gesag aan ‘n mens oor nie, maar Hy roep wel mense
met die nodige gawes tot die besondere dienste om sy regeermag te bedien.
Die gesag van die besondere dienste is dus altyd dienend van aard. Dit is
die bediening van die gesag van Christus (en nie die gesag van ‘n persoon
nie). Die res van die gemeente moet hulle aan die goeie leiding van hulle
deur wie die Here sy gesag bedien, onderwerp (1 Tess 5:12-13; Heb 13:17),
(Acta 2003:571).

4.3.3 ‘n Samevatting van bostaande bevindings
(a) Die verhouding tussen man en vrou in die huwelik is ‘n eenheidsverhouding

met bepaalde onderskeid en differensiasie.
(b) Man en vrou is in die huwelik gelykwaardig. Die een is nie minderwaardig

ten opsigte van die ander nie.
(c) In geestelike sake is man en vrou mekaar se gelyke.
(d) God het in die huwelik ‘n bepaalde orde gegee in dié sin dat die man as

die hoof van die vrou in die huwelik en gesin aangedui word.
(e) Die hoofskap van die man beteken ‘n primêre verantwoordelikheid, ‘n

leidinggewing, ‘n liefdesdiens en nie ‘n heerskappy nie.
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(f) Die hulpwees van die vrou is nie slawediens nie, maar gelykwaardige
bystand.

(g) Daar is ‘n gelykwaardige verhouding tussen man as leier en die vrou as
hulp. Hulle moet ook aan mekaar onderdanig wees.

(h) In die gemeente behoort die vrou so op te tree dat sy haar man se hoofskap
eerbiedig.

4.4 Die implikasie van die hoofskap van die man
4.4.1 Die vraagstelling in opdragte 4.3.1.1 – 4.3.1.3 handel elkeen oor dieselfde

vraag, naamlik: Watter implikasies het die hoofskap van die man in die huwelik
vir sy vrou se verkiesing tot die besondere dienste in die kerk?

4.4.2 In die Rapport van die Deputate voor Sinode 2003 word tereg na die volgende
verwys: “Die term “swyggebod” vir 1 Kor 14:34 is ‘n ongelukkige woordkeuse,
wat ‘n fyn genuanseerde opdrag van die Here deur sy apostel by voorbaat met
allerhande negatiewe konnotasies belas. Dit is beter om daarna te verwys as
“die opdrag in 1 Kor 14:34” (Acta 2003:588).

4.4.2.1 Net so moet die uitdrukking “die hoofskap van die man” met ‘n fyn
genuanseerdheid verklaar word. Die hoofskap van die man kan so maklik
verkeerd verstaan word as ‘n gesagsposisie wat nie durf teëgespreek word
nie. In Efesiërs 5 stel Paulus die hoofskap van Christus oor die kerk as
voorbeeld vir die hoofskap van die man oor sy vrou in die huwelik. Die hoofskap
van Christus is insgelyks in styl ‘n hoofskap van diens, omdat Hy sy lewe vir
die kerk aflê (Ef 5:25). Net so word die man opgeroep om sy vrou dienend lief
te hê. “Under the curse the man rules over his wife. Under the cross he lays
down his life”.

4.4.2.2 Die hoofskap van die man in die huwelik moet in die lig van 4.3.2 en 4.3.3
hierbo soos volg verstaan word: In die huwelik is daar ‘n gelykwaardige
verhouding tussen die man as leier en die vrou as hulp. Die hoofskap van die
man beteken ‘n primêre verantwoordelikheid, ‘n leidinggewing en ‘n
liefdesdiens. Dit is nie ‘n heerskappy nie, soos die vrou se hulpwees nie ‘n
slawediens is nie. Man en vrou word opgeroep om aan mekaar onderdanig
te wees en aan mekaar eer te bewys (1 Kor 7:4; Ef 5:21).

4.4.2.3 Die hoofskap van die man volgens die uiteensetting in 4.3.2 en 4.3.3 behels
dat die vrou ook ‘n verantwoordelikheid het; dat die vrou ook inspraak in die
bestuur en versorging het, maar dat sy dit so doen dat sy nie haar man se
hoofskap minag nie. Die vrou is dus in die huwelik en gesin nie ‘n standpuntlose
en spraaklose agterbanker nie. Dit rym ook met die bevindinge van Sinodes
1988 en 2003 dat die opdrag van 1 Kor 14:34 nie ‘n absolute verbod op die
spreke van die vrou in die erediens is nie (Acta 1988:515; Acta 2003:587).

4.4.2.4 Die getroude vrou in die kerk is dus nie geroep tot voortdurende stilswye nie,
maar wel om so in die gemeente te praat dat sy nie daardeur haar man se
hoofskap in gedrang bring nie. Die opdrag van 1 Kor 14:34 is dus nie ‘n totale
verbod om te praat nie, maar ‘n kwalifisering dat die getroude vrou haar
spreekgawes so moet beoefen dat sy haar man se hoofskap nie minag nie.

4.4.2.5 Christus, as die enigste Hoof van die Kerk, is die grond van alle spreke in die
kerk. Hy dra nooit sy gesag aan ‘n mens oor nie. Hy roep mense om sy
regeermag te bedien. Gesagvolle spreke in die kerk in Woordbediening, in
besluitneming en huisbesoek is altyd “so spreek die Here”. Dit is nooit die
baasskap van een persoon oor ‘n ander, ook nie van ‘n vrou oor haar man nie.
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Waar ‘n getroude vrou dus eiegeregtig en verkleinerend haar man se hoofskap
minag, is dit sonde net soos dit sonde is wanneer ‘n predikant of ouderling
hulle eie standpunte op lidmate wil afdwing. Hou eweneens in gedagte dat
die gelykheidsbeginsel ten opsigte van die dienste in die kerk soos in KO,
art 1 vasgestel is, enige vorm van heers verbied. Die dienste is elk eiesoortig
en nie een bo die ander nie (Acta 1988:516,517).

4.4.2.6 Die vraag is wat is die implikasies van die man se hoofskap in die huwelik vir
die vrou se verkiesing tot die besondere dienste in die kerk. Op grond van
die beredenering tot hiertoe, is die implikasies dat die hoofskap van die man
nie ‘n verhindering tot die verkiesing van die besondere dienste inhou nie,
maar dat dit wel die getroude vrou se optrede in die besondere dienste
kwalifiseer.

4.5 Die verhouding as metafoor of vergelyking
4.5.1 Die woord “meermale” in 4.3.1.1 wek die indruk dat daar ‘n hele paar

Skrifgedeeltes is waar die verhouding tussen man en vrou in die huisgesin
(huwelik) as ‘n vergelyking met, of as ‘n metafoor vir die verhouding man en
vrou in “die huisgesin van God” (gemeente) gebruik word. ‘n Oorsigtelike uitleg
van die volgende Skrifgedeeltes wys egter op die teendeel.

4.5.1.1 In 1 Korintiërs 11 word die verhouding tussen man en vrou in die huwelik wel
genoem en ‘n toepassing (nie ‘n vergelyking of metafoor nie) word op die
vrou se optrede in die gemeente gemaak, in die sin dat die vrou in haar optrede
erkenning moet gee aan die man se hoofskap oor haar.

4.5.1.2 In 2 Korintiërs 11:2 word die toewyding van die gemeente as bruid aan
Christus as Bruidegom voorop gestel. Dit is die kernpunt teenoor die moontlike
weglei (weglokking) deur die valse apostels. Dit word nie op enige verhoudinge
in die gemeente van toepassing gemaak nie.

4.5.1.3 In Efesiërs 5 word die verhouding tussen Christus as man en die kerk as vrou
die maatstaf en voorbeeld vir die optrede van man en vrou in die huwelik. Die
huwelik staan hier op die voorgrond en nie verhoudinge in die kerk nie.

4.5.1.4 In 1 Petrus 3 word voorskrifte vir die optrede in die huwelik en gesin gegee
en dit word nie na verhoudinge in die kerk deurgetrek nie.

4.5.1.5 In Openbaring 19 en 21 word die wederkoms van die Here as die koms van
die Bruidegom na sy bruid (die kerk) beskrywe.

4.5.2 Die verhouding tussen man en vrou in die huisgesin (huwelik) en hulle verhouding
in die kerk staan nie geïsoleerd van mekaar nie. Hieraan is reeds erkenning in
4.3.2.8 hierbo gegee. Die wese, aard en doel van die huwelik en gesin is egter
anders as dié van die kerk as die liggaam van Christus. Daarom is daar wel ‘n
inspeling en ‘n verband tussen die verhouding man en vrou in die gesin en
huwelik en die verhouding man en vrou in die kerk, maar dit is ‘n verband met ‘n
bepaalde onderskeiding. Die inhoud en betekenis van hierdie verband is reeds
met die bespreking van opdragte 4.3.1.1 – 4.3.1.3 gegee.

4.6 In watter mate is 1 Kor 11:3 ‘n vertrekpunt?
4.6.1 Die opdrag is: In watter mate is 1 Korintiërs 11:3 ‘n vertrekpunt vir die

gesagsverhouding tussen man en vrou in die gemeente? Watter lyne kan na 1
Kor 14 en Ef 5 getrek word (vgl 4.1.4 hierbo, 14.1)?
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4.6.2 Vir die beantwoording van die vraag in die opdrag is dit van belang om die
betekeniswydte van die woord “man” en “vrou” in 1 Korintiërs 11:3–16 te bepaal,
asook die betekenisinhoud van die woord “hoof”.

4.6.3 Die hermeneutiese vraagstelling oor die skopus en bedoeling van 1 Korintiërs
11:2–16 toon dat dit duidelik beperkend is. Paulus gee bepaalde riglyne vir die
optrede van gelowiges teenoor mekaar in gemeenteverband. Dat man en vrou
‘n universele betekenis het as alle mans en alle vroue is strydig met die skopus
en bedoeling van hierdie Skrifgedeelte.

4.6.4 Die inhoudelike verband van 1 Korintiërs 11:2–16 toon ook sterk aan dat man
en vrou die betekenis het van man en vrou in die huwelik. In vers 8 en 9 verwys
Paulus daarna dat die vrou uit die man geneem is en dat die vrou ter wille van
die man geskep is. Dit is ‘n verwysing na Gen 2:21 en 22 wat ‘n integrale deel
van die openbaringsgeskiedenis oor die eerste huwelik is. Hierdie
huwelikskonteks kom eweneens in vers 11 en 12 na vore waar Paulus na die
beginsel van wederkerigheid, die onderlinge afhanklikheid en die onderlinge
diensbetoon in die Here verwys.

4.6.5 Die eksegetiese reël van Skrif met Skrif vergelyking ondersteun eweneens die
standpunt dat dit in 1 Korintiërs 11 oor die hoofskap van die man in die huwelik
gaan. In elke Skrifgedeelte waar dit oor die hoofskap van die man gaan, word
dit in die konteks van die huwelik gestel (vgl 1 Kor 7:3; 14:34–35; 1 Tim 2:11–
15; Kol 3:18,19; 1 Pet 3:1–5). Calvyn (Kommentaar op die Sendbriewe,
1888:186) stel dit ook dat dit in 1 Korintiërs 11 nie oor die burgerlike orde gaan
nie, maar “.....dat Paulus hier spreekt van het heilige huwelijk der godzaligen
...” (vgl ook Ridderbos, Paulus, p.340, 426).

4.6.6 Die woord wat Paulus in vers 3 vir hoof gebruik is “kephalê”. Hierdie woord kan
in Grieks twee oordragtelike betekenisse hê, naamlik:
a) Gesagsdraer, meerdere en
b) Oorsprong, wat dan die betekenis het van voorganger of eerste.

4.6.6.1 Hierdie twee betekenisse kom duidelik in Efesiërs 5:22–33 na vore. Die
gemeente is aan Christus onderdanig (eerste betekenis – vers 24), maar dit
staan in die nouste verband dat die liggaam (die kerk) se oorsprong en
bestaan in Christus gefundeer is (vs 25–27 tweede betekenis). Aangesien
Paulus in 1 Korintiërs 11 uitdruklik daarna verwys dat die vrou “uit die man
geneem is” (vs 8) het “hoof” in 1 Korintiërs 11:3 die betekenis van “oorsprong”.
In hierdie tweede betekenis gaan dit nie om ‘n gesagsverhouding in die sin
van rangorde nie, maar om ‘n verhouding van oorsprong en bestaan (volgorde)
aan te dui.

4.6.7 Dit is dus ongeldig om 1 Kor 11:3 te gebruik as ‘n vertrekpunt vir die universele
hoofskap van die man oor die vrou, in dié sin dat alle mans die hoof van alle
vroue is. Dit is eweneens nie ‘n vertrekpunt vir ‘n siening dat die man die hoof
van die vrou in die geloofsgemeenskap is nie. In 1 Korintiërs 11:3 is die man
die hoof van sy eie vrou wat beteken dat die man, uit wie die vrou geskep is, in
die huwelik die leier en voorganger is. In 1 Korintiërs 14 kwalifiseer Paulus die
optrede van die getroude vrou in die erediens in dié sin dat die vrou haar man
se hoofskap sal respekteer en dit nooit sal minag of verkleineer nie (vgl vers
34, 5.3.4.6 en 5.7).
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4.7 Die verhouding tussen 1 Korintiërs 11:2-16 en 14:33-35 – in samehang met 1
Tim 2:11–15

4.7.1 Paulus tref in hierdie skrifgedeeltes ordereëlings oor die hoofbedekking van
die vrou en haar optrede in die samekoms van die gemeente. Dit gaan oor wat
“gepas” (1 Kor 11:13) is, oor wat “gepas en ordelik” (1 Kor 14:40) is en wat “tot
opbou van die gemeente” (1 Kor 14:26) verloop. Dit gaan hier oor die vrou se
voorkoms en optrede in die samekoms van die gemeente. Omdat die samekoms
van die gemeente een van die (weinige) geleenthede was dat die vrou in die
openbaar verskyn het in daardie tyd, gaan dit in Paulus se ordereëlings oor
raakpunte met wat vir die vrou gepas en betaamlik was wanneer sy in die
openbaar verskyn het.

4.7.2 As ‘n vrou sonder ‘n hoofbedekking in die openbaar verskyn het, was dit ‘n
teken van rebelsheid, opstandigheid en selfs skandelik. Paulus sê dit is
skandelik (αισχρον)  vir ‘n vrou om sonder ‘n hoofbedekking in die gemeente te
verskyn (1 Kor 11:5, 6). Hy lê die verband met die hoofskap van haar man so: ‘n
Vrou wat sonder iets op haar kop in die samekoms van die gemeente optree.
“doen haar hoof, haar man, oneer aan” (1 Kor 11:5). Maw ‘n vrou se voorkoms
in die openbaar (besonderlik in die gemeente!) reflekteer haar respek of
oneerbiedigheid teenoor haar man. Dit is onstigtelik, nie tot opbou nie, as ‘n
vrou met haar voorkoms in die gemeente haar man oneer aandoen.

4.7.3 ‘n Hoofbedekking is vandag, altans in die Westerse wêreld, nie meer ‘n teken
van ‘n vrou se respek vir haar man nie. Ons kom hierdie spesifieke ordereëling
van Paulus dus nie meer na nie. Dit beteken egter nie dat die beginsel, nl dat
die man die hoof is van sy vrou en dat sy hom moet respekteer, nie meer geld
nie. Die onderskeid moet dus gemaak word tussen die beginsel en die
toepassing (ordereëling) van die beginsel.

4.7.4 Daar is twee duidelike lyne in 1 Kor 11:1 nl:
(a) die beginsel dat die man die hoof is van sy vrou. Dit word gestaaf met

verwysing na Gen 2:21 en 22.
(b) die ordereëling dat ‘n vrou ‘n hoofbedekking in die samekoms van die

gemeente moet dra – dit word as “betaamlik” (11:13) en nie as “skandelik”
beskou.

4.7.5 In 1 Kor 14:33-35 is daar dieselfde twee lyne nl:
(a) Die beginsel dat die vrou “onderdanig” moet wees (vs 34), haar man se

hoofskap moet erken. Paulus staaf dit met “soos die wet ook sê” (vs 34).
Daarmee verwys hy na die Tora en net soos in 1 Kor 11:8 na die feit dat
die vrou uit die man geneem is.

(b) Die ordereëling hier is: die vrou moet stilbly en nie in die samekoms van
die gemeente praat nie.

4.7.6 Die vrou van daardie tyd het nie in die openbaar gepraat nie. Sy was, op enkele
uitsonderinge na, ongeleerd en het nie deel gehad aan die opvoeding soos die
seuns en mans nie. Dit is dus verstaanbaar dat sy nie in die openbaar kon
praat nie.

4.7.7 Paulus motiveer die ordereëling so: “Dit is lelik (αισχρον)  vir ‘n vrou om in die
erediens te praat” (vs 35). Hy gebruik presies dieselfde woord (αισχρον)  wat
hy gebruik het om te sê dat dit skandelik vir ‘n vrou is om in die samekoms van
die gemeente sonder ‘n hoofbedekking te kom. As ‘n vrou in die samekoms
van die gemeente praat, veral tussenin vrae stel, doen sy haar hoof, haar man,
oneer aan. Haar optrede is onstigtelik en dien nie tot opbou van die gemeente
nie. Ook wat hierdie ordereëling betref, het daar groot verandering (veral in die
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Westerse wêreld) gekom. Die vrou het van kleins af, net soos die man, deel
aan die opvoedingsproses. Dit is nie meer “lelik” vir ‘n vrou om in die openbaar
te praat nie. Dit word nie, as sodanig, gesien as opstandig of disrespekvol nie.
Sou dit dan nog onstigtelik, disrespekvol teenoor haar man wees om in die
samekoms van die gemeente te praat?

4.7.8 Daar is ‘n duidelike parallel tussen 1 Kor 11 en 1 Kor 14 soos uit die volgende
tabel blyk:

1 Kor 11 1 Kor 14

Beginsel Die man is hoof van sy vrou Die vrou moet onderdanig
(vs 3)  wees (vs 34)

Skrif Die vrou is uit die man “….soos die wet ook sê”
geneem (Gen 2:21,22) (vs 34)  Wet = Tora

Ordereëling Die vrou moet ‘n hoofbedek- Die vrou moet in die same-
king in die samekoms ophê koms swyg.

Motivering Dit is “skandelik” (αισχρον) Dit is “lelik” (αισχρον) ? vir
vir ‘n vrou om in die same- ‘n vrou om in die samekoms
koms nie nie ‘n hoofbedek- te praat (vs 35)
king op te hê nie (vs 5,6)

4.7.9 Die verband met 1 Timoteus 2:11–15 is ook hier van belang. Daar is verskil
van mening of Paulus in 1 Timoteus 2 oor die samekoms in die erediens skrywe,
en of die vrou ‘n verwysing na getroude of ongetroude vroue is. Kom ons neem
dit as vertrekpunt dat Paulus ook hier van die getroude vrou se optrede in die
samekoms van die gemeente praat.

4.7.10 Paulus is dus in 1 Timoteus 2 ook besig om ‘n ordereëling, dit wat tot stigting
en opbou van die gemeente dien, te gee. Net soos in 1 Korintiërs 11 en 14 is
daar in 1 Timoteus 2:11–15 die twee lyne van die beginsel en die ordereëling
(die toepassing):
(a) Beginsel: ‘n Vrou moet “onderdanig” wees (vs 11) met verwysing na Gen

2:21, 22: “Adam is immers eerste gemaak, Eva daarna “ (vs 13).
(b) Ordereëling: ‘n Vrou moet stil wees in die samekoms van die gemeente

(vs 11 en 12).
4.7.11 Die ordereëling in 1 Tim 2:11–15 is dus baie dieselfde as in 1 Kor 14, met

die beklemtoning hier dat die vrou nie onderrig moet gee nie. As ‘n vrou in die
gemeente moes swyg (1 Kor 14), kon sy bepaald nie onderrig gee nie. Veral
nie as sy deur onderrig te gee, “baasspeel” oor die man nie (αυθεντεω kan
“baasspeel”, “domineer” beteken). Paulus se reëling dat die vrou nie onderrig
moet gee nie, is dus ‘n ordereëling tot stigting en opbouing van die gemeente.

4.7.12 Die beklemtoning dat die vrou nie onderrig moet gee nie, is verstaanbaar in
die lig van die situasie in die samelewing van daardie tyd: ongeleerde vroue
(oor die algemeen) en die gevaar van dwaalleer in die gemeente (vgl 1 Tim
1:3-11). Paulus gebruik dan ook ‘n versterkende argument, waaroor ‘n vrou
nie mag onderrig gee nie, hier, nl: “Dit is ook nie Adam wat verlei is nie, dit is
die vrou wat haar laat verlei het en die gebod oortree het” (vs 14). Paulus



439

verwys ook na Eva se verleiding in 2 Kor 11:3, maar daar nie net as ‘n
waarskuwing aan die vrou nie, maar aan alle gelowiges. In elk geval bly hierdie
versterkende argument van Paulus ‘n waarskuwing aan die vrou.

4.7.13 Hierdie ordereëling: “die vrou moet nie onderrig gee nie” sluit aan by die
situasie in die samelewing waarin die vrou oor die algemeen ongeleerd was
en nie in die openbaar gepraat het nie. Vandag (veral in die Westerse wêreld)
gee die vrou onderrig, bv as onderwyseres en lektrise sonder om daarmee
per se disrespekvol teenoor haar man of baasspelerig in die samelewing op
te tree. Sal dit dan onstigtelik wees, oneerbiedig teenoor haar man, om in die
samekoms van die gemeente onderrig te gee?

4.7.14 Dit is ook van belang om daarop te let dat die Rapport van 1988 vanuit die
hermeneutiese riglyne dit stel dat die sogenaamde “swyggebod” van 1 Kor
14:34 en 1 Tim 2:12 nie sonder meer so verklaar kan word dat dit verbied dat
die vrou in die besondere dienste mag dien nie, aangesien nie een van die
twee Skrifgedeeltes dit het oor wie in die amp mag dien en wie nie.

4.7.15 Die gevolgtrekking kan dus gemaak word dat Paulus in 1 Kor 14:34 en 1
Timoteus 2:12 die beginsel beklemtoon dat die man die hoof van die vrou in
die huwelik is. In beide die Skrifgedeeltes hanteer hy ‘n tydgerigte ordereëling
(toepassing/ praktiese gestaltegewing) van die beginsel, soos in 1 Kor 11:2–
16, oor die vrou se optrede in die erediens. Dit bevestig die bevinding van
hierdie studie in 4.4.2.6 dat die vrou in die kerk nie tot voortdurende stilswye
geroep is nie, maar om wel so in die gemeente te praat dat sy nie daardeur
haar man se hoofskap in gedrang bring nie.

4.7.16 Die wesenlike van 1 Kor 11:2-6, 1 Kor 14:34 en 1 Tim 2:11 is nie om uitspraak
te lewer oor of vroue leerdiens mag verrig of nie. Wanneer hierdie tekste binne
konteks verklaar word, plaas dit nie ‘n prinsipiële belemmering op vroue om
leerdiens te verrig nie.

4.8 Onderskeid tussen die dienswerk van manlike en vroulike diakens
4.8.1 Die opdrag is die volgende vraagstelling: Is daar Skriftuurlik onderskeid tussen

die wyse waarop manlike en vroulike diakens hulle dienswerk verrig volgens 1
Tim 3 (Acta 2003:593, 14.8)?

4.8.2 1 Tim 3:8-11 handel oor die vereistes wat vir diakens gestel word en nie oor die
inhoud van die diakens se dienswerk nie.

4.8.3 Wat die aard en inhoud van die diakens se dienswerk betref, moet na ander
Skrifgedeeltes as 1 Tim 3 gekyk word, soos : Hand 6:2; Rom 12:6-8; 15:25-28;
1 Kor 12:28; 2 Kor 8:4; 9:13; Gal 6:10; 1 Tess 3:12; 5:15; Heb 13:16.

4.8.4 As ‘n samevattende konklusie kan dit gestel word dat daar nie uit 1 Tim 3 en
ander ter saaklike Skrifgedeeltes afgelei kan word dat daar ‘n onderskeid
gemaak kan word tussen die wyse waarop manlike en vroulike diakens hulle
dienswerk verrig nie.

4.9 Was Junia(s) ‘n vroue-apostel (Rom 16:7)?
4.9.1 Opdrag: “Diepgaande ondersoek moet ook gedoen word na die persoon wat

in Rom 16:7 as Junian (akk) aangedui word, maar wat, volgens die lig tot ons
beskikking gedurende al die eeue (tot aan die einde van die 13de eeu) as ‘n
vrou (“Junia”) beskou is (volgens ‘n bepaalde aksentuering). Sy is volgens hierdie
lesing as ‘n vroue-apostel deur Paulus en ook onder die apostels in die
algemeen geëer. Daar is ‘n oorwig van kontemporêre eksegese wat haar ook
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as ‘n vrou aanvaar. Wat was die aard van haar apostelskap? Watter lig werp dit
op die vraag – veral op die vrou in die leeramp?” (Sien 3.1.3 (14.8) hierbo)

4.9.2 Beredenering (a): Was Junia/Junias ‘n vrou of ‘n man?
4.9.2.1 Argumente ten gunste van die naam Junia (vroulik)
4.9.2.1.1 Aangesien daar geen gegewens in die Bybel self is wat uitsluitsel oor hierdie

saak gee nie, kan die volgende inligting moontlik lig werp:
4.9.2.1.2 Ná die werkwoord groet volg iouniân in die akkusatief – en beide die manlik

en vroulik van iouniân eindig in Grieks met n. iouniân kon dus na ‘n man of
‘n vrou verwys – afhangende van die aksentuering (wat nie deur die
oorspronklike skrywers gebruik is nie). iouniân dui op die manlike vorm en
iounían op die vroulike vorm. Tekskritiese gegewens pleit baie sterk ten
gunste van die vroulike vorm Junia ( iounían). Daar is egter ook
noemenswaardige tekskritiese getuienis wat vir die ̀ manlike’ aksentuering
iouniân pleit [vgl die artikel van Thorley, 1996 in Novum Testamentum,
XXXVIII, 1, 18-29). Thorley (1966) toon in ‘n uitgebreide studie op linguistiese
gronde uit geskrifte (Chrisostomos) en vertalings (Latyn, Kopties, Siries)
tot die vierde eeu nC aan dat die vroulike vorm Junia (iounían) voorkeur
geniet bo die manlike vorm].

4.9.2.1.3 Die mansnaam kom min in die antieke tye voor, terwyl daar vele voorbeelde
is waar die Romeinse vrouenaam Junia voorkom.

4.9.2.1.4 Indien ’n mens die “vrouehater”, Chrysostomos, en ander kerkvaders se
eksegese van Rom 16:7 aanvaar (vgl Fabrega, 1984 wat praat van die
“Mehrheit der Exegeten” wat Junia as vroue-apostel sien), was Junia ‘n
voorbeeld van ‘n vroue-apostel. Eisen (2000:48) gee opnuut ’n oorsig oor
die eksegetiese geskiedenis van Rom 16:7 en konkludeer dat “the centuries-
old opinion ...that in the apostolic period there were only male apostles has
been finally disproved”. In ‘n goed-gedokumenteerde hoofstuk van sy boek
oor vroue in die Evangelies maak Bauckham (2002:109-202; met verwysing
na Chrysostumos, maar ook na Origenes, Ambrosius, Hieronimus,
Theodoretus en andere) ‘n sterk saak daarvoor uit dat Junia inderdaad ‘n
vroue-apostel was. Sy was moontlik dieselfde persoon wat as Johanna, die
vrou van Gusa (‘n bestuurder van Herodes) Jesus saam met die Twaalf en
ander vroue van Galilea af gevolg en Hom met haar besittings gedien het
(Luk 8:3). As hierdie Johanna (wat later verlatiniseer is tot die byna gelyk-
klinkende “Junia”) was sy dan ook ‘n getuie van die leë graf en een van die
vroue wat die opstandingsboodskap eerste aan die elf apostels gebring
het (Luk 23:55; 24:10). Paulus erken immers ook dat sy (en Andronikus)
voor hom “in Christus” was (Rom 16:7).

4.9.2.1.5 Die vrouenaam is tot die 13de eeu – en in die oosterse kerke tot die 19de eeu
– gebruik in Rom 16:7.

4.9.2.2 Argumente ten gunste van die naam Junias (manlik)
4.9.2.2.1 Origenes gebruik die manlike vorm (Minge, JP Patrologia Graeca, vol 4.

Col 1289).
4.9.2.3 Bevinding by beredenering (a). Die oorwig van getuienis dui daarop dat

iouniân in Rom 16:7 na ‘n vrou verwys met die naam Junia.
4.9.3 Beredenering (b): Het hierdie persoon leerdiens verrig of nie?
4.9.3.1 Die vraag wat hier ter sprake kom, is: Waarna verwys die uitdrukking “hulle is

hoog aangeskrewe by die apostels” in Rom 16:7? Daar bestaan twee
moontlikhede om hierdie frase te interpreteer: (a) Hierdie mense was bekend
of hoogaangeskrewe of in aansien by die apostels. Met ander woorde: Hulle
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was nie apostels nie. (b) Hulle staan bekend as apostels. Hulle is gereken
onder die apostels. Met ander woorde: Hulle het die evangelie verkondig.

4.9.3.1.1 “Apostel” moet hier nie as een van die twaalf verstaan word nie, maar in
ruimer sin. Floor (1978:59) skryf: “As gesê word dat Christus aan sy kerk
apostels gegee het (Ef 4:11) of dat Hy die gemeente apostels gestel het (1
Kor 12:48) dan word daar die plaaslike gemeente bedoel. In 2 Kor 8:23
skrywe Paulus oor ’apostels van die gemeentes’ soos dit in die Griekse
teks staan en in Fil 2:25 word Paulus se medewerker Epafroditus ‘n
afgevaardigde, letterlik: ‘n apostel van die gemeente van Filippi genoem…
Die apostels van Christus kan ons met Calvyn noem ̀ argitekte van die kerk’.
Hulle moet die fondamente van die kerk wees en hulle is tegelyk ook die
bouers van die kerk, die eerste sendelinge. Maar die apostels van die
gemeentes, soos hulle genoem word in 1 Kor 12:28 en Ef 4:11, is die
sendelinge wat uitgestuur is deur die plaaslike kerk om die evangelie te
verkondig. Waarskynlik het tot hierdie groep ook behoort die apostels uit
die Didachè (11:4) en was hulle nie slegs finansiële deputate nie, maar het
hulle ook opgetree as rondreisende predikers, as mense met ‘n profeties-
missionêre opdrag… Dit is nie onmoontlik dat Apollos ook tot hierdie groep
van persone gereken moet word nie.”

4.9.3.2 Argumente ten gunste daarvan dat Junia(s) ‘n apostel was: Dit is geldig om
die Griekse woorde só te interpreteer dat Junia(s) wel ‘n apostel was. Al is dit
moontlik om dié frase só te vertaal dat die persone hoog aangeskrewe was
by die apostels, is daar navorsers wat meen dat só ‘n vertaling van die Grieks
gedronge is.

4.9.3.2.1 Argumente daarteen dat Junia(s) ‘n apostel was: Dit is geldig om die
Griekse woorde só te interpreteer dat Junia(s) hoog in aansien by die
apostels was, maar nie self een was nie.

4.9.3.3 Bevinding by beredenering (b)
4.9.3.3.1 Dit is nie moontlik om ‘n eenduidige keuse te maak tussen die moontlikhede:

(a) Junia(s) was bekend by die apostels, en (b) Junia(s) was bekend as
apostel, alhoewel moontlikheid (b) meer waarskynlik is.

4.9.3.3.2 Die frase “hulle is hoog aangeskrewe by die apostels” in Rom 16:7 sluit nie
die moontlikheid uit dat Junia(s) ‘n apostel kon wees wat leerdiens verrig
het nie.

4.9.4 Finale konklusie ten opsigte van Junia(s). Op grond van bogenoemde is daar
nie genoegsame getuienis om ‘n deurslaggewende gevolgtrekking te kan maak
of vroue in die leerdiens kan staan of nie.

4.10 Die betekenis van Galasiërs 3:28
4.10.1 In Gal 3:28 skryf Paulus: “Daar is nie meer Jood of Griek nie, daar is nie meer

slaaf of vryman nie, daar is nie meer man en vrou nie; want julle is almal een in
Jesus Christus “. Die regte verstaan van hierdie gedeelte is vir die studie oor
die vrou in die kerk belangrik.

4.10.2 Die betekenis van vers 28 is om die dwaalleer van die Judaïste te antwoord
wat beweer het dat diegene wat die wet onderhou voorrang tot die saligheid
het (vgl Bylae 1988:44). Om egter vers 28 slegs tot ‘n soteriologiese
(saligmakende) betekenisinhoud te beperk, is om die eksegetiese reikwydte
daarvan te verskraal.

4.10.3 Hierdie Skrifgedeelte is ingebed in ‘n gedagtestruktuur waarin Paulus die
implikasies van die oorgang van die ou bedeling (OT) na die nuwe bedeling
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(NT) wil duidelik maak. Paulus doen dit deur in Gal 3 met verskeie
kontrasterende begrippe te werk, naamlik: wet en geloof (vs 2, 24 en 25);
vlees en Gees (vs 3); vloek en seën (vs 13 en 14) en belofte en erfgenaam (vs
18 en 29). Die kontras tussen die lewe wat in Christus werklikheid geword het
en die vroeëre lewe onder die wet (vs 24), word ook deur die direkte verband
in vers 24-29 aangetoon met die kinders van God (vs 26) wat in Christus die
ware nageslag van Abraham is (vs 29).

4.10.4 Volgens Rabbynse voorskrif moes die vrye Joodse man God elke dag gedank
het dat hy nie as ‘n heiden, as ‘n slaaf of as ‘n vrou geskep is nie. Die inhoud
van Gal 3:28 toon ‘n duidelike verband met die genoemde gebed waarin
Paulus dit in christologiese perspektief stel.

4.10.5 Naas die soteriologiese betekenis is die betekenis van vers 28 ook die
deurbreek van gelykheid in die nuwe bedeling, in teenstelling met die Joodse
ongelykheidsleer wat voor God die Jood verhef het bo alle nie-Jode; die
vryman bo die slaaf en die man bo die vrou. Met verwysing na Gal 3:28 verwys
die Rapport van 1988 ook na hierdie breër betekenis: “Inderdaad wys die
skopus van die evangelie van Christus dus op die algehele gelykwaardigheid
van die man en vrou in die kerk” (p.513). Die implikasies hiervan is onder
meer dat geslagsverskille nie die basis vir enige ongelykheid in die kerk mag
wees nie. Galasiërs 3:28 het dus ook ‘n kerklike en sosiale betekenis. Paulus
sê nie dat eenheid in Christus eendersheid geword het nie. Hy beklemtoon
wel dat daar in die liggaam van Christus (die gemeente) nie plek is vir die
sondige vervreemding en ongelykhede wat aan etnisiteit, sosiale status en
geslagsverskille verbind mag wees nie.

4.11 Empiriese ondersoek
4.11.1 Opdrag: “‘n Empiriese ondersoek van die praktyk waar vroue reeds in daardie

dienste staan moet ook gedoen word. Die studie word onderneem in oorleg
met Gereformeerde kerke met wie die GKSA ekumenies een is”. (Sien pt
3.2, pt 7 hierbo.)

4.11.2 Problematiek van die opdrag
4.11.2.1 Die opdrag is nie baie duidelik afgebaken nie en kan van ‘n aantal

invalshoeke benader word. Watter aspekte van die praktyk moet byvoorbeeld
ondersoek word?

4.11.2.2 Daar is ook ‘n probleem met die opdrag dat die kerke met wie ons in ‘n
nouer sin ekumenies een is, nie vroue in dienste het nie, of onlangs eers
besluit het om dit goed te keur, wat die uitvoering van hierdie opdrag
bemoeilik.

4.11.3 Verstaan van die opdrag: Die opdrag is gevolglik uitgevoer deur te kyk na die
praktyk van vroue wat in die bediening staan van die NG en Hervormde Kerk
wat in ieder geval ook eerder die praktiese omstandighede van Suid-Afrika
in gemeen het.

4.11.4 Uitvoer van opdrag
4.11.4.1 Vroulike predikante van die NG en Hervormde Kerk is telefonies of per e-

pos versoek om die volgende vraelys in te vul.
a. Wanneer het jy bewus geword van die roeping om predikant te word?
b. In watter jaar is jy as predikant bevestig?
c. Waar is jy tans predikant?
d. Wat behels jou bediening?
e. Is jy voltyds in diens of tentmaker?
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f. Wat is jou huwelikstatus?
g. Het jy kinders en hoeveel?
h. Hoe vind jy balans tussen die bediening en jou huisl ike

verantwoordelikhede?
i. Vind jy vervulling in die bediening?Watter aspekte van die bediening

is vir jou moeilik?
j. Is daar praktiese probleme wat jou vrouwees vir jou dienswerk inhou?
k. Hoe hanteer jy die eiesoortige spanning van ‘n gemeentelike bediening?
l. Enige ander kommentaar?

4.11.4.2 Die kommentaar van die vroue is deurgegaan en verwerk in die volgende
opsommende opmerkings.
(a) Die vroue het op verskillende tye in hulle lewens die bewustheid gehad

dat die Here ‘n spesiale roeping op hulle lewe lê.
(b) Vroue bedien ‘n wye spektrum van gemeentes. Hulle word ook

verteenwoordig in die kapelaansdiens en by kinderhuise.
(c) Daar is baie vroue wat as tentmakers bedien.
(d) Die meeste van die vroue is getroud en het kinders.
(e) Om balans tussen ‘n gesinslewe en bediening te handhaaf, bied baie

uitdagings maar elkeen ontdek nuwe innoverende maniere om hierin
‘n balans te hou. Hulle mans en gesinne staan hulle hierin by.

(f) Vroue vind vreugde en vervulling in die bediening.
(g) Daar is nie noodwendig praktiese probleme wat oorkom moet word

wat enigsins andersoortig is as ander beroepe nie. Dit was nie vir een
van die vroue ‘n onoorkomelike probleem nie.

(h) Die vroue wat gekontak was, was almal vroue wat ‘n sterk roeping in
hulle lewens ervaar om hierdie diens te doen. Hulle doen dit met
oorgawe en word ten volle aanvaar in die gemeentes waar hulle dien.

(i) Daar is egter ook ‘n baie klein groep wat nog op ‘n manier “bitter” voel
oor veral die verlede en sommiges wat nog meen dat daar baie
diskriminasie vandag voorkom.

4.11.5 Gevolgtrekking
4.11.5.1 Uit die studie van die vroue in die NG en Hervormde kerk blyk dit dus dat

vroue hulle roeping binne hierdie kerkverbande met groot seën kan uitleef.
Die probleme wat in die bediening ervaar word, is eiesoortig aan mense
wat in hierdie roeping staan en het nie verband met geslagtelikheid nie.

4.11.6 Opmerking
4.11.6.1 Binne die CRC en GKN word daar gepleit vir ruimte vir verskillende

standpunte oor hierdie saak. Daarom ook die besluit om dit oor te laat aan
die oordeel van plaaslike gemeentes waar situasies baie mag verskil.

4.11.6.2 Hierdie empiriese ondersoek se teikengroep was te klein om betekenisvolle
afleidings te maak rakende probleme by vroue in die leerdiens.

4.12 Samevattende konklusie
4.12.1 In die Bylae tot die 1988-Rapport oor die vrou in die kerk word die volgende

inleidend gestel: “Daar is nie ‘n teks in die Bybel waarin spesifiek gesê word
of vroue in die besondere ampte mag dien of nie, en nêrens is daar ‘n
Skrifuitspraak oor wie in die kerk stemreg het en wie nie. Wie dan ‘n
Bybelgefundeerde standpunt oor hierdie sake en oor die algemene plek van
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die vrou in die kerk wil formuleer, is daarop aangewese om uit ander
Skrifuitsprake afleidings te maak” (p.23).

4.12.2 In al drie Studierapporte (1988, 2003 en 2006) word ‘n groot verskeidenheid
belangrike gevolgtrekkings gemaak. Vir ‘n volledige oorsig daarvan behoort
die Rapporte self geraadpleeg te word. ‘n Gedeelte daarvan is reeds in die
inleiding van hierdie Rapport verwerk (vgl 4.1). Na verdere besluitneming deur
Sinode 2006 sal, indien nodig, die uitstaande gevolgtrekkings bygewerk word.
Die volgende samevattende gevolgtrekkings is as ‘n geheelperspektief die
belangrikste Skrifgronde vir ‘n verantwoordbare besluit:

4.12.2.1 By die skepping het God die mens na sy beeld manlik en vroulik geskep.
God het die een nie minderwaardig teenoor die ander geskep nie. Dat
Adam eerste geskep is en Eva tweede, toon ‘n bepaalde skeppingsorde
of volgorde aan wat nie as ’n rangorde verstaan moet word nie.

4.12.2.2 Die verhouding tussen man en vrou in die huwelik is ‘n eenheidsverhouding
met ‘n bepaalde onderskeid en differensiasie. God het in die huwelik ‘n
bepaalde orde gegee in dié sin dat die man as die hoof van die vrou in die
huwelik en gesin aangedui word. Die hoofskap van die man behels ‘n
primêre verantwoordelikheid, ‘n leidinggewing, ‘n liefdesdiens en nie ‘n
heerskappy nie. Die hulpwees van die vrou is nie slawediens nie, maar ‘n
gelykwaardige bystand. Hierdie gelykwaardige verhouding tussen die man
as leier (hoof) en die vrou as hulp impliseer ook dat hulle aan mekaar
onderdanig moet wees.

4.12.2.3 Daar is in die Ou Testament voorbeelde van vroue wat ook die profetiese
gawe ontvang het en dit in die openbaar beoefen het, byvoorbeeld: Miriam
(Eks 15:20, Debora (Rig 4:4) en Hulda (2 Kon 22:14,15). Twee vroue,
Debora en Atalia (2 Kon 11) het ook in die regeeramp van rigter en koning
gedien. In die lig van vroue se sosiaal-onderdrukkende posisie in die Ou-
Testamentiese tyd is hierdie enkele uitsonderings merkwaardig. Die Ou
Testamentiese dienste van koning en profeet kan nie direk met die Nuwe-
Testamentiese dienste van ouderling en Woordbedienaar geïdentifiseer
word nie. In Christus het hierdie dienste ‘n bepaalde vervulling gekry. Daar
is dus geen direkte band nie, maar wel ‘n indirekte verband in die sin dat
die besondere dienste vir die Nuwe-Testamentiese kerk wel bepaalde
elemente van die Ou-Testamentiese dienste van profeet, priester en koning
bevat.

4.12.2.4 Jesus het in sy optrede gewys dat Hy die sondige vernedering van die
vrou deurbreek. In teenstelling met die minderwaardige plek van die vrou
in die destydse samelewing laat Hy vroue ‘n belangrike plek in sy bediening
inneem. Sy optrede teenoor vroue het die verlossende karakter van sy
bediening beklemtoon. In Christus het daar vir die gelowige vrou ‘n nuwe
vryheid gekom wat haar plek wat sy in die Ou-Testamentiese tyd gehad
het, oortref het.

4.12.2.5 In die vroeë Christelike kerk was vroue voluit deel van die gemeentes en
is hulle sonder enige aanduiding van minderwaardigheid so erken en
aangespreek, en het hulle aktief aan die gemeentelike aktiwiteite
deelgeneem. Vroue het in al die gawes van die Gees gedeel en het ook
hulle gawes in die gemeentes beoefen.

4.12.2.6 Die huwelikslewe van man en vrou kan nie los van hulle deel-wees van die
kerk gesien word nie. Man en vrou is nie bloot as individue lidmate van
die kerk nie, maar steeds as egpaar. In die gemeente behoort die vrou so



445

op te tree dat sy die hoofskap van haar man eerbiedig en dat sy dit nie
minag of verkleineer nie (vgl 1 Kor 14:34-35).

4.12.2.7 In die liggaam van Christus (kerk/gemeente) is daar nie plek vir die sondige
vervreemding en ongelykhede wat aan etnisiteit, sosiale status en
geslagsverskille verbind mag wees nie (Gal 3:28).

4.12.2.8 Besondere dienste is vaste vorme van dienslewering wat Christus in sy
kerk daargestel en laat ontwikkel het (Ef 4:11). Genadegawes (charismata)
is ‘n verskeidenheid bekwaamhede van die Gees waardeur Hy elke
gelowige in staat stel om met bepaalde bedieninge in die kerk diensbaar
te wees (Ef 4:7; 1 Pet 4:10). Nie alle genadegawes word in ‘n besondere
diens vasgelê nie en daarom het die funksionering van genadegawes in
die kerk wyer as die besondere dienste gegaan. In die Skrifgedeeltes wat
die algemene en besondere dienste in meer besonderhede vermeld, word
die vrou by beide dienste nie uitgesluit nie (Ef 4:8-11; 1 Kor 12:12-30).
Daar is geen aanduiding in die Nuwe Testament dat die vrou haar
charismata (genadegawes) alleen in die algemene dienste moet beoefen
nie.

4.12.2.9 Christus is die enigste Hoof van die kerk (Ef 1:22; Kol 1:18) en met sy
gesag regeer Hyself die kerk. Hy dra nooit sy gesag aan ‘n mens oor nie,
maar Hy gebruik mense in die besondere dienste om sy gesag te bedien.
Die gesag van die ouderling en predikant is altyd dienend van aard. Die
gesag is “so sê die Here”, en is nie geleë in die gesag van die predikant
of ouderling as persoon nie. Dit is eweneens nie die gesag van die man
oor die vrou, of die gesag van die vrou oor die man nie, aangesien die
gesag wat bedien word, nooit aan ‘n persoon oorgedra word nie.

4.12.2.10 In die Nuwe-Testamentiese kerk het profete en die beoefening van die
profetiese gawe ‘n belangrike plek ingeneem. Profesie het veral die
gesagvolle uitleg en toepassing van die Woord in vermaning, bemoediging
en lering tot opbou van die gemeente behels. Vroue het van die Gees ook
profetiese gawes ontvang en dit in die algemene en besondere dienste in
die gemeente beoefen (1 Kor 11:5; 12:28).

4.12.2.11 In 1 Kor 14:34 en 1 Tim 2:12 stel Paulus die beginsel dat die man die hoof
van die vrou in die huwelik is. In beide Skrifgedeeltes hanteer hy ‘n
tydgerigte ordereëling (toepassing/ praktiese gestaltegewing) van die
beginsel, soos in 1 Kor 11:2-16 (die dra van ‘n hoofbedekking), oor die
vrou se optrede in die erediens. Dit bevestig dat die vrou in die kerk nie
tot voortdurende stilswye geroep is nie, maar om wel so in die gemeente
te praat dat sy nie daardeur haar man se hoofskap minag nie.

4.12.2.12 Volgens 1 Kor 11:3 is alle mans nie die hoof van alle vroue nie, maar is die
man die hoof van sy eie vrou in die huwelik. Hoofskap het in 1 Kor 11 die
implikasie dat die man, uit wie die vrou geskep is, in die huwelik die leier
en voorganger is.

4.12.2.13 Dit is nie moontlik om op grond van Rom 16:7 ‘n eenduidige keuse te
maak tussen die moontlikhede dat Junia(s) by die apostels bekend was
of dat hy/sy as ‘n apostel bekend was nie. Die frase “hulle is hoog
aangeskrewe by die apostels” in vers 7 sluit nie die moontlikheid uit dat
Junia(s) ‘n apostel kon wees wat leerdiens verrig het nie.

4.12.3Met die oog op besluitneming behoort die volgende ook in ag geneem te word:
4.12.3.1 Die standpunt word soms geopper dat Jesus slegs mans as sy dissipels

geroep het en daarom is dit duidelik dat vroue nie in besondere dienste
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mag dien nie. Hierdie soort van beredenering staan bekend as ‘n
argumentum e silentio wat selde as ‘n deurslaggewende of selfs ‘n sterk
argument geag word. Die kernpunt is dat Jesus die “slegs mans” nooit Self
beredeneer of motiveer nie. Daar is ook ander sake, selfs leerstellige sake,
wat vanuit breër Skrifgegewens as geldig beoordeel word, terwyl daar nie
direkte opdragte daarvoor of daarteen is nie.

4.12.3.2 Met besluitneming is die oproep altyd daar om nie die gewetens van mense
te bind met standpunte wat nie volgens die Skrif is nie. Gewetensbinding is
wanneer ‘n bepaalde saak as ‘n verbod of ‘n gebod vanuit die Bybel
gemotiveer word, terwyl dit nie regtig met sekerheid Bybels begrond kan
word nie. Dit het die Deputate met hierdie studie deurgaans nederig op die
knieë gehou wetende dat ‘n besluit alleen geseënde vrug kan dra as dit
volgens die Woord is.

4.12.3.3 Die besluit van die Sinode oor die vrou in die kerk is primêr ‘n prinsipiële
besluit. Dit beteken nie dat elke gemeente nou verplig is om dit in die praktyk
tot uitvoering te bring nie. As prinsipiële besluit moet dit steeds in die nouste
verband met die misterie van die goddelike roeping gesien word. Vroue
wat vandag die inwendige roeping tot die besondere dienste het, kan en
mag hulle ook daartoe met verdere studie bekwaam. Die inwendige roeping
moet egter deur die uitwendige roeping deur of in ‘n gemeente bevestig
word. Dit geskied na opregte gebed, na goeie ondersoek, volgens die
beskikbaarheid van gawes, die nood van die bediening, eiesoortige
omstandighede en die verkiesing deur die gemeente. En bo alles is dit die
vrymag en soewereiniteit van God wat mense in sy kerk roep en gebruik. In
die Rapport van 1988 het die opstellers, na deeglike studie, dit soos volg
onder woorde gebring: “Dit is die Here wat sy diensknegte roep en hulle
met gawes van sy Gees toerus om in sy kerk en koninkryk te dien. Soos Hy
dit ten tye van die Ou- en moontlik in die Nuwe-Testamentiese kerk gedoen
het – al was dit by wyse van uitsondering – so kan Hy in sy vrymag vandag
ook nog vroue in sy diens roep en gebruik.”

4.12.3.4 Hierdie Rapport is openbaar en is daar om getoets en beoordeel te word,
ook nog lank na die Sinode 2006. Die versoek van die Deputate is:
Beoordeel die Rapport nugter en in sy geheel. Dit is boustene wat op mekaar
en in mekaar pas. Die hermeneutiese uitgangspunte soos in hierdie Rapport
verwoord, was ons eerlike erns.

4.13 Aanbevelings
4.13.1 Met bostaande samevattende gevolgtrekkings as motivering toon die

gesamentlike getuienis van ter saaklike Skrifgegewens:
4.13.1.1 Dat geslagtelikheid geen deurslaggewende rol speel by wie tot die

besondere dienste verkiesbaar is nie.
4.13.1.2 Dat sodanige Skrifgegewens geen verbod of verhindering gee waarom vroue

nie tot die besondere dienste verkies kan word nie.
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5. Kerkregtelike implikasies van Sinodebesluit oor die vrou as diaken
5.1 Opdrag: Die Sinode gee aan die te benoemde Deputate opdrag

(a) Om die nodige wysigings in die Kerkorde aan te bring en
(b) Om die nodige wysigings in die bevestigingsformuliere vir diakens aan te

bring.
(c) Die implikasies van die reëling van KO, art 38 vir hulpouderlinge moet

verreken word (vgl 3.1.3, pt 11).
5.2 Ten opsigte van opdrag a). KO, artt 25 en 26 wat oor die dienswerk van diakens

handel, is geskryf sonder verwysings na geslagtelikheid, en gevolglik is daar geen
redaksionele wysigings nodig nie.

5.3 Ten opsigte van opdrag c). Kerkrade pas KO, art 38 toe in die lig van bestaande
Sinodebesluite.

5.4 Bevestigingsformulier (Opdrag b) hierbo).
5.4.1 Beredenering

5.4.1.1 Terme wat net manlike diakens veronderstel, moet gewysig word om albei
geslagte aan te dui.

5.4.1.2   Aanbevelings
5.4.1.2.1   Dat die volgende wysigings aangebring word:

(a) Sin 1, reël 2 – “medebroeder(s)” moet “medebroers(s)/-suster(s)” word.
(b) Par 1, reël 4 – “hy/hulle” moet “hy/sy/hulle” word.
(c) Par 1, reël 5 – “sy/hulle” moet “sy/haar/hulle” word.
(d) Par 1, reël 7 – “sy/hulle” moet “sy/haar/hulle” word.
(e) Par 1, reël 8 – “hom/hulle” moet “hom/haar/hulle” word.
(f) Par 1, reël 8 – “sy/hulle” moet “sy/haar/hulle” word.
(g) Par 1, reël 9 – “broeder(s)” moet “broer(s)/suster(s)” word.
(h) Par 4, reël 1 – “broeder(s)” moet “broer(s)/suster(s)” word.
(i) By die vermaning, par 3, moet “man(ne)” “broer(s)/suster(s)” word,

eerder as “man(ne)/ vrou(e)”, want geslag is nou uitgeskakel.
(j) By die gebed, reël 1 – “man(ne)” moet “broer(s)/suster(s)” word.
(k) By die gebed, reël 3 – “hom/hulle” moet “hom/haar/hulle” word.
(l) By die gebed, reël 3 – “hy/hulle” moet “hy/sy/hulle” word.
(m) By die gebed, reël 4 – “sy/hulle” moet “sy/haar/hulle” word.
(n) By die gebed, reël 4 – “hom/hulle” moet “hom/haar/hulle” word.
(o) By die gebed, reël 6 – “hom/hulle” moet “hom/haar/hulle” word.
(p) By die gebed, reël 6 – “hom/hulle” moet “hom/haar/hulle” word.

Rapport 2: Insake die Hervertaling van die Belydenisskrifte
Ds PH Fick het kennis gegee dat hierdie ‘n voortgaande opdrag is, wat nie voor die
Sinode 2006 afgehandel sal wees nie. ‘n Vorderingsverslag word nog afgewag.

Rapport 3: Insake die Kerklied
Dr SP van der Walt (Benoni-Noord) het kennis gegee dat hierdie Rapport eers gereed
sal wees vir die Aanvullende Agenda, veral vanweë die ongesteldheid van die
aangewese sameroeper, dr IL Bekker.

Rapport 4: Insake Alternatiewe Formuliere
Dr PP Kruger (Meyerspark) het kennis gegee dat hierdie Rapport later ingehandig sal
word, moontlik nog betyds vir die Agenda.
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20.3 MINDERHEIDSRAPPORT DEPUTATE LEERSTELLIG – PLEK VAN
DIE VROU IN DIE KERK (Art 92)

In die lig van die besluit in 20.1 punt O oor die Beswaarskrif van Partikuliere
Sinode Bosveld het die Sinode die onderstaande Minderheidsrapport nie in
behandeling geneem nie.

A. Ds SD Snyman stel die Minderheidsrapport.
B. Besluit: Die Minderheidsheidsrapport word verwys na Kommissie Leerstellige

Sake.

A. RAPPORT
1. Opdrag

Soos in die Meerderheidsrapport (1-5:3)

2. Sake waarvan die Sinode kennis kan neem
2.1 Hierdie Minderheidsrapport dui nie alle plekke aan waar die ondertekenaar(s)

van die Meerderheidsrapport verskil nie, slegs dié waar die verskil na die oordeel
van die ondertekenaar(s) die uiteindelike besluit van die Sinode kan beïnvloed.

2.2 Dit word met die oog op makliker hantering só gedoen dat die Minderheidsrapport
na spesifieke punte van die Meerderheidsrapport verwys, en dan kommentaar
(kritiek, eie eksegetiese opmerkings en afleidings, ens) daarop lewer. Aan die
einde van hierdie Minderheidsrapport (3.28) word dan aanbevelings gegee nav
die kommentaar en standpunt van die ondertekenaar(s) hiervan.

3. Sake waaroor die Sinode moet besluit
3.1 Kommentaar op 4.1.4
3.1.1 Die stuk oor die Ou Testament is in die algemeen aanvaarbaar. Met die oog op

die uiteindelike vraag waarop die Meerderheidsrapport afstuur, nl of vroue
vandag in die besondere ampte van ouderling en diaken verkiesbaar is
(Meerderheidsrapport 4.13.1), is dit egter nie volledig nie.

3.1.2 By 4.1.4.2 behoort ook gesê te word dat die skeppingsvolgorde waarin God
man en vrou geskape het, wel blywende betekenis en effek op hierdie aarde
(bv vir die huweliksverhouding {Ef 5:22 ev} en vir die inrigting van die kerklike
lewe {1 Kor 11:8-10; 1 Tim 2:13}) het.

3.1.3 By 4.1.4.3 behoort bygevoeg te word dat die rolle-differensiasie ook wyer as
die huwelik gaan. 1 Kor 14:34 en 1 Tim 2:12 toon dat dit ook effek in die lewe
van die kerk het.

3.1.4 In 4.1.4.6 word verskeie foute gemaak:
3.1.4.1 Om in Eks 20:17 en Deut 5:21 “sondige heerssug van die man oor die vrou” in

te lees, is nie korrek nie. Die Wet is deur die Here gegee en daarom sondeloos,
volmaak (Ps 19:8).

3.1.4.2 Om na ’n teks soos Gen 18:12 as ’n voorbeeld van “sondige heerssug van die
man oor die vrou” te verwys, is nie korrek nie. Sara se voorbeeld word juis in
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die NT met instemming en as voorbeeld vir Nuwe Testamentiese vroue
aangehaal (1 Pet 3:5-6).

3.1.4.3 Dit is ook twyfelagtig of die voorbeelde van die plek van die vrou in die Joodse
samelewing van destyds, wat in 4.1.4.6 genoem word, in ooreenstemming
met die gees en letter van die Godsopenbaring in die OT was. Dit kan dus nie
Ou Testamenties (as hierdie uitdrukking na die inhoud van die Ou
Testamentiese deel van die Bybel verwys) genoem word nie. In die Bybel word
die minagting van die vrou nie gekondoneer nie. Wat wel uit die Bybel duidelik
is, is dat God op verskillende maniere deur al die eeue Sy skeppingsorde
tussen man en vrou handhaaf.

3.2 Kommentaar op 4.1.5
3.2.1 By 4.1.5.2 en 4.1.5.4 moet bygevoeg word (met die oog op 4.13.1) dat Jesus

tog die rolle-differensiasie tussen man en vrou handhaaf deur vroue nie in die
leidinggewende posisie van apostel aan te stel nie. Om dit as niksseggend af
te maak, is nie geldig nie. Nie net wat die Here sê nie, maar ook wat Hy doen,
is openbarend van aard, en tensy Hy ons anders beveel in Sy Woord, normatief
vir ons.

3.3 Kommentaar op 4.1.6
3.3.1 By 4.1.6.8 en op ander plekke in die Meerderheidsrapport, is dit opvallend hoe

die Bybelse kwalifikasies van en beperkinge op die man se hoofskap telkens
teoreties erken word, maar sonder dat hierdie hoofskap en die konsekwensies
wat dit vir gelowiges op verskillende lewensterreine het, ooit positief uitgespel
word. Waar die Bybel dan voorbeelde gee van hoe die man se “gesag en
hoofskap” in die praktyk erkenning moet kry, water die Meerderheidsrapport
dit geweldig af.

3.4 Kommentaar op 4.1.7
3.4.1 By 4.1.7.4-5 word weer te min gesê. Wat hier staan, is reg, maar dit is nie al

wat van die besondere dienste gesê behoort te word nie. Dit is ook dienswerk
wat die reg en die plig van God gekry het om ander gelowiges in
ooreenstemming met Sy Woord te lei en selfs te bind. Aan hierdie gesagvolle
dienswerk moet gelowiges hulle onderwerp, in sover dit in ooreenstemming
met die Woord gedoen word. Natuurlik moet hierdie gesag met liefde en in ’n
dienende styl uitgeoefen word (Luk 22:27), soos wat in alle fasette van ons
Christelike lewe gedoen behoort te word. Albei “pole” moet egter vasgehou
word: nederige diensskap sowel as gesagvolle leiding (vgl ook bv “mag en
gesag” in NGB, 31).

3.5 Kommentaar op 4.1.8
3.5.1 By 4.1.8.2 word Rom 16:1-2 baie eensydig gebruik om vroulike diakens (asof

dit inhoudelik net eenvoudig dieselfde as manlike diakens is) te ondersteun.
Die volgende sake word nie verreken nie:

3.5.1.1 Dat die skopus van Rom 16:1 ev nie is om kerkregtelike reëlings vir die kerk
te gee en te verduidelik nie, maar om onderlinge bande in en tussen gelowiges
en gemeentes te weerspieël en te bevorder.

3.5.1.2 Dat daar so ’n balans in die argumente is, dat hier nie met sekerheid op grond
van hierdie gedeelte gesê kan word dat Febe ’n diakonos was in dieselfde
sin as waarin die amp van diakens in die NT beskryf word nie. Die argumente
wat in 4.1.8.2.2 genoem word, word bv gebalanseer met die volgende:

3.5.1.2.1 Die term diakonos kan net so wel die vroulike vorm hier wees, en is dus nie
noodwendig ’n tegniese term vir iemand in die diakenamp nie.
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3.5.1.2.2 Die term diakonos word verreweg die meeste kere in die NT nie vir ’n
besondere diens gebruik nie, maar om te verwys na die algemene dienende
aard van ’n verskeidenheid vorme van dienslewering. Tensy daar dus
spesiale redes vir ’n ander vertaling is, behoort dit dus in Rom 16 met
“dienares” vertaal te word, en nie met “diaken” nie.

3.5.1.2.3 Die ander plekke in die brief aan die Romeine waar hierdie term gebruik
word, nl in Rom 13:4 en 15:8, word dit juis in die algemene sin gebruik en
nie van die diakenamp nie.

3.5.1.2.4 Die enkele kere in die Nuwe Testament waar hierdie term wel definitief na
die diakenamp verwys, is waar dit in dieselfde konteks as die term ouderlinge
gebruik word (Fil 1:1; 1 Tim 3).

3.5.1.3 Wat wel met sekerheid op grond van die eksegetiese gegewens gesê kan
word, is dít: dat Febe besondere dienswerk gedoen het, wat in haar gemeente
een of ander vorm van formele erkenning gekry het.

3.5.2 By 4.1.8.2.2(d) is dit glad nie seker dat die term prostatis ’n vorm van
leidinggewing aandui nie. Dit het gewoonlik die betekenis van beskermster,
versorger, helper. Daar is ook nie ’n bekende voorbeeld waar hierdie vroulike
term op leidinggewing dui nie. Die manlike vorm van hierdie woord is in elk
geval nie die woord wat in die NT vir die amptelike voorgangers van die
gemeente gebruik word nie. Dis in die lig van Paulus se eie siening van sy
posisie as apostel met gesag, wat nie eers aan die twaalf onderworpe was nie
(Gal 1:16-19; 2:6-11; vgl ook 1 Kor 9:1), ook moeilik denkbaar dat Febe leiding
in die sin van voorganger-wees oor die apostel Paulus sou geneem het.

3.5.3 By 4.1.8.3 kan die volgende opmerkings gemaak word
3.5.3.1 Die diens van die vroue wat in 1 Tim 3:11 genoem word, lê inderdaad op

diakonale terrein, want die verwysing na hulle is ingebed in die deel wat oor
die diakens handel (vs 8-12).

3.5.3.2 Hulle word egter as ’n derde kategorie (of eintlik as ’n subkategorie van die
tweede kategorie) hanteer.

3.5.3.3 Dat daar ’n onderskeid tussen hulle en die diakens is, blyk uit die feit dat hulle
nie met ’n ampstitel (opsiener of diaken) aangedui word nie, maar met ’n
geslagstitel (vrou). Ook uit die feit dat hulle nie aan al die vereistes hoef te
beantwoord waaraan diakens hoef te beantwoord nie. (Vir die diakens word 8
vereistes in verse 8-10 en 12 gestel, vir die vroue net 4 vereistes in vers 11.)

3.5.4 By 4.1.8.4 word tereg daarop gewys dat 1 Tim 5 op ’n besondere diens van
vroue op diakonale terrein wys. Dit word egter weer eens onderskei van die
diakenamp, deurdat dit apart behandel word; die vereistes nie heeltemal
dieselfde is as dié in 1 Tim 3 nie, en dit hier spesifiek oor die versorging van
weduwees gaan (vs 3 en 16). As 1 Tim 5 oor vroue gaan wat in die gewone sin
van die woord diakens is, mag in elk geval net vroue wat aan hierdie vereiste in
1 Tim 5 ook beantwoord, dan as diakens verkies word.

3.5.5 Samevattend oor diakonesse
3.5.5.1 Daar is in die NT gegewens wat dui op ’n besondere diens wat sekere vroue

verrig het op wat ons ken as diakonale terrein.
3.5.5.2 Hierdie diakonesse-dienswerk word egter telkens onderskei van die dienswerk

van diakens.
3.5.5.3 Dit moet dus simbioties met en onderskeidend van die diakenamp ingestel

word.
3.5.5.4 Prakties lyk dit of vroue wat aan die vereistes van 1 Tim 3 en 5 beantwoord, in
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die gemeente vir spesiale diens aan die versorging o.a. van alleenloper-vroue
afgesonder moet word.

3.5.5.5 So het Calvyn dit ook verstaan, vgl. sy kommentaar op Rom 12:8, 16:1-2, 1
Tim 5:9-10 en sy Institusie 4,3,9 en 4,13,18-19.

3.6 Kommentaar op 4.2.3
3.6.1 By 4.2.3.1-4 sal dit die saak help as daar duideliker onderskei word tussen die

verskillende vorme van profesie, bv:
3.6.1.1 die besonder amp van profeet (1 Kor 12:28; Ef 4:11);
3.6.1.2 die besondere gawe van profesie waardeur onbekende sake voorsê word

(Hand 11:28; 21:10);
3.6.1.3 die algemene gawe van profesie wat gegee is tot stigting en troos en

bemoediging van die gemeentes (1 Kor 14).
3.6.2 Die vraag by 4.2.3.4 na die verskil tussen profete en leraars lê veral hierin dat

by profesie die moontlikheid van besondere openbaring nog aanwesig was,
terwyl leraars die reeds gegewe openbaring vir mense geleer het. By die
algemene profetiese uitinge, wat tot stigting, troos en bemoediging van die
gemeente gefunksioneer het, sal daar sekerlik oorvleueling wees met die werk
van leraars. Hierdie profesie is egter nie soos die werk van die leraars in ’n
blywende diens vir die kerk vasgelê nie.

3.6.3 By 4.2.3.5 moet bygevoeg word dat vroue inderdaad die profetiese gawe
ontvang het, maar dat hulle dit nie mag uitgeoefen het op enige manier wat die
Godgegewe man-vrou-orde in gedrang bring nie. Hulle mag bv geprofeteer het
(1 Kor 11:5), maar hulle mag nie deelgeneem het aan die beoordeling van die
uitsprake van profete nie (1 Kor 14:34). Sulke optrede kon hulle in stryd met die
Godgegewe orde (“wet”) bring.
Die standpunt dat dit oor beoordeling van profetiese gawe gaan, word kortliks
soos volg gemotiveer:
(a) 1 Kor 14:26-40 gaan oor aspekte waarin gemeentelede deelgeneem het

aan openbare samekomste van die gemeente.
(b) Verse 27-28 gaan oor die vereistes vir en beperkinge op spreek in tale in

die openbare samekomste.
(c) Verse 29-36 gaan oor die vereistes vir en beperkinge op die profetering

in die gemeente.
(d) Vir profesie geld die volgende: twee of drie profete moet profeteer, en die

ander profete moet dit beoordeel (29).
(e) Vanaf vers 30-33 word die eerste beperking verder verduidelik, bv as een

van die profete ’n besondere openbaring van God ontvang, kry hy
spreekvoorrang bo ’n ander.

(f) Van vers 34-36 word die tweede beperking verduidelik, nl beoordelend
spreek.

(g) Aan hierdie profesiebeoordeling mag die vroue nie deelneem nie: nie deur
dit te beoordeel nie, want dit is in stryd met die onderdanigheid wat die
wet van haar eis (vs 34), en nie deur vrae (bevraagtekening?) nie (vs 35),
aangesien dit haar man se posisie en verantwoordelikheid tov haar in die
gedrang bring.

(h) So gesien is hierdie beperking in lyn met die beperking in 1 Tim 2:11-12.
Beide gaan oor optrede van die vrou wat die leidinggewende funksie van
die man tov haar in gedrang kan bring.
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3.7 Kommentaar op 4.2.4
3.7.1 By 4.2.4.7 word gespring na konklusies wat nie geregverdig is nie. Dit is waar

dat die vrou in 1 Kor 11 en in Ef 4 nie eksplisiet van die besondere dienste
waarin die profetiese gawe beoefen word, uitgesluit word nie, maar dit is nie
die bedoeling van hierdie gedeeltes om dáároor uitsluitsel te gee nie. 1 Kor 11
wys egter al in die rigting dat die Godgegewe man-vrou-orde wel ’n rol kan
speel in die manier waarop die vrou in die kerk meeleef. As dit dan later, in ’n
brief wat inderdaad bedoel om riglyne vir die kerklike lewe te gee, blyk dat die
vrou nie in ’n gesagvolle leer- en regeerposisie teenoor die man mag staan nie
(1 Tim 2), dan sal dit wel ook inhou dat sy die profetiese gawe nie in ’n
leidinggewende besondere diens mag beoefen nie. Hierdie afleiding word
bevestig deur die prentjie van die NT: vroue word oral gevind – diensbaar aan
die Here met hulle gawes op ’n verskeidenheid van maniere, maar hulle word
nie gekry in die apostel-, leraar- of ouderlingamp nie. Opsigself is die feit dat
daar nie voorbeelde van vroue in hierdie ampte is nie, ’n argumentum e silentio,
wat gewoonlik nie baie sterk is nie. Maar waar dit so ooreenstem met wat op
ander maniere geldig uit die Skrif afgelei kan word, verleen dit wel bydraende
gewig aan die afleidings.

3.8 Kommentaar op 4.2.7
3.8.1 By 4.2.7.2 is dit nie ’n vasstaande konklusie dat vroue die profetiese gawe in ’n

besondere diens verrig het nie. Daar is in elk geval nie so ’n voorbeeld in die
Nuwe Testament nie.

3.8.2 By 4.2.7.3 val die woord “gesagvol” op. As dit sou suggereer dat vroue in die
besondere dienste, wat gesag in die gemeentes het, geprofeteer het, is dit nie
geldig nie.

3.8.3 By 4.2.7.4 moet bygesê word dat die verskil tussen die Meerderheids- en
Minderheidsrapport nie lê oor wat hier staan nie. Die twee stellings in 4.2.7.4 is
inderdaad waar. Die verskil gaan egter oor wat dit in die praktyk van die kerklike
lewe beteken. 1 Kor 14:34 en 1 Tim 2:12 verbied nie net ’n sekere styl van
praat, soos wat die Meerderheidsrapport op verskillende plekke beredeneer
nie, maar dit beperk ook vroue se spreekreg in sekere situasies en in sekere
“strukture” van dienslewering.

3.9 Kommentaar op 4.3.2
3.9.1 By 5.3.9 sou dit die gesprekvoering kon help as die inhoud van “liefdevolle,

leidinggewende verantwoordelikheid” uitgespel was. Hier moet in elk geval
bygesê word dat daar ’n leidinggewende verantwoordelikheid aan die man tov
sy vrou gegee is, wat nooit aan die vrou tov die man gegee is nie. Enige optrede
van die vrou wat hierdie onomruilbare verantwoordelikheid van die man aantas,
is buite orde. ’n Kardinale vraag vir hierdie studie is of ’n vrou ooit ’n ouderling
van haar man kan wees, aan wie hy hom dan gehoorsaam moet onderwerp,
sonder om hierdie onomruilbare in gedrang te bring.

3.9.2 By 5.3.13 word weer nie iets verkeerds gesê nie, maar daar word te min oor
gesag gesê. Die gesag van die besondere dienste is inderdaad dienend van
aard, maar dit bly bediening van gesag. God het dit verorden dat in hierdie
wêreld sekere mense in opdrag van Hom die sê oor ander moet hê. Daar is in
die verhouding tussen hierdie bedienaars van Sy gesag en die ander mense ’n
sekere volmag en verantwoordelikheid wat net aan die bedienaars van die
gesag toekom, en nie aan die ander nie. Dit kan ook die vraag of die vrou in
die besondere dienste mag staan help om tussen funksie en karakter / aard
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van die besondere dienste te onderskei: hulle funksie is leidinggewing, en hulle
aard is dienend. Vroue kan nie in besondere ampte dien nie, omdat dit haar in
’n leidinggewende rol teenoor die man gaan bring.

3.10 Kommentaar op 4.4.2
3.10.1 By 4.4.2.1-2 word daar weer eens te min gesê oor die hoofskap van Christus

en van die man. Christus se hoofskap is inderdaad in die styl van
selfopofferende liefde, maar dit behels tog oneindig meer, nl beplanning vir
Sy kerk, opdragte aan hulle, vermaning en bestraffing, beslissende optrede
wanneer nodig, ens. Dit alles kan wel nie sonder meer op die man-vrou
verhouding oorgedra word nie, maar dit dui wel daarop dat die man se
leierskap t.o.v. die vrou ook meer is as ’n bepaalde styl van optrede en as ’n
bereidheid om sy lewe vir sy vrou af te lê.

3.10.2 By 4.4.2.6 word nie rekening gehou met die werklikheid dat die besondere
dienste verantwoordelikhede inhou wat deel van die onomruilbare
verantwoordelikheid van die man is nie. Toesig en leidinggewing, wat
wesentlike aspekte van die besondere ampte is, is juis die dinge wat in die
Godgegewe verhouding tussen man en vrou, onomruilbaar aan die man
toegeken is. Dit is nie so (soos wat die Meerderheidsrapport hier suggereer)
dat die vrou, solank dit net gekwalifiseerd plaasvind, die opsiener (Hand 20:28)
van die man kan wees nie.

3.11 Kommentaar op 4.5.2
3.11.1 Die feit dat 1 Kor 11 aanwys dat die huweliksverhouding betekenis het vir die

manier waarop sekere dinge in die kerklike lewe gedoen word, wys juis dat
ons die gedeeltes wat oor die huwelik gaan (soos bv Ef 5), nie sonder meer
as betekenisloos vir die vraag van hierdie studie moet beskou nie. As die
huweliksrolle in die kerk gehandhaaf moet bly, beteken dit bv dat die vrou nie
in die kerk in ’n diens kan staan wat haar in ’n leidinggewende rol teenoor
haar man gaan bring nie.

3.12 Kommentaar op 4.6.3-4
3.12.1 1 Kor 11 kan nie so maklik net tot die huwelik beperk word nie. Dit het

inderdaad ooglopende betekenis vir die huweliksverhouding tussen man en
vrou, maar om dit hiertoe te beperk, laat nie reg aan al die gegewens geskied
nie, bv:

3.12.2 Dit is moeilik denkbaar dat die tweede sinsnede van vers 3 (“… en die man
die hoof van die vrou…”) net oor getroude mans gaan terwyl die direk-
voorafgaande sinsnede eksplisiet oor alle mans gaan.

3.12.3 Verse 4 en 5, wat parallel loop, begin met “elke man” (vs 4) en “elke vrou” (vs 5).
3.12.3.1 Dit sal baie kunsmatig wees om uitsprake soos dié in verse 6 en 15 net op

getroude vroue van toepassing te maak.
3.12.3.2 As dit net oor die huwelik gaan, sou dit beteken dat die opdrag tot die dra

van ’n hoofbedekking destyds nie vir ongetroude vroue gegeld het nie. Is dit
soos hierdie vers verstaan moet word?

3.12.3.3 Vers 12 (“die man is deur middel van die vrou”) verwys nie na die getroude
man en sy vrou nie, maar na moeder en seun.

3.12.3.4 Die feitlik-konsekwente algemene (“die man” en “die vrou”) en onbepaalde
(“’n man” en “’n vrou”) verwysings in hierdie gedeelte, laat ook moeilik ’n
beperking tot “’n man en sy vrou” toe. Dit is net in vers 5 “haar hoof” waar die
betrokke woorde o.a. direk na ‘n getroude man en vrou verwys. Dat hierdie
gedeelte wel ook konsekwensies vir ‘n huwelikspaar het, is vanselfsprekend.
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3.12.3.5 As vers 8 nie op een of ander manier na die plek van die manlike geslag
teenoor die vroulike geslag verwys nie, maak dit nie baie sin nie. As dit beperk
word tot ’n uitspraak oor ’n huwelikspaar, is dit immers net op die eerste
egpaar, Adam en Eva, van toepassing. Dit geld tog nie van egpare van vandag
dat die vrou uit die man geneem is nie.

3.12.4 In hierdie gedeelte lyk dit eerder of ’n algemene waarheid hier op ’n spesifieke
situasie toegepas word. Goeie hermeneuse sal ons dus lei om hierdie
algemene waarheid ook op ander maniere, wat alle Bybelse vereistes in
hierdie verband in berekening bring, te gaan toepas.

3.13 Kommentaar op 4.6.6
3.13.1 By 4.6.6.1 is dit nie reg om aan kefale die betekenis van oorsprong toe te

ken nie. Die betekenis van oorsprong vir kefale in die tyd van die Nuwe
Testament rus op baie dun gronde. Waar dit wel nog oorsprong sou kon
beteken, is die element van gesag in elk geval ook teenwoordig. In Ef 5 en 1
Kor 11 beteken dit egter nie oorsprong nie. Die volgende moet verreken word:

3.13.1.1 As 1 Kor 11:3 (en Ef 5:23) van die huweliksverhouding praat, is geen man
(behalwe Adam) die oorsprong van sy vrou nie. Die betekenis oorsprong
sou dus hoogstens kon geld as dit hier oor die manlike geslag teenoor die
vroulike geslag gaan, want Adam (as verteenwoordiger van die manlike
geslag) kon op ’n manier beskou word as die oorsprong van Eva (as
verteenwoordiger van die vroulike geslag). Dat dit hier oor die manlike geslag
en die vroulike geslag gaan, is egter iets wat die Meerderheidsrapport nie
aanvaar nie.

3.13.1.2 Die betekenis van kefale in 1 Kor 11 word deur vers 3 bepaal. Vers 3 maak
’n parallel tussen Christus as kefale van die man en die man as kefale van
die vrou. Maar dan kan dit nie oorsprong beteken nie, want op watter manier
is die man die oorsprong van die vrou, wat enigsins ooreenkoms vertoon
met die manier waarop Christus die Oorsprong (aktiewe Skepper) van die
man is? Daar is baie meer ooreenkoms tussen Christus as die gesagshoof
van die man en die man as die gesagshoof van die vrou: beide gee liefdevolle
leiding aan die ander.

3.13.1.3 Vers 10 verwys dan ook in die praktiese toepassing van die hoofskap in
hierdie gedeelte na die hoofbedekking wat die vrou moet ophê, as ’n teken
van gesag.

3.13.1.4 Die meeste gereformeerde eksegete verstaan hoof hier as gesagshoof, ook
Calvyn, wat hier by die bespreking van 1 Kor 11 deur die Meerderheidsrapport
(vgl 4.6.5) as bron aangehaal word.

3.13.2 Die wesentlike belang van hierdie gedeelte vir die vraag of die vrou in die
besondere dienste kan staan, is die feit dat dit hier duidelik blyk dat die
Godgegewe orde, wat die man-vrou-orde insluit (vgl 1 Kor 11:8-9), ook in die
kerklike verhoudinge erken moet word. Hierdie feit word in 1 Tim 2:13 bevestig.

3.14 Kommentaar op 4.7.6
3.14.1 Daar is geen aanduiding in hierdie Skrifgedeelte dat die vrou se beweerde

ongeleerdheid die rede vir hierdie verbod (1 Kor 14:34) is nie. Hier word
duidelik gesê wat wel die rede vir hierdie verbod is, nl die wet. Wet verwys
hier na die wet van God, wat gewoonlik die benaming is vir die
Godsopenbaring wat veral in die eerste 5 boeke van die Bybel opgeteken is.
In hierdie spesifieke hoofstuk is “wet” in vers 21 selfs gebruik vir die hele Ou
Testament. In elk geval was Christenvroue nie ongeleerd in die dinge van die



455

Here nie – en dis tog die soort geleerdheid wat hier relevant sou wees. Vroue
was van die begin ook daar waar die Here kennis van Homself gegee en laat
gee het (vgl Mark 8:31-35; Luk 10:39; Hand 2:17; 5:14; 16:14; 17:4,12;
18:8,16; 21:9; Ef 5:22, ens)

3.15 Kommentaar op 4.7.7
3.15.1 Hierdie paragraaf in die Meerderheidsrapport gaan van die veronderstelling

uit dat die rede vir die verbod die ongeleerdheid van vroue van destyds was.
Dit is egter nie korrek nie (sien 3.14.1 hierbo).

3.15.2 As 1 Kor 14 inderdaad dié soort praat bedoel wat die hoofskap van die man
in gedrang bring (sien beredenering van Meerderheidsrapport by 4.2.3.5),
dan is dié soort praat vandag mos nog steeds verbied. Ook vandag mag die
vrou mos nie op enige manier die man se hoofskap in gedrang bring nie.

3.15.3 Dit is so dat die Westerse kultuur dit nie as ’n probleem sien as vroue oral in
die openbaar praat nie. Die gesekulariseerde Westerse kultuur neem nie eers
meer aanstoot aan ’n vrou wat in die openbaar haar man teenstaan nie; dit
erken immers nie meer die hoofskap van die man oor die vrou nie. Hierdie
kultuurverandering kan egter nie in die kerk ’n rol speel nie, want die kerk bly
die woord van God erken. Die swyggebod was tog nie op grond van die
kultuursiening van daardie tyd gegee nie, maar op grond van die wet van God.

3.16 Kommentaar op 4.7.8
3.16.1 Die parallel tussen 1 Kor 11 en 14 is op ’n kardinale punt nie geldig nie. Daar

is ’n groot verskil tussen ’n hoofbedekking en praat. ’n Hoofbedekking, veral
een wat ’n spesifieke boodskap oor die verhouding tussen man en vrou dra,
is inderdaad ’n produk van sekere tye en kulture. Praat is egter ’n universele
menslike handeling, en lê dus op ’n ander vlak as ’n kultuurproduk. (Sien ook
3.17.1.)

3.17 Kommentaar op 4.7.9 ev
3.17.1 Die verbod op die vrou in 1 Tim 2:12 is nie bloot eietydse gestaltegewing aan

’n bepaalde beginsel nie. Onderrig gee en heers (of: leer en regeer), wat die
vroue hier verbied word, is nie ’n kultuurproduk (soos ’n hoed met ’n spesifieke
betekenis) nie. Dit is universele menslike handelinge, én dit is kardinale tyd-
en kultuuroorspannende (= blywende) funksies / bedieninge in die kerk. Leer
en regeer is juis menslike handelinge wat altyd ’n bepaalde vorm van
verhouding (’n gesagsverhouding) tussen mense veronderstel, en daarom kom
dit ter sprake waar man en vrou saam is, soos in die kerk. Dit is ook so dat
die dra van ’n hoed nie op ander plekke in die Bybel enige besondere
betekenis het nie, terwyl leer en regeer telkens in die koninkryk van God (kerk
en samelewing) gereël word en die taak van spesiaal-aangewese mense is.

3.17.2 Dit is juis hierdie twee funksies, leer en regeer, wat die primêre taak van die
besondere dienste van leraars en ouderlinge is (vgl bv Hand 20:28; 1 Tim
5:17; 1 Pet 5:2-3; Tit 1:9; 1 Tim 3:2; KO en Formuliere). Daarom kan die vrou,
wat hier nie toegelaat word om onderrig te gee of oor die man te regeer nie,
nie in hierdie dienste staan wat haar ook t.o.v. haar eie man gaan laat onderrig
gee en gaan laat regeer nie (vgl ook Bylae 1988, veral 8.3).

3.18 Kommentaar op 4.7.11
3.18.1 Authenteo kan nie in hierdie gedeelte “baasspeel” of “domineer” beteken

nie, want waarom word dit dan net vir die vrou verbied? Dit kan tog nie wees



456

dat mans in die kerklike lewe of huwelikslewe wel toegelaat word om baas te
speel / te domineer nie.

3.19 Kommentaar op 4.7.12
3.19.1 Dat die nie-geleerdheid van vroue of die gevaar van dwaalleer hier die rede

vir die verbod op die onderrig gee en heers van vroue is, staan nêrens in
hierdie gedeelte nie. Inteendeel, hier word ander redes gegee waarom hierdie
verbod op die vroue geplaas word, nl die skeppingsorde van God en die
gebeure by die sondeval. As die gevaar van dwaalleer (bv) vroue van leer en
regeer uitsluit, waarom nie ook mans nie? Mans kan immers ook dwaal! Al
die dwaalleraars in Efese wat uit die Bybel aan ons bekend is, was mans (1
Tim 1:19-20; 2 Tim 22:17-18; vgl ook Hand 20:30).

3.20 Kommentaar op 4.7.13
3.20.1 Dit pas die kerk nie om by ’n gesekulariseerde, humanistiese kultuur te gaan

kyk wat aanvaarbaar is en wat nie. Die Woord van God moet ons lei, of dit
met die kultuur van ons tyd saamstem of nie.

3.21 Kommentaar op 4.7.15
3.21.1 Die Minderheidsrapport is van oordeel dat die soort spreke wat die besondere

dienste van leraar en ouderling vereis, wel die vrou in konflik sal bring met die
houding wat die Here volgens die Skrif van haar teenoor die man vra. In die
onderrig en toesighouding, wat die wesentlike van hierdie ampte is, lê die
funksie van verantwoordelike leidinggewing onlosmaaklik opgesluit.

3.22 Kommentaar op 4.7.16 (vgl ook 4.7.14)
3.22.1 Dit ís so dat hierdie gedeeltes nie direk die vraag, soos ons hom vra,

aanspreek nie. Uit hierdie gedeeltes kan egter geldige konklusies getrek word
wat van wesentlike belang by die beantwoording van die vraag – soos ons
hom vra – is.

3.23 Kommentaar op 4.8.2
3.23.1 Hier word weer eens te min gesê. Uit die verskil in vereistes tussen “die

diakens” en “die vroue” in 1 Tim 3:8-12 kan wel die afleiding gemaak word
dat daar ’n verskil in die inhoud van die dienswerk is (bv dat vroue net by
sekere aspekte van die dienswerk betrek word, want net sekere van die
vereistes geld vir hulle).

3.23.2 Ook uit die konteks van 1 Tim 5:1-16, wat spesifiek oor die plek en versorging
van weduwees in die gemeente gaan, en uit die vereistes van 1 Tim 5:9-10,
wat tog nie heeltemal met die van Hand 6 en 1 Tim 3 ooreenkom nie, kan die
afleiding gemaak word dat die diakonesse-diens, waarvan die NT blyke gee,
nie heeltemal dieselfde inhoud as die diakendiens het nie.

3.23.3 Ook die feit dat die vroue wat in 1 Tim 5:9 in hierdie diens staan, anders
aangestel word as diakens of ouderlinge, wys op ’n onderskeid. (Die vroue
word “opgeskryf” {katalego}, terwyl ander woorde by die aanstelling van
ouderlinge en diakens gebruik word {kathistemi - Hand 6:3; eklegomai - Hand
6:5; cheirontoneo - Hand 14:23; kathistemi - Tit 1:5 }.)

3.23.4 Die Meerderheidsrapport is dus tendensieus deurdat dit al hierdie verskille
nie eers noem nie, maar net konkludeer dat daar geen verskil in inhoud van
dienswerk is nie.

3.24 Kommentaar op 4.9
3.24.1 In die algemeen skiet hierdie gedeelte in die Meerderheidsrapport tekort,

omdat dit een stel van gegewens, wat balanseer, sonder beredenering bo die
ander kies. Dit wys weer op tendensieuse eksegese.
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3.24.2 Die volgende eksegetiese opmerkings moet hier verreken word:
3.24.2.1 Die tekskritiese gegewens pleit juis nie sterk ten gunste van Junia as

vrouenaam nie. Die Textus Receptus bv het dit as vrouenaam, terwyl die
UBS-teks en die Nestle-teks dit as mansnaam het.

3.24.2.2 Epiphanius het waarskynlik meer inligting oor hierdie Junias gehad, want
hy verwys na hom as ’n man en as ’n biskop van Apameia in Sirië.

3.24.2.3 Andronikus en Junias is Jode, en daar is in die NT verskeie voorbeelde van
Joodse mansname wat in hulle Griekse vorm op –as eindig, bv Andreas
(Matt 10:2), Elia (Matt 17:3), Jesaja (Joh 1:23) en Sagaria (Luk 1:5).

3.24.2.4 Junias kan goedskiks ’n sametrekking van die langer manlike vorm Junianus
wees, net soos wat Silas ’n sametrekking van die langer vorm, Silvanus, is
(Hand 15:22; 1 Tess 1:1; 1 Pet 5:12).

3.24.2.5 Die skopus van Rom 16 is nie om kerkregtelike reëlings vir die kerk te gee
en te verduidelik nie, maar om onderlinge bande in en tussen gelowiges en
gemeentes te weerspieël en te bevorder.

3.24.3 By 4.9.1 kan die “oorwig van kontemporêre eksegese” tog seker nie gewig
dra nie. Die vraag is wat die Skrifbeskoulike- en hermeneutiese uitgangspunte
van hierdie eksegete is. Sterk eksegete uit die Gereformeerde wêreld, soos
bv H Ridderbos, S Greijdanus en J van Leeuwen kies vir Junias as mansnaam,
terwyl iemand soos FF Bruce sê dat dit onmoontlik is om uit te maak of dit ’n
mans- of vrouenaam is.

3.24.4 By 4.9.2.1.4 word daar geen gronde gegee vir die spekulasie dat Junia
Johanna, die vrou van Gusa was nie.

3.24.5 By 4.9.2.2.1 is die verwysing nie na vol 4 nie, maar na vol 14.
3.24.6 By 4.9.3.2 word sonder ondersteunende beredenering gekies vir een van die

moontlikhede.
3.24.7 Die taalkundige gegewens in Rom 16:7 bied geen deurslag nie. Daar is geen

duidelikheid daaroor of Junias ’n mans- of vrouenaam is nie. Daar is ook nie
duidelikheid daaroor of die persoon ’n apostel (van die wyer kring) was of
slegs in aansien by die apostels nie. Wanneer Skrif met Skrif vergelyk word,
sou dit eerder korrek wees om vir die moontlikheid te kies dat Junias ’n man
was en/of nie ’n apostel nie.

3.24.8 Die uiteindelike konklusie in 4.9.4 is, na die eensydige bespreking, verrassend
korrek.

3.25 Kommentaar op 4.10
3.25.1 Hierdie deel van Meerderheidsrapport gee duidelike getuienis van ’n basiese

probleem van die Meerderheidsrapport. Dit maksimaliseer die eksegetiese
reikwydte van tekste wat na hulle mening die saak van die vrou in die
besondere dienste sou kon steun, soos Gal 3:28, maar minimaliseer die
eksegetiese reikwydte van Skrifgedeeltes en Bybelse konsepte wat dit sou
kon teenstaan, soos bv 1 Kor 11, 14 en 1 Tim , die hoofskap van die man,
gesag, ens.

3.25.2 Hierdie gedeelte in die Meerderheidsrapport lê baie sterk klem op die
gelykwaardigheid van die man en vrou in Christus, maar onderspeel die
differensiasie wat God in hulle rolle in huwelik en kerk daargestel het. Daar
word wél volgens die Skrif in die geledere van die kerk gedifferensieer agv
geslagsverskille (1 Kor 14; 1 Tim 2) en ouderdomsverskille (Ef 6:1; 1 Tim 5:9)
en selfs op grond van vordering in heiligmaking (1 Tim 3:2-7).
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3.25.3 In 4.10.5 kan die “sondige vervreemding en ongelykheid wat aan
geslagsverskille verbind” is, tog sekerlik nie op 1 Kor 14:34 en 1 Tim 2:11-12
van toepassing gemaak word nie. Die Heilige Gees sou die apostel Paulus
immers nie in een brief teen sy eie onderrig in ’n ander brief laat skryf het nie.

3.26 Kommentaar op 4.12.2
3.26.1 By 4.12.2.1 sien kommentaar op 4.1.4.2 (3.1.2 van die Minderheidsrapport)
3.26.2 By 4.12.2.2 sien kommentaar op 4.1.4.3 (3.1.3 van die Minderheidsrapport)
3.26.3 By 4.12.2.4 sien kommentaar op 4.1.5 (3.2.1 van die Minderheidsrapport)
3.26.4 By 4.12.2.6 sien kommentaar op 4.1.6 (3.3.1 van die Minderheidsrapport)
3.26.5 By 4.12.2.7 sien kommentaar op 4.10 (3.24.3 van die Minderheidsrapport)
3.26.6 By 4.12.2.8 word daar in die tweede laaste sin ’n argumentum e silentio

gebruik. Dit het hier nie veel waarde nie, omdat die vraag na wie in die
besondere dienste staan, in die genoemde gedeeltes (Ef 4 en 1 Kor 12) buite
die skopus lê. Die laaste sin van 4.12.2.8 is nie heeltemal korrek nie,
aangesien daar wel gegewens in die NT is wat wys dat die vrou nie in alle
besondere dienste haar gawes mag beoefen nie.

3.26.7 By 4.12.2.9 sien kommentaar op 5.3.13 en 4.4.2.1-2 (3.9.2 en 3.10.1 van die
Minderheidsrapport). Hierdie paragraaf verreken ook nie die feit dat, tsv die
waarheid wat hierin staan, dit tog in die Skrif blyk dat nie enige persoon deur
die Here gebruik word om Sy gesag te bedien nie. Almal is bv nie apostels
nie (1 Kor 12:29), en alle mans kan nie ouderlinge wees nie (1 Tim 3:2-7).

3.26.8 By 4.12.2.10 sien kommentaar op 4.2.3 en 4.2.4 (3.6.2-3 en 3.7.1 van die
Minderheidsrapport). Ook sê hierdie paragraaf se laaste sin meer as wat die
aangeduide Skrifgedeeltes sê. Hierdie paragraaf erken ook nie voldoende
die onderskeid (wat vir hierdie studie van belang is) wat deurgaans in die NT
tussen die profesie en leer (onderrig gee) gehandhaaf word nie (vgl bv 1 Kor
12:28; Ef 4:11). Daarom is dit nie vreemd om te sien dat vroue toegelaat is
om te profeteer, maar nie om gesagvol te leer nie.

3.26.9 By 4.12.2.11 sien kommentaar op 4.7.6, 4.7.7, 4.7.9, 4.7.11, 4.7.12, 4.7.13,
4.7.15 (3.14.1, 3.15 en 3.17-20 van die Minderheidsrapport). Dit ís so dat die
vrou nie op ’n manier mag praat wat haar man se hoofskap in gedrang bring
nie. 1 Tim 2 spel dit egter ook uit hoe hierdie manier lyk: wanneer die vrou
lerend en regerend oor die man sou praat.

3.26.10 By 4.12.2.12 sien kommentaar op 4.6.3-4 (3.12 van die Minderheidsrapport).
3.26.11 By 4.12.2.13 sien kommentaar op 4.9 (3.23 van die Minderheidsrapport).
3.27 Kommentaar op 4.12.3
3.27.1 Punt 4.12.3.1 is nie korrek nie. Die opmerking dat Jesus net mans as apostels

gekies het, is nie ’n argumentum e silentio nie. Dit is ’n positiewe feit wat in
die Bybel vir die kerk opgeteken is. Al verdere vraag wat gevra moet word, is
in hoeverre hierdie optrede van die Here Jesus normatief en rigtinggewend
is. Omdat dit in lyn is met die beperkings wat die Here verderaan deur die
apostel Paulus op die dienswerk van vroue laat plaas, kan dit inderdaad as
normatief en rigtinggewend vir die kerk aangedui word. Vroue kan nie in
dienste staan waarin van die leierskapsfunksies van die apostels oorgegaan
het nie.

3.27.2 Punt 4.12.3.2 is net na een kant toe gestel. As dit gewetensbinding is om
lidmate aan gebooie of verbooie sonder voldoende getuienis van die Skrif te
onderwerp, dan is dit ook gewetensbinding om gelowiges te onderwerp aan
kerklike reëlings wat na hulle oordeel met die duidelike getuienis van die Skrif
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in stryd is. Ons moet egter ’n onderskeid maak tussen gewetensbinding –
wat van jou vra om iets te glo of te doen, omdat dit met jou saligheid in verband
staan – en kerklike binding, wat van jou vra om in die kerklike lewe sekere
ordereëlings en besluite te honoreer. [Vgl Calvyn Institusie 4, 10, 16:19-20 en
4, 10, 27:33-37.]

3.27.3 By 4.12.3.3 word ’n opmerking in die Rapport by Sinode 1988 aangehaal.
Hierdie opmerking is egter deur die Sinode 1988 beantwoord, nl dat dit
inderdaad so is dat die Here in Sy vrymag vroue kan gebruik, maar dat ons
ons nie deur God se almagtige vrymag laat lei nie, maar deur Sy
geopenbaarde wil vir die lewe van Sy kerk (Acta 1988:521-522, 3.7.1).

3.28 Kommentaar op 4.13
3.28.1 As gevolg van die beredeneringe in die Minderheidsrapport, is dit

ondergetekende(s) se oortuiging dat hierdie aanbevelings nie korrek is nie.
3.28.2 Hierdie aanbevelings sê niks van die plek en rol van die duisende vroue in

ons kerke wat nooit in ’n besondere diens sal staan nie, al sou dit vir vroue
“oopgestel” word. Gaan ons hulle ook verwaarloos, soos wat ons die duisende
mans wat nie in die besondere ampte dien nie, op baie plekke in ons kerke
verwaarloos?

3.29 Aanbevelings
Die Sinode word versoek om die volgende aanbevelings te aanvaar:

3.29.1 Dat die Sinode kerke oproep om die gawes, wat die Here vir vroue gegee
het, aktief op allerhande maniere in ons kerke se lewe in te span.

3.29.2 Dat die Sinode die kerke wys op die enkele beperkinge wat die Woord aan
die dienswerk van vroue stel en die kerke oproep om dit altyd in
gehoorsaamheid aan die Here te honoreer. Dit sal oa beteken dat vroue nie
in die besondere dienste van bedienaar van die Woord, professor aan die
Teologiese Skool en ouderling sal dien nie.

3.29.3 Dat die Sinode aan kerke leiding gee oor hoe die besondere diens van
diakonesse eietyds behoort te funksioneer – simbioties met en onderskeidend
van die diakenamp.

3.29.4 Dat die Sinode ’n kort samevatting van Bybelse gegewens oor die plek van
die vrou in die kerk aanvaar met die oog op goeie kommunikering van ons
kerke se standpunt. Dit kan iets wees soos:

God het man en vrou in ’n bepaalde orde geskep. Die
sonde het egter hierdie orde verwring. In die Ou
Testamentiese tyd hou God deur sekere bepalings
rekening met hierdie verwrongenheid, sonder om dit goed
te keur. Wanneer Christus en die Gees verlossing en
vernuwing bewerk, word ook híérdie deel van God se
skeppingsorde van die sonde se heerskappy bevry en
geheilig. Christus gee bv ook vir vroue weer ruim
diensgeleentheid in Sy kerk. In die huwelik en in die
kerklike lewe moet man en vrou egter so optree dat God
se skeppingsorde (man-hoof vrou-helper) eerbiedig word.
Dit beteken o.a. dat die enkele beperkinge wat die Here
die vrou oplê, gehandhaaf moet word. Dit doen ons nie
t.w.v. ons saligheid nie, maar as deel van dankbare
nougesette gehoorsaamheid aan die Here.



460

20.4 BESWAARSKRIF GEREFORMEERDE KERK
WONDERBOOMPOORT OOR BESLUIT VAN SINODE 2003 OOR
VROUE IN DIE KERK (Artt 11, 46)

In die lig van die besluit in 20.1 punt O oor die Beswaarskrif van Partikuliere
Sinode Bosveld het die Sinode die onderstaande Beswaarskrif nie in
behandeling geneem nie.

A. Ds GJ Meijer stel die Beswaarskrif.
B. Besluit: Die Beswaarskrif word verwys na Kommissie Leerstellige Sake.

C. BESWAARSKRIF
Die Kerkraad versoek die Sinode om ooreenkomstig KO, art 46 (vgl ook Acta
1991:526-258 en Acta 1994:52-52) die volgende beswaar te oorweeg en u daaroor
uit te spreek.

1. Die besluit waarteen beswaar gemaak word
Daar word beswaar gemaak teen artikel 21.11, E. Kommissierapport en besluite
(Acta 2003:591-593), wat soos volg lees:

E. KOMMISSIERAPPORT

Samevattende aanbevelings van die Kommissierapport
Die Sinode besluit in die lig van jarelange studie die volgende oor die plek van
die vrou in die kerk:
1. Christus het die vrou na ‘n gelykwaardige vlak met die man herstel. Dit word
gesien in hoe die Skrif die vroue se geloofslewe, deelwees van die kring van
Jesus se volgelinge, asook optrede as profetesse en getuies skets. Die GKSA
onderneem om die waarde van die vrou soos deur die koms van Christus herstel,
doelgerig in die kerkgemeenskap te erken en uit te leef.
2. In die Nuwe Testamentiese tyd was vroue voluit deel van die gemeentes en
het soos mans gawes van die Heilige Gees ontvang wat hulle in die gemeentes
en in hulle huise kon aanwend. Getroude én ongetroude vroue het voluit deel
aan Christus en aan diens in sy kerk gehad. Sommige vroue word verder as
moeders sowel as versorgers in die fisiese behoeftes van Jesus en sy dissipels
geteken. Kerke moet met oorgawe die rykheid van gawes wat vroue ontvang het
in die gemeentes benut.
3. Die vrou is nie minderwaardig aan die man nie. Tog kry die hoofskap van
die man (soos Christus Hoof van die man en gemeente is) in die huwelik
besondere klem. Met hoofskap vertrou die Here in die huwelik ‘n bepaalde
liefdevolle, leidinggewende verantwoordelikheid aan die man toe, sonder dat
die man in sondige heerskappy oor sy vrou mag verval. Man en vrou moet aan
mekaar onderdanig wees uit eerbied vir die Here (Ef 5:21). Die vrou moet in die
huwelik helper wees en so in die gemeente optree dat sy haar man se hoofskap
eerbiedig.
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4. Die Sinode keur in die lig van die Skrif goed dat vroue wat die nodige gawes
het as diakens in die GKSA verkies en bevestig kan word. Die Sinode oordeel
verder dat bepaalde tekste soos Rom 16:2, 1 Tim 3:11 en 5:9-15 baie lank reeds in
die Gereformeerde Kerke in ekumeniese verband ‘n belangrike ondersteunende
rol vir vroue in ‘n besondere amp speel, alhoewel daar enersyds nie duidelike
sekerheid bestaan nie, maar andersyds ook geen verbod op vroue in die amp van
diaken geplaas word nie.
5. Die Kerkorde en Bevestigingsformuliere van die GKSA onderskei tussen die
Woordbediening en toesighouding wat aan predikante en ouderlinge opgedra word,
en die diakonale diens om die liefdesgemeenskap in Christus te laat lewe. Die
predikant(e) en ouderlinge vorm die Kerkraad wat die gesag van Christus in die
gemeente bedien. Die Sinode bevestig die onderskeid wat tussen die drie
besondere dienste in die kerk bestaan. Hierdie onderskeid bring mee dat daar
geen belemmering is vir vroue in die diens van die diaken nie.
6. Dit is duidelik dat vroue in die Nuwe Testamentiese tyd ook met profetiese, leer
en onderriggawes in die gemeentes opgetree het, maar dis nie duidelik hoe sy
hierdie gawes in die lig van Skrifgedeeltes soos 1 Tim 2:12 en 1 Kor 14:34 moet
uitleef nie. Die Sinode ondersoek die verskillende moontlikhede binne en buite die
gemeente waarin die vrou haar profetiese-, leer- en onderriggawes kan gebruik.
7. Die Sinode wys Deputate aan om in die lig van die bevindinge van die
afgehandelde studies in die GKSA die kerkregtelike implikasies te ondersoek wat
die moontlike verkiesing van vroue as ouderlinge en beroeping van vroue as
predikante sal hê. ‘n Empiriese ondersoek van die praktyk waar vroue reeds in
daardie dienste staan moet ook gedoen word. Die studie word onderneem in oorleg
met Gereformeerde kerke met wie die GKSA ekumenies een is.
8. Die verhouding tussen man en vrou in die huisgesin (huwelik) word meermale in
vergelyking met, of as metafoor, vir die verhouding tussen man en vrou in die
huisgesin van God” (gemeente) gebruik. So word bv. die leiding in die gemeente
aan die mans wat hulle huise goed kan regeer, opgedra (1 Tim 3:4; Titus 1:6,7). Die
ouderlinge word “die bestuurders van die huisgesin van God” genoem. Studie oor
die verhouding tussen die man en vrou in die huisgesin kan rigtinggewend wees vir
soortgelyke verhoudinge in die “huisgesin van God”. Die Sinode ondersoek die
saak en gee riglyne aan die kerk daaroor.
9. Die besondere dienste (diaken, ouderlinge en predikant) is nie posisies van
status in die kerk nie, maar wel vaste, georganiseerde en leidinggewende bedieninge
waardeur die Here sy kerk lei en versorg. Die bedoelinge van die besondere dienste
is om die gelowiges toe te rus vir hulle dienswerk in kerk en koninkryk (Ef 4:12). Die
Sinode bevestig die dienskarakter van die besondere ampte en moedig kerke aan
om die gedagte aan status teen te werk. Verder word kerke aangemoedig om
gelowiges steeds toe te rus om diens te kan lewer tot opbou van die gemeente.
10. Om in die besondere dienste te staan is nie vir elkeen wat dit begeer beskore
nie. Daarom is bepaalde vereistes vasgestel - ook vir mans (1 Tim 3:1-7; 1 Tim 5:9-
15). Die dienswerk moet tot eer van God en opbou van sy gemeente wees. In alle
dienswerk moet die gesag van Christus as hoof van die kerk erken word. Die Sinode
moedig kerke aan om opnuut daarop ag te slaan dat die vereistes wat die Skrif stel
toegepas word wanneer diakens, ouderlinge en predikante verkies word.
11. Die Sinode gee aan die te benoemde Deputate opdrag om die nodige
wysigings in die Kerkorde en Bevestigingsformuliere vir diakens aan te bring. Die
implikasies van die reëling van KO, art 38 vir hulpouderlinge moet verreken word.
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12. Die Sinode neem in ag dat daar verskillende bedieningsbehoeftes in
gemeentes van die GKSA bestaan, waarin uitsonderlike reëlings tov die
verskillende dienste nodig mag wees.
13. Die Sinode gee opdrag aan Deputate of ‘n begaafde skrywer om ‘n bevatlike
riglyn vir kerkrade en lidmate te publiseer waarin die neerslag van die
Deputaterapporte van 1988 en 2003 vervat word. Praktiese riglyne om in die kerk
die volheid van die gawes wat God aan vroue (en mans) gee te laat benut, word
ook daarin vervat.
14. Die gewete van gelowiges mag nie sonder die nodige oortuiging uit die Woord
gebind word nie (NGB, art 32). Vorige studies binne die GKSA (tov die vereistes
wat die Bybel stel, Kerkorde, Belydenis, kerkgeskiedenis, ens) het bevind dat vroue
nie in die dienste van ouderlinge of predikante mag staan nie. Uit die Rapporte wat
by hierdie Sinode gedien het, blyk dit egter dat daar sake soos die volgende is, wat
verdere ondersoek noodsaak. Die Sinode gee opdrag aan die te benoemde
Deputate om die volgende Sinode te adviseer oor die betekenis van die volgende
ten opsigte van die vrou se betrokkenheid by die besondere dienste:
14.1 In watter mate is 1 Kor 11:3 ‘n vertrekpunt vir die gesagsverhouding tussen
man en vrou in die gemeente? Watter lyne kan bv na 1 Kor 14 en Ef 5 getrek
word?
14.2 Hoe raak die hoofskap van die man ten opsigte van sy vrou in die huwelik,
die beperking op die vrou ten opsigte van die regeeramp?
14.3 Die man as hoof moet die leiding neem in die huwelik. Hoe raak dit die
funksionering van die verskillende dienste in die kerk?
14.4 In Ef 5:23 word die huweliksverhouding beskryf met die woorde: “Die man is
die hoof van die vrou ...” Watter implikasies het die huweliksverhouding vir die
verhouding tussen getroudes in die gemeente, veral ten opsigte van die besondere
dienste?
14.5 Die Skrif praat van die verhouding tussen die getroude mans en hulle vroue.
Hoe raak dit die posisie van ander vroue in die gemeente?
14.6 Hoe kon vroue die gawe van profesie uitleef, terwyl hulle in die gemeente van
Korinte moes “swyg” in die erediens (1 Kor 11:5, 12:10 & 14:33-34). Wat beteken
dit vir vandag? Op watter wyse kan hierdie gawe tot opbou van die gemeente
gebruik word?
14.7 Kan 1 Tim 2:11 as riglyn vir die toelating al dan nie van vroue as bedienaars
van die Woord gebruik word? Verdere studie rakende die konteks waarbinne die
uitsprake gedoen word kan moontlik lig werp.
14.8 Is daar Skriftuurlik onderskeid tussen die wyse waarop manlike en vroulike
diakens hulle dienswerk verrig (1 Tim 3). Diepgaande ondersoek moet ook gedoen
word na die persoon wat in Rom 16:7 as Junian (akk) aangedui word, maar wat,
volgens die lig tot ons beskikking gedurende al die eeue (tot aan die einde van
die 13de eeu) as ‘n vrou (“Junia”) beskou is (volgens ‘n bepaalde aksentuering).
Sy is volgens hierdie lesing as ‘n vroue-apostel deur Paulus en ook onder die
apostels in die algemeen geëer. Daar is ‘n oorwig van kontemporêre eksegese
wat haar ook as ‘n vrou aanvaar. Wat was die aard van haar apostelskap? Watter
lig werp dit op die vraag – veral op die vrou in die leeramp?
Besluit:
1. Goedgekeur.
2. Die Deputaterapporte (3) sowel as die Kommissierapport word na die
Deputate verwys vir verdere studie.
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2. Beswaargronde en motiverings
2.1 Beswaargrond 1

Die Sinodebesluit is eiewillig, aangesien dit menslike bespiegelinge swaarder
laat weeg as die duidelike Woord van God.

Motivering
2.1.1 Die instelling van die diakenamp word in Handelinge 6:1-6 beskryf. Noukeurige

voorskrifte word gegee vir die vereistes waaraan voldoen moet word om tot die
amp van diaken verkies te word: “Kyk dan uit, broeders, na sewe manne uit
julle … wat ons oor hierdie nodige saak kan aanstel”. Die uitspraak van 1
Timoteus 3:9 en 12 sluit by Handelinge 6 aan: “Net so moet die diakens …
manne (wees) wat die verborgenheid van die geloof in ‘n rein gewete hou”;
“Die diakens moet manne van een vrou wees …”. ‘n Prominente deel van die
voorskrif soos dit in beide Skrifuitsprake voorkom, is die klem wat op manne
geplaas word. Geen blyke kon in die 2003-Acta gevind word dat die Sinode in
sy beredenering en besluit hierdie Skrifgedeeltes met hulle beklemtoninge
verdiskonteer het nie.

2.1.2 Die Sinode keur in die lig van die Skrif goed dat vroue wat die nodige gawes
het as diakens in die GKSA verkies en bevestig kan word. Die Sinode oordeel
verder dat bepaalde tekste soos Romeine 16:2, 1 Timoteus 3:11 en 5:9-15
baie lank reeds in die Gereformeerde Kerke in ekumeniese verband ‘n
belangrike ondersteunende rol vir vroue in ‘n besondere amp speel, alhoewel
daar enersyds nie duidelike sekerheid bestaan nie, maar andersyds ook geen
verbod op vroue in die amp van diaken geplaas word nie (Acta 2003:591, 4).
By die voorafgaande bestudering van die drie genoemde tekste word die gebrek
aan duidelike sekerheid bevestig:
(a) By Romeine 16:2: “Daar kan nie met absolute sekerheid gesê word of

Fébé in die besondere diens van diaken gedien het of nie” (Acta 2003:574,
3.6.2.1).

(b) By 1 Timoteus 3:11: “Dit is nie moontlik om met sekerheid te sê of ‘die
vroue’ hier...” (Acta 2003:577, 3.8.4.3).

(c) By 1 Timoteus 5:9-15: “Hierdie besondere taak ….. hou verband met
diakonale werksaamhede…” (Acta:579, 3.9.2.3).

2.1.3 Duidelike Skrifuitsprake (vgl 2.1.1) word deur die Sinode buite rekening gelaat,
terwyl menslike bespiegelinge (vgl 2.1.2) as deurslaggewende argumente ten
gunste van die toelating van die vrou in die diakenamp aangevoer word. Die
slotsom waartoe die Sinode kom, is dat ‘in die lig van die Skrif’ ‘n besluit geneem
word. Inderwaarheid staan die besluit nie in die lig van die Skrif nie, maar in die
lig van menslike bespiegelinge (self-erkende gebrek aan sekerheid). Dit kom
neer op menslike eiewilligheid, wat ‘n gruwel in die oë van die Here is (vgl 1
Samuel 13:13 binne die konteks van die hele hoofstuk).

2.2 Beswaargrond 2
Die Sinodebesluit is in stryd met die Kerkorde
Motivering

2.2.1 KO, art 31 bepaal dat ‘n besluit vas en bindend is tensy bewys word dat dit in
stryd is met Gods Woord of die artikels van die Kerkorde. Sinode 2003 het met
die behandeling en goedkeuring van die Studiedeputate se Rapport in stryd
met KO, art 31 opgetree deur:
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(a) Die saak van vroue in die amp wederregtelik ter tafel te neem ten spyte
daarvan dat ‘n beswaar teen die bestaande besluit van 1988 nie geslaag
het nie (Acta 2000:437-440);

(b) ‘n besluit te neem in stryd met die bestaande besluit, sonder om dit uit die
Skrif of Kerkorde te weerlê;

(c) ‘n besluit te neem in stryd met die bestaande besluit, terwyl die Sinode
erken dat “geen duidelike sekerheid bestaan nie”.

2.2.2 Die Sinode tree in stryd met KO, art 46 op deur ‘n besluit te neem sonder om ‘n
bestaande besluit oor dieselfde saak, te wete die besluit van Sinode 1988, te
verander of te herroep. Die besluit van 1988 lui soos volg: ‘Uit die Rapport blyk
dit dat vroulike lidmate nie in die besondere diens van Woordbedienaar en
ouderling dien nie. Daar kan ook nie sonder teëspraak voldoende bewys word
dat vroulike lidmate (getroud en ongetroud) in die diens van diaken dien nie.
Besluit: Goedgekeur (Acta 1988:522)’. Die besluit van Sinode 2003 staan lynreg
teenoor die besluit van Sinode 1988, sonder dat die 1988-besluit gewysig of
herroep is.

2.2.3 Die opdrag wat Sinode 2003 aan volgende Studiedeputate gee, is ook in ‘n
tweede opsig in stryd met KO, art 46. Sinodes van die GKSA het die afgelope
25 jaar studie gedoen oor die moontlikheid om vroue tot die besondere ampte
toe te laat. Vanaf 6 tot 14.8 van die besluit (Acta 2003:592-593) is die opdrag
van die Sinode deurgaans daarop gerig om ondersoek in te stel na die moontlike
toelating van vroue tot die ampte van ouderling en predikant. Al die
Skrifgedeeltes waarna in die opdrag vir verdere ondersoek verwys word, is
alreeds deur vorige Sinodes in studie geneem. Telkens is in die lig van die
Skrif bevind dat vroue nie tot die besondere dienste toegelaat mag word nie.

2.2.4 Die Sinodebesluit is in stryd met KO, art 49. Sinode 2000 se welomskrewe
opdrag aan sy Deputate was om “met die besluite van vorige Sinodes as
vertrekpunt (vgl KO, artt 31, 46) ‘n studie te maak oor wat in die Skrif
geopenbaar word oor die wyse waarop die Here die vrou in die kerk gebruik
het en steeds wil gebruik” (Acta 2000:440, E1; Acta 2003:560, 1.1). Die opdrag
word fyner omlyn in motivering 4 (Acta 2000:441): om te “fokus op die
openbaringshistoriese Skrifgegewens oor die plek en rol van vroue in die kerk”.
Binne hierdie raamwerk moet gepoog word “om ‘n antwoord te vind op talle
onbeantwoorde vrae en los lyne wat daar uit vorige studies gespruit het, soos
blyk uit die motivering by die Beskrywingspunt van Partikuliere Sinode Wes-
Transvaal (Acta 2000:440)” (Acta 2003:560, 1.5). Nieteenstaande die duidelike
opdrag neem die studie egter die wending om hoofsaaklik op die toelating
van vroue in die besondere dienste te fokus. Dit wat die Deputate moes doen,
het hulle nie gedoen nie; wat hulle nie moes doen nie, het hulle wel gedoen – en
die Sinode keur dit goed. Die Sinode neem dus besluite op grond van die
voorgelegde werk van Deputate wat duidelik buite hul welomskrewe opdrag
opgetree het.

3. Versoek
Sinode 2006 word versoek om:
(a) die besluit soos geneem op Sinode 2003 (Acta:591-593) te herroep;
(b) opnuut Deputate aan te wys om die opdrag soos geformuleer deur Sinode

2000 (Acta:440-441) na behore uit te voer.
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20.5 BESWAARSKRIF GEREFORMEERDE KERK GEORGE OOR BESLUIT
VAN SINODE 2003 OOR DIE VERKIESBAARHEID VAN VROUE AS
DIAKENS (Artt 11, 44)

In die lig van die besluit in 20.1 punt O oor die Beswaarskrif van Partikuliere
Sinode Bosveld het die Sinode die onderstaande Beswaarskrif nie in
behandeling geneem nie.

A. Ds H Reinecke stel die Beswaarskrif.
B. Besluit: Die Beswaarskrif word verwys na Kommissie Leerstellige Sake.

C. BESWAARSKRIF
1. Hiermee word ‘n Beswaarskrif ingedien teen die besluit van die Nasionale Sinode

2003 (Acta 2003:591, art 21.11, E.4 in geheel), deurdat die Sinodebesluit 1988 nie
herroep is nie en sonder om KO, artt 31 en 46 in ag te neem.

Die besluit waarteen die beswaar dien, is:
“Die bestudering van spesifieke Skrifgedeeltes waar moontlik na die diens van
vroue in ‘n “amptelike” rol van diakens in gemeentes verwys word, kon geen
algemeen aanvaarde gevolgtrekkings bied nie, maar dui tog in die rigting dat
daar vroue in die vroeg-Christelike kerk “diakonale dienswerk” in die versorging
van medegelowiges verrig het (1 Tim 3:11; 5:9-15). Die Sinode keur in die lig van
die Skrif goed dat vroue wat die nodige gawes het as diakens in die GKSA verkies
en bevestig kan word. Die Sinode oordeel verder dat bepaalde tekste soos Rom
16:2; 1 Tim 3:11 en 5:9-15 baie lank reeds in die Gereformeerde Kerke in
ekumeniese verband ‘n belangrike ondersteunende rol vir vroue in ‘n besondere
amp speel, alhoewel daar enersyds nie duidelike sekerheid bestaan nie, maar
andersyds ook geen verbod op vroue in die amp van diaken geplaas word nie.”
Besluit: Goedgekeur (Acta 2003:591, art 21.11, E.4).

2. Beswaargronde
2.1 Beswaargrond 1
2.1.1 Die Sinode 2003 se besluit bring mee dat daar nou twee besluite in die GKSA

oor dieselfde saak staan en dat beide besluite lynreg in stryd is met mekaar.
2.1.2 Motivering
2.1.2.1 Die Sinode 1988 se besluit (art 98, punt 3.6.7, 3.7.3, 3.7.4) is dat die vroue nie

as diakens in die GKSA verkies en bevestig kan word nie.
2.1.2.2 Die Sinode 2003 het ‘n nuwe besluit geneem, sonder om die vorige besluit

(1988) kerkordelik te herroep, nl dat die vroue wel as diakens in die GKSA
verkies en bevestig kan word (besluit 2003).

2.1.2.3 Die nuwe besluit (2003) herroep Kerkregtelik (KO, art 31, 46) nie die vorige
besluit (1988) outomaties of implisiet nie. Die Gereformeerde Kerk George vra:
Watter besluit is geldend en watter besluit moet herroep word? Die besluit van
1988 of dié van 2003?

2.1.2.4 In die wêreld word ‘n eerste besluit op ‘n wêreldse wyse deur ‘n tweede besluit
vervang (miskien outomaties vervang sonder om die eerste besluit te herroep).
Maar in die kerk word daar nie op ‘n wêreldse wyse gehandel nie. Op ‘n kerklike
vergadering word kerklike sake op ‘n kerklike wyse behandel (KO, art 30) en
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die kerklike wyse word in KO, artt 30 en 46 duidelik aangetoon. Die ordelike
kerklike wyse is dat die eerste besluit op die kerklike pad (KO, artt 31, 46)
strydig met Skrif, Belydenis of Kerkorde bewys word en (indien wel) moet die
eerste besluit ordelik herroep word.

2.1.2.5 Hierdie toedrag van sake bring verwarring en wanorde in die GKSA mee. Die
Sinode 2003 móés en móét (2006) duidelik hieroor uitspraak gee (net soos die
Sinode 2000 gedoen het oor die Nagmaalbeker, die besluite van Sinode 1927
en 1930 herroep het (vgl Acta 2000:401, art 21.1, 4.3).

2.1.2.6 Die Sinode 2003 se besluit en die Sinode 1988 se besluit is gegrond op presies
dieselfde Skrifbegrondings (Rom 16:1, 2; 1 Tim 3:11; 1 Tim 5:9), en die resultate
van 2003 en 1988 se eksegetiese en hermeneutiese studiewerk is presies
dieselfde, en beide se bevindings dui op onsekerhede, en tog verskil die besluite
radikaal: 1988 sê “nee” en 2003 sê “ja” vir die vrou in die diakonale amp. (Acta
1988, art 98, punt 3.2.2.2.4, 3.6.7, 3.2.2.2.5 en Acta 2003, art 21.11, punt 3.6,
3.8, 3.9 en E.4).

2.1.2.7 Die resultate van 1988 en 2003 se eksegetiese en hermeneutiese studiewerk
kon tot geen vasstaande bevindinge kom nie, maar kon slegs tot ‘n moontlike
en bespiegelende bevinding kom:
* Romeine 16:1,2

Sinode 1988 sê
“‘n Moontlike uitsondering op die reël was Fébe “ (Acta 1988, art 98,
3.2.2.2.4, par 1); “Dit is egter onseker of die woord “diakonos” in hierdie
geval op die besondere diens van diaken dui (1983–vertaling) of die
algemene diens van dienares (1933/53–vertaling)” (Acta 1988, art 98,
3.2.2.2.4, par 2); “Skrifgegewens is te ontoereikend om definitief te kan
sê of Fébe amptelik diaken was of nie” (Acta 1988, art 98, 3.2.2.2.4, par 3
se 1e sin).

Sinode 2003 sê
“Daar kan nie op grond van Romeine 16:1-2 met absolute sekerheid gesê
word of Fébe in die besondere diens van diaken gedien het of nie” (Acta
2003, art 21.11, 3.6.2.1).

* 1 Timoteus 3:11
Sinode 1988 sê

“1 Timoteus 3:11 word deur sommige verklaarders as ‘n moontlike
uitsondering op die reël beskou … die perikoop dui egter in die rigting dat
vers 11 nie van vroulike diakens praat nie maar veel eerder van vroue as ‘n
aparte kategorie naas die diaken …” (Acta 1988, art 98, 3.2.2.2.4, par 3);
“Hierdie gegewens wys in die rigting van ‘n moontlike afsonderlike diens
vir ongetroude vroue in die kerk” (Acta 1988, art 98, 3.2.2.2.5, reël 3-6);
“Op grond van eksegetiese getuienis blyk dit dat hier moontlik na “vroue
van diakens’ en moontlik nie na “vroulike diakens” verwys word nie” (Acta
1988, art 98, 3.6.7, motivering, par 2).

Sinode 2003 sê
“Dit is nie moontlike om met sekerheid te sê of “die vroue” hier na vroulike
diakens, of na vroue van diakens, of na vroue wat diakonale diens saam
met diakens verrig het, verwys nie” (Acta 2003, art 21.11, 3.8.4.3).

* 1 Timoteus 5:9
Sinode 1988 sê

“Hierdie gegewens wys in die rigting van ‘n moontlike afsonderlike diens
vir ongetroude vroue in die kerk” (Acta 1988, art 98, 3.2.2.2.5, reël 5, 6);
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“Eksegete verskil of hierdie woord (katalegesthai) … met “verkies” of “op
‘n lys of rol plaas” vertaal moet word … Hier nie ‘n uitgemaakte saak is dat
“katalegesthai” op verkiesing tot ‘n besondere diens dui nie … lyk die
moontlikheid dat juis tov die ongetroude vroue daar ‘n afsonderlike diens
kon bestaan het, baie skraal” (Acta 1988, art 98, 3.6.7, motivering par 3).

Sinode 2003 sê
“Sekere weduwees het in die gemeente ‘n besondere, erkende en
georganiseerde taak verrig. Hierdie weduwees is ordelik aangewys binne
die raamwerk van vereistes wat neergelê is en hulle name is op ‘n lys
geplaas. Hierdie besondere taak van die weduwees hou verband met
diakonale werksaamhede en veral met die versorging van weduwees” (Acta
2003, art 21.11, 3.9.2.1–3.9.2.3).

2.2 Beswaargrond 2
2.2.1 Die Sinode 2003 neem sy besluit in stryd met KO, artt 31 en 46.
2.2.2 Motivering
2.2.2.1 Die Sinode van 1988 het besluite geneem oor “Die vrou in die besondere ampte”

en besluit dat die vrou nie in die besondere ampte kan dien nie (Acta 1988:507-
523, art 98).

2.2.2.2 Ná Sinode 1988 dien daar vier Beswaarskrifte op die weg van KO, art 31 teen
1988 se Sinodebesluit waarvan nie een Beswaarskrif geslaag het nie.
* 1994: Acta 1994:467-488, art 22.11. Die Beswaarskrif het nie geslaag op

enige van sy vyf beswaargronde nie.
Dus: Die Sinodebesluit van 1988 bly volledig staan, nl dat die vroue
nie verkiesbaar is tot die besondere dienste/ampte nie en dat geen
verdere studie of hersiening gemaak word oor die 1988 besluite en
1988 se Rapporte nie (vgl Acta 1988, art 98, 4.1 en 4.2).

* 1997: Acta 1997:546-558, art 21.8. Die Beswaarskrif word weens
tydsgebrek na Studiedeputate verwys om op Sinode 2000 terug te
rapporteer. Sinode 2000 oordeel en bevind dat hierdie Beswaarskrif
(1997) gladnie slaag op sy twee Beswaargronde nie (Acta 2000:415,
art 21.1, E. 4.3-4.7).
Dus: Die Sinodebesluite 1988 bly volledig staan en die Sinode gaan
nie Deputate aanwys om verdere studie te doen oor die
verkiesbaarheid van die vrou in die besondere dienste nie.

* 2000: Acta 2000:437-439, art 21.7. Die Beswaarskrif word onontvanklik
bevind vanweë KO, art 46, geen Beswaargronde en geen nuwe
materie nie.
Dus: Die Sinodebesluit 1988 bly volledig staan.

* 2003: Acta 2003:545-551, art 21.9. Die Beswaarskrif slaag nie in geheel
nie en dit het geen effek op die besluite van 1988 nie.
Dus: Die Sinodebesluite 1988 bly volledig staan.

2.2.2.3 Op Sinode 2000 dien daar ‘n Beskrywingspunt van Partikuliere Sinode Wes-
Transvaal wat vra dat die Sinode Deputate aanwys om ‘n studie te maak “oor
wat in die Skrif openbaar word oor die wyse waarop die Here die vrou in die
Kerk gebruik het en vandag nog steeds wil gebruik”. Hieraan het die Sinode
2000 gevolg gegee, Studiedeputate aangewys en sewe opdragte gegee (Acta
2000:440-441, art 21.8, D en E).

2.2.2.4 Die opdrag wat Sinode 2000 aan die Studiedeputate gegee het, was: “om met
die besluite van vorige Sinodes as vertrekpunt (vgl KO, artt 31, 46) ‘n studie te
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maak oor wat in die Skrif openbaar word oor die wyse waarop die Here die
vrou in die kerk gebruik het en steeds wil gebruik” (Acta 2000:440, 21.8, punt
E.1). Die Studierapport wat op die Sinode 2003 gedien het bring weer “die vrou
in die besondere ampte” op die Sinode se tafel – in stryd met KO, artt 31, 46.
Die Sinode 2003 besluit om goed te keur “dat vroue … as diakens verkies en
bevestig kan word”, en tog word die Sinodebesluit 1988 nie herroep nie.

3. Versoek
Hierdie Kerkraad maak hiermee beswaar dat die Sinode 2003 in sy besluit nie die
besluit van Sinode 1988 herroep het nie. Hierdie Kerkraad versoek die Sinode 2006
om duidelike uitspraak te lewer oor die Sinodebesluite van 1988 en 2003. Watter
besluit is geldend en watter besluit word herroep?
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20.6 BESWAARSKRIF VAN AH STAVAST, AH KLOPPER EN RL
VORSTER OOR BESLUIT VAN SINODE 2003 OOR DIE VROU IN
DIE AMP (Artt 11, 57)

In die lig van die besluit in 20.1 punt O oor die Beswaarskrif van Partikuliere
Sinode Bosveld het die Sinode die onderstaande Beswaarskrif nie in
behandeling geneem nie.

A. Ds AH Stavast stel die Beswaarskrif.
B. Besluit: Die Beswaarskrif word verwys na Kommissie Leerstellige Sake.

C. BESWAARSKRIF
1. Inleiding: Motivering vir indiening van hierdie Beswaarskrif
1.1 In die “Oproep Nasionale Sinode 2006” (Die Kerkblad, Junie 2005:50) word die

volgende gemeld: “Diegene wat Beswaarskrifte teen vorige Sinodebesluite wil
indien, moet asseblief let op die prosedure wat deur die 1991-Sinode gestel is.
Vergelyk Acta 1991:526-528, artikel 22.13.”

1.2 Omdat hierdie beswaar bepaalde beginselsake soos die ampte in die Kerk,
roeping, Christus se Hoofskap oor die Kerk, Skrifgesag en gevolglik bepaalde
dele van die Belydenisskrifte en van die Bevestigingsformuliere raak, is die saak
van so ‘n dringende belang dat dit direk by die Nasionale Sinode ingedien word.

1.3 Acta 1994:53, 3.2 verleen die volle reg om die beswaar direk aan die Sinode te
rig: “Die Beswaarskrif wil niks meer sê (nie) as dat die gewone kerklike weg vir
behandeling van alle sake onder KO, art 46 onder gewone omstandighede gevolg
moet word met inagneming van KO, artt 30, 31 en 33. Die reg van direkte toegang
tot enige meerdere vergadering vir aangeleenthede wat dit Skriftuurlik regverdig,
word nie deur 1991 se besluit geblokkeer nie.”

1.4 Die ondergetekendes het by hulle Kerkrade, waar die betrokke besluit ter tafel
gekom het, probleme ondervind oor die uitleg van Sinode 2003 se besluite oor
die vrou in die amp. In die lig van hierdie situasie sou ‘n indiening langs die
kerklike weg vrugteloos gewees het. Bowendien hoort die problematiek oor die
uitleg van ‘n Sinodebesluit by die Sinode tuis (KO, art 30). Geen mindere
vergadering kan hieroor uitspraak gee nie.

2. Die Sinodebesluit waarteen beswaar gemaak word
Die beswaar is gerig teen die volgende besluit van Nasionale Sinode 2003 (Acta
2003:591, E. Kommissierapport, punt 4 en p593. Besluit. Soos gewysig deur
“Errata Handelinge” soos voorsien deur die Administratiewe Buro):
“E. KOMMISSIERAPPORT
“Samevattende aanbevelings van die Kommissierapport.
“Die Sinode besluit in die lig van jarelange studie die volgende oor die plek van
die vrou in die kerk:
“4. Die Sinode keur in die lig van die Skrif goed dat vroue wat die nodige gawes
het as diakens in die GKSA verkies en bevestig kan word. Die Sinode oordeel
verder dat bepaalde tekste soos Rom 16:2, 1 Tim 3:11 en 5:9-15 baie lank reeds
in die Gereformeerde Kerke in ekumeniese verband ‘n belangrike ondersteunende
rol vir vroue in ‘n besondere amp speel, alhoewel daar enersyds nie duidelike
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sekerheid bestaan nie, maar andersyds ook geen verbod op vroue in die amp van
diaken geplaas word nie.” (Acta 2003:591, 4).
“BESLUIT:
1. Goedgekeur.
2. Die Deputaterapporte (3) sowel as die Kommissierapport word na Deputate
verwys vir verdere studie.”

3. Beswaargronde
3.1 Beswaargrond 1

Gelowiges kan nie van harte glo dat vroue in die amp van diaken verkies en
bevestig kan word nie.

3.1.1 Beredenering
3.1.1.1 Die ampte van die Kerk is ‘n saak van geloof

Die ware Kerk van Jesus Christus is nie iets wat deur mense uitgedink is nie,
maar is ‘n skepping van Jesus Christus Self deur sy Woord en Gees (Matt
16:18). Vir sover dit die mens betref, is die Kerk die liggaam van Christus (1
Kor 12:27) daarom ‘n saak van geloof (NGB, art 27).
Alle beginselsake ten opsigte van die wese en die welwese van die Kerk moet
geglo kan word op grond van die Woord van God.
Die ampte van die Kerk is so ‘n beginselsaak (NGB, art 31) wat deur die Kerk
geglo word.

3.1.1.2 Die Kerk kan egter sonder twyfel wel glo dat Jesus Christus manlike
ampsdraers roep
God se Woord stel dit in geen onduidelike taal nie dat daar ouderlinge, diakens
en predikante in ‘n gemeente moet wees:
Jesus Christus, die Hoof van sy Kerk (Ef 1:22), het aanvanklik apostels en
profete laat optree (Ef 2:19-22; Heb 1:1; 2 Pet 1:16-19). Hierdie apostels het
ouderlinge, diakens en evangeliste of leraars aangestel (Hand 6:2-6; 14:23; 1
Tim 1:18; 1 Tim 3; 1 Tim 4:6-16). Telkens word van manne gepraat wat in hierdie
besondere ampte, of dienste aangestel is.
Die Kerk kan dus met alle vrymoedigheid glo dat Jesus Christus manlike
ouderlinge, diakens en predikante in sy diens roep en gebruik (Rom 1:1).

3.1.1.3 Geloof berus op sekerheid
3.1.1.3.1 Die Heidelbergse Kategismus, Sondag 7:21, stel dit duidelik dat geloof op

sekerheid berus:
“Ons glo met die hart en bely met die mond dat ‘n ware geloof is nie alleen
‘n vasstaande kennis waardeur ek alles wat God in sy Woord aan ons
geopenbaar het vir die waarheid aanvaar nie, maar ook ‘n vaste vertroue
wat die Heilige Gees deur die Evangelie in my hart werk”… (HK, 7:21).

3.1.1.3.2 Die Heilige Gees werk ware geloof in my hart slegs wanneer ek ‘n
vasstaande, versekerde kennis het van ‘n saak uit God se Woord (Rom
10:17). Die Heilige Gees werk nie geloof in my hart deur middel van
onsekerhede nie, want Hy is die Gees van waarheid (Joh 14:17).

3.1.1.3.3 Die HERE God kan nie verheerlik word deur geloofsdade wat op
onsekerheid berus nie (Heb 11:6).

3.1.1.4 Die Sinodebesluit oor vroulike diakens berus op onsekerheid
3.1.1.4.1 Die Sinode oordeel self dat daar “nie duidelike sekerheid bestaan” (dit wil

sê, in God se Woord) dat vrouens in die amp van diaken verkies kan word
nie (vgl Acta 2003:591, E. Kommissierapport, punt 4 en ook p574, 3.6.2.1
tot 3.6.2.3).
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3.1.1.4.2 In die lig van die sekerheid vanuit God se Woord waarop geloof gegrond is,
hoe kan die Sinode nou verwag dat iets waarvan hyself nie seker is nie, van
harte geglo moet word? Dit is gewoon onmoontlik – die Heilige Gees werk
nie so nie. Hy werk en leer sy gelowiges vanuit die versekerde waarheid
van die Woord. (Joh 14:26; 16:13; 17:17). Die seën van die HERE kan ook
nie verwag word op ‘n saak wat nie vanuit die Woord geglo kan word nie.

3.1.1.4.3 Die onsekerheid van vroulike diakens word ook beklemtoon deur die besluit
van Sinode 1988: “Daar kan ook nie sonder teëspraak voldoende bewys
word dat vroulike lidmate (getroud of ongetroud) in die diens van diaken
dien nie. BESLUIT: Goedgekeur” (Acta 1988:522, 3.7.3). (Hierdie besluit
staan steeds!)

3.1.1.5 Die implikasie van die onsekerheid dat daar nie geglo kan word dat vroue in
die amp van diaken verkies en bevestig kan word nie

3.1.1.5.1 In die Bevestigingsformulier vir diakens word gevra: “Is u in u hart daarvan
oortuig dat u wettig deur die gemeente van God en daarom deur God Self
tot hierdie heilige diens geroep is?” Iemand wat hierop bevestigend voor
God wil antwoord, moet verseker kan glo dat hy (of sy) deur God geroep is
op grond van sy Woord.

3.1.1.5.2 As twee Nasionale Sinodes van die GKSA (1988 en 2003) besluit het daar
is onsekerheid in die Woord oor die bestaan van vroulike diakens, hoe kan
van ‘n vrou verwag word om te sê sy is oortuig, dit wil sê, sy glo en vertrou
dat sy deur God as diaken geroep is?

3.1.1.5.3 Die implikasie is dat daar ‘n valse roeping na die vrou kom, want roeping
kan tog nie losgemaak word van wat die Woord sê nie. Om ‘n onsekere
roeping te aanvaar kom neer op gewetebinding (NGB, 32).

3.1.1.5.4 Dit is ook ‘n gewetebinding op diegene (die Kerkraad en die gemeente)
wat die uitwendige roeping laat uitgaan.

3.2 Beswaargrond 2
Sinode 2003 se besluit oor vroulike diakens impliseer ‘n verkeerde siening oor
die gesag van die Skrif

3.2.1 Beredenering
3.2.1.1 Die Sinode “oordeel dat belangrike tekste soos Rom 16:2; 1 Tim 3:11 en 5: 9

-11 baie lank reeds in die Gereformeerde Kerke in ekumeniese verband ‘n
belangrike en ondersteunende rol vir vroue in ‘n besondere amp speel…” (vgl
Acta 2003:591, E. Kommissierapport, punt 4).

3.2.1.2 Enersyds weerspreek die Sinode homself met hierdie “oordeel” as besluit
word dat: “Daar kan nie op grond van Rom 16:1-2 met absolute sekerheid
gesê word of Fèbè in die besondere diens van diaken gedien het of nie” (Acta
2003:574, 3.6.2.1) en: “Dit is nie moontlik om met sekerheid te sê of “die
vroue” hier na vroulike diakens, of na vroue van diakens, of na vroue wat
diakonale diens saam met diakens verrig het, verwys nie” (Acta 2003:577,
3.8.4.3), maar dan tóg sê dat hierdie tekste (Rom 16:1-2; 1 Tim 3:11 en 5:9-
11) ‘n belangrike en ondersteunende rol speel.

3.2.1.3 Andersyds kan gevra word: Wat “ondersteun” hierdie tekste?
3.2.1.3.1 Die logiese antwoord behoort te wees: daar is ander tekste wat die saak

onbetwisbaar ondersteun. Maar sulke tekste is daar nie!
3.2.1.3.2 Die implikasie is dan: Dit is “Die Kerk” (maw die “Gereformeerde Kerke in

ekumeniese verband”) wat besluit het dat daar vroulike diakens kan wees
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en bogenoemde tekste ondersteun die besluit. Dit is ‘n verkeerde siening
van die gesag van die Skrif. Hier gaan die inisiatief van “Die Kerk” uit, terwyl
die Woord bloot net ‘n ondersteunende rol speel. Eintlik behoort dit andersom
te wees: op gesag van wat die Woord sê, besluit “Die Kerk”!

3.3 Beswaargrond 3
Die besluit dat vroulike diakens verkies kan word, is besig om die eenheid van
die geloof in die GKSA te vernietig.

3.3.1 Beredenering
3.3.1.1 In HK, 21:54 bely die GKSA dat Jesus Christus vir Hom ‘n gemeente uitverkies

het in die eenheid van die ware geloof. Dit wil sê, die hele GKSA glo presies
dieselfde oor die beginsels van die ware geloof vanuit God se Woord. Daar is
nie sommiges wat só glo oor ‘n saak en ander weer sus nie.

3.3.1.2 Hierdie eenheid (en eendersheid) in die ware geloof moet bewaar word.
3.3.1.3 Wanneer prof PJ de Bruyn in sy boek, “Die Gesonde Leer” (1998:13) vra:

Waarom is Belydenisskrifte noodsaaklik, is die antwoord: “Om eenheid tussen
die verskillende kerke en gelowiges te bewaar, sodat elkeen nie maar
verkondig wat hy wil en daar verwarring ontstaan nie”.

3.3.1.4 Ook die hele Kerkorde is daarop uit om die eenheid van die gelowiges te
bevorder. Vergelyk KO, artt 1, 3-5, 9, 15-17, 22-25, 31, 35, 43, 44, 53-55, 61-
62, 71-81, 82-85, 86. Terwille van die eenheid onder kerke sluit die KO af met
art 86 wat dit stel dat daar “algemene stemme” (algemene instemming) moet
wees wanneer die KO gewysig sou word. Dit dui daarop dat ons as gelowiges
die eenheid van die geloof moet opsoek en bewaar. Die Here het juis die
dienste/ampte (KO, artt 1, 2) daargestel om toe te rus, op te bou tot eenheid,
“sodat ons nie meer kinders sou wees wat soos golwe geslinger en heen en
weer gedryf word deur elke wind van lering … nie” (vgl Ef 4:11-16).

3.3.1.5 Sinode 2003 se besluit dat vroue in die amp van diaken bevestig kan word,
se gevolge is egter dat die eenheid van die geloof in die GKSA ernstig geknou
is. En selfs die kiem het dat hierdie eenheid vernietig kan word. Sommige
lidmate meen vroue kan dien as diakens, ander glo dit nie. En dan soek hulle
maar ‘n ander heenkome in ‘n ander gemeente waar daardie gemeente die
gebruik het wat hulle pas. Talle kerkregtelike onsmaaklikhede en verdeeldheid
het ontstaan as gevolg hiervan. Van hierdie kerkregtelike onsmaaklikhede en
verdeeldheid kan die Gereformeerde Kerke in Klassis Ventersburg besonderlik
getuig. Hierdie droewige toestand van verdeeldheid word so te sê in die hele
GKSA opgemerk.

3.3.1.6 Die Sinode het besluit: vrouens “kan” as diakens in die GKSA verkies en
bevestig word – dit wil sê dit kan gedoen word, of maar gelaat word. Hoe
verwarrend is dit nie! Werk geloofseenheid só? Is dit die werkswyse van die
HERE God met sy gelowiges? Nee, Hy laat hulle in sy diens nie op twee
gedagtes hink nie (1 Kon 18:21, Ef 4:11-16).

3.3.1.7 Die genoemde besluit bedreig die eenheid in geloof deurdat die indruk geskep
word dat die ampte in die Kerk ‘n middelmatige saak is waaroor ooreengekom
kan word om van mekaar te verskil, of wat maar goedskiks gelaat kan word na
gelang van omstandighede. Intussen is die ampte ‘n beginselsaak (NGB, 31).

3.3.1.8 Die genoemde besluit is daarom ook in stryd met NGB, 32 waar onder andere
bely word: “Ons aanvaar derhalwe slegs wat kan dien om eendrag en eenheid
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te bewaar en te bevorder en om alles in gehoorsaamheid aan God te
onderhou.”

3.4 Beswaargrond 4
Die Sinode 2003 mislei onbewustelik die kerkvolk in sy uitspraak tov die vrou as
diaken wanneer die “Gereformeerde Kerke in ekumeniese verband” as ‘n
motivering gebruik word waarom dit dan geregverdig is dat vroue wel diakens
mag wees.

3.4.1 Beredenering
3.4.1.1 Die Sinode sê die volgende op p.591, punt 4, tweede sin: “Die Sinode oordeel

verder dat bepaalde tekste soos Rom 16:2, 1 Tim 3:11 en 5:9-15 baie lank
reeds in die Gereformeerde Kerke in ekumeniese verband ‘n belangrike
ondersteunende rol vir vroue in ‘n besondere amp speel, alhoewel daar
enersyds nie duidelike sekerheid bestaan nie, maar andersyds ook geen
verbod op vroue in die amp van diaken geplaas word nie.” (Ondergetekendes
se beklemtoning.)

3.4.1.2 Die implikasie van hierdie stelling is
3.4.1.2.1 dat al die Gereformeerde Kerke in ekumeniese verband eintlik al lankal

duidelikheid het dat bepaalde tekste soos Rom 16:2, 1 Tim 3:11 en 5:9–15
vroue in besondere ampte ondersteun. Dit is eintlik net ‘n kwessie van
formaliteit dat GKSA ook dit so formeel moet besluit. Waarom nog langer
wag?! Die hele gereformeerde wêreld doen dit – waarom nie ook ons nie!?
Eintlik is daar geen onduidelikheid oor wat daardie bepaalde tekste oor
die vrou as diaken sê nie. Dit is so duidelik dat die hele gereformeerde
ekumeniese wêreld dit eens is dat hierdie tekste ondersteunend is vir vroue
in besondere ampte.

3.4.1.2.2 dat alle Gereformeerde Kerke wêreldwyd dit ondersteun;
3.4.1.2.3 dat alle Gereformeerde Kerke dit al lank reeds ondersteun – net GKSA nog

nie. Ons is dus veragter. Ons moet bykom!
3.4.1.2.4 Dat die kerk eintlik al vir soveel jare gedwaal het en die vroue ‘n onreg

aangedoen het, en nou stel ons net die saak reg;
3.4.1.2.5 dat nie-Bybelse gronde meer krag het as Bybelse argumente. Daar is

“enersyds nie duidelike sekerheid” nie, maar omdat al die Gereformeerde
Kerke in ekumeniese verband dit eintlik al lankal ondersteun en wel
goedkeur, keur Sinode 2003 dit ook nou maar goed.

3.4.1.3 Ons is egter van mening dat dit nie waar is dat al die Gereformeerde Kerke in
ekumeniese verband eintlik al lankal duidelikheid het dat bepaalde tekste soos
Rom 16:2, 1 Tim 3:11 en 5:9–15 vroue in besondere ampte ondersteun nie!
Byvoorbeeld:

3.4.1.3.1 Sinode Middelburg (Nederland) van 1581 (soos beskryf deur GKSA Sinode
1988, Acta:517, 3.5.3) en ook Sinode van Dordtrecht (Nederland) van 1618-
1619 (soos beskryf deur GKSA Sinode 1988, Acta:517, 3.5.3) het nie die
gedagte van vroue as diakens ondersteun nie.

3.4.1.3.2 So ook het Sinode GKSA van 1988 (Acta:507–523) en Sinode 2003
(Acta:545-556; en 559-590 – die hele punt 3) die teendeel besluit!

3.4.1.3.2.1 Vergelyk byvoorbeeld Acta 2003:561, 3.2.1.1.1; p568, punt 3.2.3.10.6;
p569, punt 3.3.2; p574, punt 3.6.2; p576, punt 3.8.3.3; p577, punt 3.8.4;
p578, punt 3.9.1.4 en 3.9.1.5; p579, punt 3.9.2; p585, punt 3.11.4; p587,
punt 3.13.2.4; p589, punt 3.13.4.2 en 3.13.5 en p590, punt 3.14.2.
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3.4.1.3.3 Sinode Middellande het in 2004 besluit (soos aangehaal deur Die Kerkblad,
April 2005:23) dat:

3.4.1.3.3.1 “’n brief aan Sinode GKSA gerig moes word waarin Middellande se
wantroue uitgespreek word, omdat hulle nie vir advies gevra is hieroor
nie. En dat Sinode GKSA in die toekoms almal moet ken in sake wat die
kerk as geheel raak…”.

3.4.1.3.3.2 “Die Sinode het besluit dat kerke wat reeds vroue as diakens bevestig
het hierdie gebruik sal stop totdat advies van die deputate tydens die
volgende sitting van die Sinode gedien het”.

3.4.1.3.4 Ekumeniese kerke
3.4.1.3.4.1 As die stelling van Acta 2003:591, 4 net dui op al die ander kerke met

wie GKSA in korrespondensie staan of in gesprek is, is dit ook nie waar
nie.

3.4.1.3.4.2 Die volgende Gereformeerde Kerke in ekumeniese verband, gebruik nie
Rom 16:1,2; 1 Tim 3:11 en 5:9-15 as ondersteunende tekste ten gunste
van vroue in ‘n besondere amp nie:

3.4.1.3.4.2.1 Reformed Churches of New Zealand: Rev John Rogers was hierdie
kerke se afgevaardigde by GKSA se Sinode 2003.

3.4.1.3.4.2.1.1 Hy het soos volg op die besluit insake die vrou in die amp as diaken
tydens die Sinode geantwoord (aangehaal uit ‘n brief, p.1,2 van Rev
John Rogers aan ds AH Stavast, dd 17 Junie 2005):
“I quote from my report to our Ecumenical Relations Committee;
“… Let me express my concerns at this point only very briefly. Perhaps
the Church has been wrong for many 100s of years regarding the
office of deacon as having the same status as an office holding a
ruling authority in the church altho exercising a different ministry than
that of the elder and deacon. And we would have no problem
discussing that & if in fact we have been wrong, then opening up the
office as a non-authority bearing office.
“But up until now that is what we have all believed. You have today
opened the office of deacon to women without first discussing two
aspects of the question that concern me and I think would concern
the RCNZ:
i) You have not thought about your theology of ordination. If

ordination confers an authority derived from the apostles, the
question of the relative authority of the offices needs to be settled
first.

ii) In your present CO you allow for deacons to be co-opted onto the
session when a session has only three members or fewer. That
infers that you see the office of deacon as an authority-bearing
office. There must be a biblical rationale behind that. But you
have made your decision today without first studying whether that
rationale was a correct understanding of Scripture or not.

“In short bro chairman you have put the cart before the horse and
that will concern us. I may also say that these are also the
sentiments of bro Sikkema of the URCNA.”

3.4.1.3.4.2.1.2 Ten opsigte van ‘n vraag oor wat die amptelike standpunt van die
Reformed Churches of New Zealand (RCNZ) oor vroue in die amp
van diaken is, antwoord hy (p3, punt 5.2):



475

“As a matter of fact, we have never, as a Synod, studied the whole
question, so you could say, on paper, we don’t have an official
position. Yet, is most definitely our practice and position since the
beginning of our Churches; it was one of the stated reasons we broke
relations with the CRCNA and we discussed the whole question of
our relationship with the CRCNA for fifteen years and sympathy for
their position did not gain traction within our Churches right through
that time; it is one of the points of controversy between us and the
CRCA (Australia) at the present time.”

3.4.1.3.4.2.2 United Reformed Churches of North America: Ook hulle was nie te vinde
vir die besluit wat GKSA tydens Sinode 2003 geneem het nie (so bevestig
Rev John Rogers in die brief van 17 Junie 2005):
“In short bro chairman you have put the cart before the horse and that
will concern us. I may also say that these are also the sentiments of bro
Sikkema of the URCNA.” (p.2, punt 2).

En:
“I showed Ray Sikkema (United Ref Chs NA) before I spoke and he
agreed with me. He was very upset.” (p.3, punt 5.3).

3.4.1.3.4.2.3 The Presbyterian Church in Korea: Volgens Acta 2000 (416, 417, 2.2.4;
3.1.1.2.2) word twee soorte diakensdienste gehandhaaf. Die een diens
is vir ‘n beperkte tyd en vir bepaalde take wat nie met die bestuur van
die diakens te make het nie, maar met die versorging in die gemeente.
Hierdie soort diakens funksioneer sonder om as diakens bevestig te
word.

3.4.1.3.4.2.4 Reformed Church of Australia: Volgens Acta 2000 (416, 417, 2.2.4;
3.1.1.2.1) word vroue lidmate in diakonale dienste geïmplementeer, maar
sonder om hulle in die diens van diaken te bevestig. Hulle is deel van die
diakonale span, maar funksioneer afsonderlik van die kerkraad.

3.4.1.3.4.2.5 Die mening van prof GJC Jordaan in ‘n artikel in Die Kerkblad (29
Januarie 2003:5,6) bevestig verder dat daar nog meer kerke in
ekumeniese verband is wat nie die betrokke teksverse ondersteunend
gebruik nie: “Maar terselfdertyd is dit ‘n koers wat die GKSA verder [weg]
laat beweeg van ‘n beduidende deel van die Gereformeerde wêreld, soos
die Reformerd Church of New Zealand, die United Reformed Church
of North America, die Christelik Gereformeerde Kerken en Christelik
Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt) in Nederland.”

3.4.1.4 Uit bogenoemde is dit duidelik dat daar nie eenstemmigheid is onder die
Gereformeerde kerke in ekumeniese verband oor die ondersteunende rol wat
die betrokke kerke in die argumentasie speel nie. Die stelling van Sinode
2003 kan dus lidmate verwar en mislei.

3.4.1.5 Kan vroue én die Kerkraad én die gemeente met oortuiging glo en met
approbasie die verkose of aangewese vroue in die amp laat bevestig as dit
uit bostaande getuienisse duidelik blyk dat al die Gereformeerde Kerke in
ekumeniese verband NIE hierdie Bybeltekste as ondersteuning van vroue in
die diens van diaken gebruik nie? Dit gee die vroulike lidmaat wat as diaken
verkies kan word geen geloofsekerheid dat sy wel in die amp bevestig mag
word nie.
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4. In die geheel gesien
4.1 Hoe kan lidmate ‘n vroulike diaken as gesant van die Here in hulle huise ontvang

as daar nie die sekerheid is dat sy wel volgens die Here se Woord wettig tot die
amp verkies en bevestig is nie?

5. Versoek
Sinode 2006 word dus versoek om die besluit van die Nasionale Sinode 2003 (Acta
2003:591. E. Kommissierapport, punt 4 en p593. Besluit. Soos gewysig deur “Errata
Handelinge” soos voorsien deur die Administratiewe Buro), naamlik dat vrouens in
die amp van diaken kan dien, onvoorwaardelik te herroep en te erken dat God se
Woord nie só leer nie.
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20.7 BESWAARSKRIF KLASSIS SOUTPANSBERG OOR BESLUIT VAN
SINODE 2003 OOR TOELATING VAN DIE VROU IN DIE DIAKENAMP
(Artt 11, 56)

In die lig van die besluit in 20.1 punt O oor die Beswaarskrif van Partikuliere
Sinode Bosveld het die Sinode die onderstaande Beswaarskrif nie in
behandeling geneem nie.

A. Dr ALA Buys stel die Beswaarskrif.
B. Besluit: Die Beswaarskrif word verwys na Kommissie Leerstellige Sake.

C. BESWAARSKRIF
1. Inleiding

Hiermee word beswaar gemaak teen ’n besluit van die Nasionale Sinode 2003
(Acta 2003:593, Errata Acta 2003,6).
Die besluit waarteen beswaar gemaak word, lui soos volg:
1. Besluit: 1. Goedgekeur.
2. Die Deputaterapport (3) sowel as die Kommissierapport word na die Deputate

verwys vir verdere studie.

2. Gronde vir beswaar
2.1 Sinode 2003 het met sy besluit rakende die toelating van vroue tot die besondere

amp van diakendiens nie dieselfde hermeneutiese uitgangspunte gebruik as
Sinodes 1988, 1994 en 2000 nie.

2.2 Sinode 2003 het nie die skeppingsorde en verbondskarakter na behore verreken
nie.

2.3 Handelinge 6:1-7 is in openbarings-historiese konteks nie na behore verreken
nie.

2.4 Die besluit van Sinode 2003 berus op gronde wat in stryd is met NGB, art 7.
2.5 Kerkregtelik is die besluit in stryd met die Gereformeerde kerkreg in die lig van

KO, art 2.
2.6 Kerkregtelik is die besluit in stryd met die Gereformeerde kerkreg in die lig van

KO, art 38.
2.7 Kerkregtelik is die besluit in stryd met die Gereformeerde kerkreg in die lig van

KO, artt 33 en 46.
2.8 Kerkregtelik is die besluit in stryd met die Gereformeerde kerkreg in die lig van

KO, art 84.

3. Motivering van Beswaargrond 2.1
Sinode 2003 het met sy besluit rakende die toelating van vroue tot die besondere
amp van diaken nie dieselfde hermeneutiese uitgangspunte gebruik as Sinodes
1988, 1994 en 2000 nie.

3.1 Sinode 1988 (Acta 1988:507-523) se besluite rakende die plek van die vrou in
die kerk berus op sekere hermeneutiese uitgangspunte (p508-510). Een van die
uitgangspunte word soos volg gestel: “Daarby het God die Skrifte vir mense gegee
om te verstaan. Die deursigtigheid van die Skrif word dus gehandhaaf. Waar
Skrifuitsprake vir die eksegeet nie heeltemal duidelik is nie, moet hy in die lig



478

van duideliker uitsprake trag te verklaar.” (Acta 1988:509, 3.1.3.3).
3.2 Op grond van onder andere hierdie uitgangspunte, is die volgende sin in die

Deputaterapport (Acta 1988:519, 3.6.3) oor die plek van die vrou in die kerk
afgekeur: “Die skopus in die evangelie van Christus wys in die rigting dat vrouens
deur God geroep en begiftig kan word om op besondere wyse in sy kerk te dien
soos Hy dit goeddink”. Die besluit om die sin af te keur, word soos volg
gemotiveer: “ ‘In die Nuwe Testament is daar geen getuienis van ‘n vrou wat as
ouderling of Woordbedienaar opgetree het nie, ook nie by wyse van uitsondering
nie’ . . . en dat daar niks meer as bloot bespiegel kan word oor die moontlikheid
dat Febe ‘n diaken sou wees” (Acta, 1988:519, 3.6.3).

3.3 In 1994 (Acta 1994:467-488, 22.11-22.12) is ‘n Beswaarskrif ingedien teen die
besluit van 1988 rakende die verkiesbaarheid van die vrou in die besondere
dienste/ampte. Die beswaardes het die beslissende vraag in verband met die
vrou en besondere dienste as ‘n hermeneutiese vraag beskou. Die Beswaarskrif
het nie geslaag nie, omdat 1988 se besluit geneem is op grond van sekere tekste,
“maar ook die enger en breër Skrifkonteks in die l ig van die
openbaringsgeskiedenis” (Acta, 1994:482, 4.1.3). Daarmee is die hermeneutiese
uitgangspunte van Sinode 1988 gehandhaaf.

3.4 Sinode 2000 handhaaf deurgaans die hermeneutiese riglyne van 1988 (Acta,
2000:401-419, 21.2).

3.5 Sinode 2003 (Acta, 2003:559-606) het bogenoemde uitgangspunt van Sinodes
1988, 1994 en 2000 nie na behore verreken toe die volgende besluit geneem is
nie: “Die Sinode keur in die lig van die Skrif goed dat vroue wat die nodige
gawes het as diakens in die GKSA verkies en bevestig mag word. Die Sinode
oordeel verder dat bepaalde tekste soos Rom 16:2; 1 Tim 3:11 en 5:9-15 baie
lank reeds in die Gereformeerde Kerke in ekumeniese verband ‘n belangrike
ondersteunende rol vir vroue in ‘n besondere amp speel, alhoewel daar enersyds
nie duidelike sekerheid bestaan nie, maar andersyds ook geen verbod op vroue
in die amp van diaken geplaas word nie” (Acta 2003:591, 4; vgl ook Errata Acta
2003:5).

3.6 Sinode 2003 het dus nie die hermeneutiese uitgangspunte van 1988 (en 1994
en 2000) as verkeerd bewys, herroep of nuwe hermeneutiese uitgangspunte gestel
nie, maar het desnieteenstaande ‘n besluit geneem wat strydig is met die steeds
geldende hermeneutiese uitgangspunte.

4. Motivering van Beswaargrond 2.2
Sinode 2003 het nie die skeppingsorde en verbondskarakter na behore verreken
nie.

4.1 God het eerste die man en daarna die vrou uit die man geskep (Gen 2). Albei is
na God se beeld en gelykenis geskep. Die eerste man en vrou is gelykwaardig
geskep. Adam, die verbondshoof, dra die hoofverantwoordelikheid van die
verbond. Eva is sy verbondshelper. Hulle het in die verbond ’n gesamentlike en
onderskeidelike verantwoordelikheid teenoor die Here. Hierdie onderskeid blyk
duidelik uit die volgende voorbeelde:

4.1.1 God waarsku die man om nie van die boom van kennis van goed en kwaad te
eet nie (Gen 2:16-17). Al word die waarskuwing tot die man gerig, geld dit ook
vir die vrou.

4.1.2 Na die sondeval – wanneer beide man en vrou vir God probeer wegkruip –
roep Hy die man (Gen 3:9,10).

4.1.3 God eis rekenskap van die man oor hul ongehoorsaamheid, omdat hulle geëet



479

het van die vrugte van die boom van kennis van goed en kwaad. Die man moet
verantwoording doen ten spyte daarvan dat die vrou eerste van die boom geëet
het (Gen 3:11-12).

4.1.4 God straf beide die man en vrou, maar onderskei in die straf wat hulle opgelê
word. God stuur die man weg uit die tuin van Eden. Die vrou is daarby inbegrepe
(Gen 3:11-12).

4.1.4.1 Wanneer God die mensdom wil uitwis as gevolg van hul verdorwenheid, red
Hy vir Noag (man) en sy gesin. Hy sluit ook met Noag ’n verbond, maar die
verbond sluit sy vrou en kinders in. Noag is egter die persoon deur wie hulle
deel het aan die verbond (Gen 3:23-24).

4.1.4.2 Later sluit God weer ’n verbond met ’n man, naamlik Abraham. Sy vrou het
deur hom deel van die verbond (Gen 12, 15, 17).

4.1.4.3 Wanneer God met Israel by Sinai ’n verbond sluit, gee Hy die Tien Gebooie.
Alhoewel die gebooie vir albei geslagte geld, word die man besonderlik
aangespreek soos blyk uit:

4.1.4.4 (a) 4e gebod: “ . . . jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou
diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie . . .”
(b) 5e gebod: “eer jou vader en jou moeder” (let op die volgorde).
(c) 10e gebod: “. . . nie jou naaste se vrou begeer nie.”

4.1.4.5 Die skeppingsposisie van die man vind ook in die Nuwe Testament neerslag.
Jesus Christus kies 12 mans as dissipels, die eerste apostels is mans asook
die eerste “diakens” (Hand 6). Verwysings na diakens en ouderlinge dui ook
daarop dat hulle mans was.

4.1.4.6 1 Korintiërs 11:3 en Efesiërs 5:23 word die skeppingsorde bevestig wanneer
dit gestel word dat Christus die hoof is van elke man en die man die hoof van
die  vrou. Die ordening word bevestig deur die opdrag dat vroue aan hul mans
onderdanig moes wees (Kol 3:18 en 1 Pet 3:1).

4.2 Die sondeval het nie die skeppingsordening rakende die posisie van man en
vrou opgehef nie. Christus se koms het dit ook nie opgehef nie. Sy Gees werk
wel in mense sodat hulle as nuwe mense sal leef ooreenkomstig die posisies
waarin God hulle aanvanklik geskep het.

4.3 Die gelykwaardigheid en onderskeid in die skeppingsorde en verbond was nie
tydgebonde of beperk tot die huwelik nie. Dit was geldend vir alle mense van alle
tye. Die skeppingsorde en verbondskarakter moet dus ook verreken word in die
beskouing van die besondere ampte.

5. Motivering van Beswaargrond 2.3
Handelinge 6:1-7 is in openbarings-historiese konteks nie na behore verreken nie.

5.1 Die aanwys van die eerste diakens moet teen die agtergrond van die
skeppingsorde en verbond gesien word (vgl 4.3).

5.2 Ons Here Jesus het vir Hom 12 (manlike) dissipels gekies. Met sy hemelvaart
het Hy die oorblywende 11 dissipels opdrag gegee om na die nasies te gaan en
die mense sy dissipels te maak (Matt 28:19). Onder leiding van Petrus is iemand
in Judas Iskariot se plek verkies. Op grond van Ps 69:26 en Ps 109:8 moes die
aangewese persoon aan sekere vereistes voldoen het (Hand 1:21-22). Die verse
stel dit so: “Daar moet dus nog ‘n getuie van Jesus se opstanding by ons gevoeg
word. Dit moet een van die manne wees wat saam met ons rondgegaan het die
hele tyd toe die Here Jesus in die openbaar opgetree het, vandat Hy deur
Johannes gedoop is totdat Hy van ons af in die hemel opgeneem is”. Sommige
vroue sou waarskynlik voldoen het aan die vereiste dat die aangewese persoon
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iemand moes wees “wat saam met ons rondgegaan het die hele tyd toe die
Here Jesus in die openbaar opgetree het, vandat Hy deur Johannes gedoop is
totdat Hy van ons af in die hemel opgeneem is”. ‘n Verdere vereiste is egter
gestel, naamlik dat dit “een van die manne” moes wees wat saam met hulle
rondgegaan het.

5.3 Vanuit die bediening wat Christus sy apostels opgelê het (Matt 28:19–20), het
daar ’n spesialisering gekom wat in besonder die daaglikse versorging van die
weduwees betref. Die apostels kon spoedig nie alleen die verkondiging van die
Woord, gebede en die daaglikse versorging van die Griekssprekende weduwees
behartig nie. Persone moes aangewys word om hierdie taak vir hulle te help verrig
- bykans op dieselfde patroon as wat Moses nie alleen die regspraak van Israel
in die woestyn kon behartig nie en mense mog aanstel om hom daarmee te help
(Eks 18).

5.4 In Handelinge 6 word die eerste diakens verkies. Hierdie Skrifgedeelte stel die
eerste voorskrifte waaraan iemand moet voldoen alvorens hy in die diakendiens
verkies kan word. Uit Handelinge 6:3 blyk die voorskrifte duidelik: “Kyk dan uit,
broeders, na sewe manne uit julle, van goeie getuienis, vol van die Heilige
Gees en wysheid, wat ons oor hierdie nodige saak kan aanstel”. Hieruit blyk dit
dat – soos in die geval van die aanwysing van ‘n apostel – die aangewese diakens
mans moes wees.

5.5 Mettertyd het hierdie eerste diakendiens ontwikkel in die diakendiens soos ons
dit vind in 1 Timoteus 3:8-13. Die vereiste dat diakens “manne van goeie karakter
moet wees” (1 Tim 3:8) tesame met die ander vereistes wat in 1 Timoteus 3:8,9
gestel word, is in lyn met die vereistes wat in Handelinge 6:3 gestel word.

5.6 Uit die voorgaande is dit duidelik dat Sinode 2003 nie Handelinge 6:1-7 in sy
openbarings-historiese konteks behoorlik in berekening gebring het nie.

6. Motivering van Beswaargrond 2.4
Die besluit van Sinode 2003 berus op gronde wat in stryd is met artikel 7
van die Nederlandse Geloofsbelydenis

6.1 In artikel 7 van die Nederlandse Geloofsbelydenis (NGB) bely ons onder andere:
“Ons glo dat hierdie Heilige Skrif die wil van God volkome bevat en dat alles
wat die mens vir sy saligheid moet glo, daarin voldoende geleer word (kursivering
– opstellers).

6.2 Die wil van God ten opsigte van die gelykwaardigheid en onderskeid tussen mans
en vroue is baie duidelik uit die Skrif. Dit blyk uit die skeppingsordening van die
twee geslagte wat saamhang met die verbondsverantwoordelikheid wat elke
geslag opgelê is (vgl 4 van die Beswaarskrif).

6.3 Sinode 2003 het self ten opsigte van die vroue in die diakendiens tot die
gevolgtrekking gekom dat spesifieke Skrifgedeeltes “kan geen aanvaarde
gevolgtrekkings bied nie” en dat daar “nie duidelike sekerheid” (Acta 2003:591)
oor die saak bestaan nie.

6.4 Selfs die breë kerklike tradisie getuig dat sedert die vroeë kerk tot aan die einde
van die 20ste eeu met enkele uitsonderings geen onduidelikheid oor God se wil
ten opsigte van die plek van die vrou in die besondere dienste was nie.

6.5 Die besluit van Sinode 2003 rakende die vrou in die diakendiens is in stryd met
artikel 7 van die NGB.
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7. Motivering van Beswaargrond 2.5
Kerkregtelik is die besluit in stryd met die Gereformeerde kerkreg in die lig van
Kerkorde, artikel 2.

7.1 Artikel 2 Kerkorde wat dienste bepaal, lui soos volg: “Daar is vier soorte dienste:
die van die bedienaars van die Woord, die van die professore aan die
Teologiese Skool, die van die ouderlinge, en die van die diakens”.

7.2 Uit die verskillende dienste - soos deur die Skrif omskryf – blyk dit duidelik dat
die dienste van mekaar onderskei word. In die onderskeiding van die dienste
tree daar ‘n eenheid in diens na vore.

7.3 Hoewel die dienste van mekaar onderskei word, is hulle tog gelyk aan mekaar
(vgl J Visser; Kerkorde in Praktyk p.4).

7.4 Sinode 2003 het met sy besluit om vroue tot die diens van diaken toe te laat die
beginsel van gelykheid van dienste misken (KO, art 2). Die besluit laat geen ruimte
om vroue as ouderlinge, predikante of professore te kies nie terwyl die
konsekwente toepassing van die beginsel van gelykheid in artikel 2 van die
Kerkorde impliseer dat vroue ook tot die ander dienste toegelaat behoort te word.
Indien vroue nie ook tot die ander dienste toegelaat kan word nie, beteken dit dat
die diakendiens losgemaak word van die ander dienste. In so ‘n geval word dienste
nie meer van mekaar onderskei nie, maar heeltemal van mekaar geskei.

8. Motivering van Beswaargrond 2.6
Kerkregtelik is die besluit in stryd met die Gereformeerde kerkreg in die lig van
Kerkorde artikel 38.

8.1 Artikel 38 Kerkorde lui soos volg: “Waar ‘n Kerkraad vir die eerste maal of opnuut
ingestel word, moet dit geskied met advies van die Klassis. As die aantal
ouderlinge klein is, kan die diakens deur plaaslike reëling by die Kerkraad
gereken word; dit moet egter altyd gedoen word waar die aantal ouderlinge
minder as drie is”.

8.2 Die Sinode het met die besluit om vroue tot die diens van diaken toe te laat nie
die uitwerking van die Sinodebesluit op Kerkorde, artikel 38 behoorlik in
berekening gebring nie. Dit blyk uit die volgende besluit wat die Sinode geneem
het: “Die Sinode gee aan die te benoemde Deputate opdrag om die nodige
wysigings in die Kerkorde en Bevestigingsformuliere vir diakens aan te bring.
Die implikasies van die reëling van KO, art 38 vir hulpouderlinge moet verreken
word” (Acta 2003, 592:11).

8.3 Die Sinodebesluit het tot gevolg dat vroue diakens in klein gemeentes by die
Kerkraad (ouderlinge) gereken word, terwyl die Sinodebesluit en Kerkorde
andersins vroue nie toelaat as ouderlinge nie. Andersins kan dit gebeur dat ‘n
klein Kerkraad nie volledig aan KO, art 38 uitvoering kan gee nie, omdat vroue
diakens nie tot die Kerkraad gereken kan word nie terwyl manlike diakens wel
tot die Kerkraad gereken kan word.

9. Motivering van Beswaargrond 2.7
Kerkregtelik is die besluit in stryd met die Gereformeerde kerkreg in die lig van
die Kerkorde, artikels 33 en 46.

9.1 Artikel 33 van die Kerkorde lui: “Die afgevaardigdes na die meerdere
vergaderinge moet hulle geloofsbriewe en opdragte saambring, onderteken
deur die wat hulle stuur; en elke afgevaardigde sal ‘n keurstem hê, behalwe in
sake wat sy eie persoon of kerk in die besonder aangaan”.
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9.2 Artikel 33 van die Kerkorde bepaal hoe sake op die Agenda van ‘n meerdere
vergadering geplaas word vir bespreking en besluitneming. Beskrywingspunte
wat uiteindelik tot besluitneming kan lei (opdragte), moet deur die afgevaardigdes
van mindere vergaderings na die meerdere vergadering gebring word. Dit mag
gebeur dat die meerdere vergadering soms eers Deputate aanwys om ‘n saak
te ondersoek of te bestudeer. Die eersvolgende Sinode neem dan besluite op
grond van die resultate van die ondersoeke/studies. Ook in sulke gevalle spruit
besluitneming uit die oorspronklike opdragte wat afgevaardigdes van mindere
vergaderings na meerdere vergaderings gebring het.

9.3 Op Sinode 2000 is besluit dat daar nie gevolg gegee word aan ‘n Beswaarskrif
wat beswaar gemaak het teen die besluit van Sinode 1988 waarkragtens vroue
nie toegelaat kon word tot die diens van diaken nie. Sinode 2000 het verder
besluit “Om met die besluite van vorige Sinodes as vertrekpunt (vgl KO, artt 31,
46), ‘n studie te maak oor wat in die Skrif geopenbaar word oor die wyse waarop
die Here die vrou in die kerk gebruik het en steeds wil gebruik”. Die aangewese
Deputate het hierdie opdrag uitgevoer en aan Sinode 2003 gerapporteer (Acta
2003:560-569, 1-3.3.2.2). Die Deputate het egter verder gegaan as die opdrag
wat hulle ontvang het en “’n lys van los lyne en onbeantwoorde vrae uit die vorige
studies en uit die Beskrywingspunt wat tot hierdie studie aanleiding gegee het,
opgestel” (Acta 2003:569, 3.4.1.1). Die Deputate sê self hiervan: “Dit kom voor
dat die los lyne en onbeantwoorde vrae nie soseer te doen het met die plek van
die vrou in die algemeen nie, maar met die vraag of die vrou in een van die
besondere dienste / ampte in die kerk mag dien”. Die Deputate het geen opdrag
gehad om ondersoek in te stel na “of die vrou in een van die besondere dienste
/ ampte in die kerk mag dien”. Daardie studie is in 1988 afgehandel en moes as
een van die vertrekpunte dien.

9.4 Ten spyte hiervan het die Deputate ondersoek ingestel na die posisie van die
vrou ten opsigte van die besondere dienste met die gevolg dat ‘n Minderheids-
en Meerderheidsrapport voor Sinode 2003 gedien het waarin verskillende
aanbevelings gemaak is en waaroor die Sinode besluite geneem het. Dit is strydig
met ‘n besluit van Sinode 1967 (Acta 1967:350, 124A, C) wat bepaal dat KO, art
33 konsekwent toegepas moet word sodat alleen opdragte van die Partikuliere
Sinodes ter tafel geneem moet word. Sinode 2003 het met sy besluit om
gedeeltes van die Deputaterapport(e) i.s. vroue en besondere dienste ter tafel te
neem, strydig met KO, art 33 en die Sinodebesluit van 1967 opgetree. ‘n Ernstige
presedent is ook geskep met die behandeling van ‘n gedeelte van ‘n Rapport op
‘n meerdere vergadering waarvoor geen opdrag gegee is nie.

9.5 Die saak word vererger deurdat KO, art 46 ook nie in berekening gebring is nie.
Artikel 46 van die Kerkorde bepaal “Sake vir behandeling op meerdere
vergaderings moet nie opgestel word voordat die besluite van die voorgaande
Sinodes oor voorgestelde punte nagegaan is nie, sodat wat eenmaal
afgehandel is, nie weer voorgestel word nie tensy dit noodsaaklik geag word
om iets te verander”.

9.6 Die Deputaterapport(e) (Sinode 2003) het nie artikel 46 Kerkorde in berekening
gebring nie. In die opsig dat die saak met betrekking tot die toelating van vroue
tot die diakenamp reeds in 1988 afgehandel is. Die Rapport(e) dui nie aan in
hoe ‘n mate voorgaande Sinodes se besluite nagegaan is nie. Dit dui ook nie
aan waarom dit noodsaaklik is dat iets verander moet word aan vorige besluite
nie. Die behandeling van die gedeeltes wat handel oor die vrou en die diaken
amp van die genoemde rapport, is strydig met Kerkorde, artikel 46.
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10. Motivering van Beswaargrond 2.8
Kerkregtelik is die besluit in stryd met die Gereformeerde kerkreg in die lig van
die Kerkorde, artikel 84.

10.1 Artikel 84 van Kerkorde lui as volg: Geen kerk mag oor ander kerke, geen
bedienaar van die Woord oor ander bedienaars van die Woord, geen ouderling
oor ander ouderlinge en geen diaken oor ander diakens enige heerskappy voer
nie.

10.2 In die konteks van Artikel 38, soos reeds deur hierdie beswaarskrif aangetoon,
is die uitsluiting van vroue in terme van Artikel 38 terselfdertyd ‘n uitsluiting van
Artikel 84 van die Kerkorde.

10.3 Die Sinode het nie in berekening gebring nie dat in die lig van Artikel 38 die
diakenamp nou in twee verdeel word. Dit het noodwendig tot gevolg dat die
mag wat een diaken nou oor ‘n ander sal moet uitoefen, nie meer net bedienende
mag sal wees nie. Dit is ook op grond van die onderskeid tussen ‘n diaken wat
manlik of vroulik is nou ook tipe van “geslagtelike” mag, waar een diaken wel
as ouderling in samehang met Artikel 38 staan, maar die ander “diaken” mag
nie hierby dien nie. Laasgenoemde diaken kan as gevolg van haar geslag nie
die genoemde diens vervul nie. Dit is strydig met KO, art 84.



484

20.8 BESWAARSKRIF VAN PARTIKULIERE SINODE BOSVELD TEEN
BESLUITE VAN DIE NASIONALE SINODE 2003 – VROU IN DIE AMP
(Artt 11, 55)

In die lig van die besluit in 20.1 punt O oor die Beswaarskrif van Partikuliere
Sinode Bosveld het die Sinode die onderstaande Beswaarskrif nie in
behandeling geneem nie.

A. Ds SA Cilliers stel die Beswaarskrif.
B. Besluit: Die Beswaarskrif word verwys na Kommissie Leerstellige Sake.

C. BESWAARSKRIF
1. Besluit waarteen beswaar gemaak word

Acta 2003:591, Artikel 21.11, E, 4:
Samevattende aanbevelings van die Kommissierapport: “Die Sinode besluit in die
lig van jarelange studie die volgende oor die plek van die vrou in die kerk”: “4. Die
bestudering van spesifieke Skrifgedeeltes waar moontlik na die diens van vroue in
‘n “amptelike” rol van diakens in gemeentes verwys word, kon geen algemeen
aanvaarde gevolgtrekkings bied nie, maar dui tog in die rigting dat daar vroue in
die diakendiens was (Rom 16:1,2; 1 Tim 3:11). Dit is egter duidelik dat vroue in die
vroeg-Christelike kerk “diakonale dienswerk” in die versorging van medegelowiges
verrig het (1 Tim 3:11; 5:9-15). Die Sinode keur in die lig van die Skrif goed dat
vroue wat die nodige gawes het as diakens in die GKSA verkies en bevestig kan
word. Die Sinode oordeel verder dat bepaalde tekste soos Rom 16:2, 1 Tim 3:11
en 5:9-15 baie lank reeds in die Gereformeerde Kerke in ekumeniese verband ‘n
belangrike ondersteunende rol vir vroue in ‘n besondere amp speel, alhoewel daar
enersyds nie duidelike sekerheid bestaan nie, maar andersyds ook geen verbod
op vroue in die amp van diaken geplaas word nie.”

2. Historiese verloop van die beswaar
2.1. Gereformeerde Kerk Waterberg (Dolerend) het ‘n Beswaarskrif met kerkregtelike

sowel as inhoudelike gronde teen bogenoemde besluit by Klassis Waterberg
tydens sy vergadering in April 2003 ingedien.

2.2. Die Beswaarskrif het net op twee kerkregtelike gronde geslaag. Die Beswaarskrif
van Klassis Waterberg teen bogenoemde besluit by Partikuliere Sinode Bosveld
is dus alleen begrond op enkele kerkregtelike gronde.

2.3. Die Kerkraad van Waterberg (Dolerend) het egter besluit dat die beswaar teen
bogenoemde besluit verder en nog duideliker ook met Skriftuurlike gronde
begrond kan word. Daarom is besluit om Klassis Waterberg op sy vergadering in
September 2003 kennis te gee dat ‘n Beswaarskrif met Skriftuurlike gronde, naas
die Beswaarskrif van Klassis Waterberg, ook by Partikuliere Sinode Bosveld
ingedien gaan word. Hiervan is kennis geneem.

2.4. Die Partikuliere Sinode Bosveld het hierdie Beswaarskrif in behandeling geneem
en keur dit goed. Die Tweede Beswaargrond is deur die Partikuliere Sinode na
herformulering verdeel, sodat die Beswaarskrif na die Nasionale Sinode nou uit
Nege Beswaargronde bestaan.
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3. Gronde vir beswaar
3.1. Die Sinode het met bogenoemde besluit die eksplisiete voorskrifte van die Woord

van God verwerp in dieselfde ernstige mate as waarmee Hofni en Pinehas (1
Sam 2:12–25) of ook Saul (1 Sam 15:23) gedoen het en maak daardeur dat die
Kerkvolk teen die HERE sondig.

3.2. Die Sinode het nagelaat om duidelike Skrifgronde aan te bied vir die besluit.
3.3. Dat die Sinode gefokus het op onduidelike Skrifgedeeltes en duidelike Skrifdele

nie in ag geneem het in die formulering van die besluit nie.
3.4. Die Sinode bring die volkomenheid en duidelikheid van die Skrif (NGB, artt 7 &

32) in gedrang.
3.5. Die Sinode het met hierdie besluit die duidelike Openbaringslyne wat die Skrif

bied verontagsaam.
3.6. Die Sinode het die betekenis van Romeine 6:1 se “diakono” nie met verdere

Skrifverklaring verantwoord nie.
3.7. Die Sinode doen, met bogenoemde besluit, waar Kerkrade op aanbeveling van

die Sinode vroue in die amp van diaken bevestig, mee aan die gewetensbinding
van lidmate wat hierdie besware deel.

3.8. Die Sinode se besluit bevat inherente teenstrydighede waardeur die Skrifgesag,
die Belydenis en die Kerkorde in gedrang gebring word.

3.9. Die Sinode se besluit oor die vrou slegs in die amp as diaken is in stryd met die
Woord en Belydenis wat betref die gelykheid van die ampte.

4. Motivering van Beswaargronde
4.1 Beswaargrond 1: Die Sinode het met bogenoemde besluit die eksplisiete

voorskrifte van die Woord van God verwerp in dieselfde ernstige mate as waarmee
Hofni en Pinehas (1 Sam 2:12–25) of ook Saul (1 Sam 15:23) dit gedoen het en
maak daardeur dat die Kerkvolk teen die HERE sondig.

4.1.1 Handelinge 6:1—4. Hierdie Skrifgedeelte stel die eerste regstreekse
voorskrifte vir iemand wat in die amp van die diaken gestel kan word. Alhoewel
daar algemeen erken word dat daar by Hand 6 nog ongedifferensieer oor die
ampsdiens gepraat word, is dit heeltemal duidelik dat daar ‘n versorgingskrisis
in die Jerusalem gemeente ontstaan het. Die Griekssprekende weduwees is in
hulle daaglikse versorging oor die hoof gesien. En om in die besondere behoefte
te voorsien is die sewe diakens aangewys, mense wat in die “diakonia” van die
Griekssprekende weduwees opgetree het.
Die voorskrifte vir die verkiesing van die persone was vir die gemeente nie
onduidelik nie: Hand 6: 3 “Kyk dan uit, broeders, na sewe manne (Gr avõpaç)
uit julle, van goeie getuienis, vol van die Heilige Gees en wysheid, wat ons oor
hierdie nodige saak kan aanstel.”
Belangrik hier is dat die totale bediening (diakonia) tot opbou van die kerk
aanvanklik aan die apostels toevertrou was (vgl Matt. 28: 16 – 20). Die
bediening val in Hand 6 uiteen in verskillende kategorieë, waaronder: Die
Woordbediening, die Gebedsdiens, en die daaglikse versorging. Dit is wat die
Here Jesus aan die twaalf apostels toevertrou het. En vanuit hierdie totale
bediening van die koningskap van Christus wat Hy sy apostels opgelê het (Matt
28:19–20), het daar ‘n verbesondering gekom spesifiek wat die daaglikse
versorging van die weduwees betref. Omdat die apostels dit nie self kon behartig
nie, (bykans op dieselfde patroon as dat Moses die regspraak van Israel in die
woestyn nie alles alleen kon behartig nie – kyk Eks 18), moes persone aangewys
word om hierdie apostoliese taak vir hulle te help verrig. Gewoon logies
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toegepas op die diakenamp sou dit daarop kon neerkom dat indien vroue
(anders as wat die teks sê) kon aanspraak maak op die diakenamp, hulle ook
net so wel in die ander ampte, in elk geval in die apostelamp sou kon gedien
het (vgl KO, art 38).
Maar vroeër, toe die dissipels moes vasstel wie as ‘n nuwe aangewese apostel
in die plek van Judas Iskariot kon dien, was daar spesifieke vereistes gestel
(Hand 1:14). Aan sommige vereistes sou sekere susters onder hulle selfs primêr
kon kwalifiseer, omdat hulle eerste getuies van Jesus se opstanding was. Maar
dit moes volgens die aangehaalde Psalm (109:8) asook die voorskrifte van die
apostels ‘n manlike persoon uit hulle midde wees. Soortgelyk kom ook die
onoorkomelike vereistes by die instelling van diegene wat die apostoliese
diakonia moet help verlig: “Kyk dan uit, broeders, na sewe manne uit julle.” Die
vereistes wat die apostels in opdrag van Jesus gestel het, is nie vir enige
misverstand vatbaar nie. Dit staan ook nie gewoon op sy eie as ‘n ad hoc
voorskrif nie. Dit is immers nie in die veranderlike “betaamlikheid van die tyd”
nie, maar in die onveranderbare heilsgeskiedenis en kerkgeskiedenis van die
Ou Testament begrond. Ons weet uit die heilsgeskiedenis dat die getal – 7
sowel in die Ou Testament asook in die tye daarna, ‘n wisselende getal was,
maar oor die manlikheid was daar weens die ingeskape sosiale
verbondstruktuur nooit enige misverstand nie.

4.1.2 Met die gramaties-historiese eksegese neem mens die Skrif as die begin en
eindpunt van sy studie en beweeg hy van die onduidelike tekste soos Rom
16:1 en 2 na meer duidelike tekste soos Hand 6:3 en 1 Tim 3:8-12. Hierdie
duidelike en ou bekende Gereformeerde weg is nie deur die Sinode in hierdie
besluit gevolg nie.

4.2 Beswaargrond 2: Die Sinode het nagelaat om duidelike Skrifgronde aan te bied
vir die besluit.

4.2.1 By al die tekste wat die Sinode in sy besluit vermeld, word daarby gevoeg:
“moontlik”; “geen algemeen aanvaarde gevolgtrekkings”; “dui tog in die rigting”;
“nie duidelike sekerheid”. Al bogenoemde aangehaalde begrippe toon die
onduidelikheid wat daar nog heers oor die Skrifgetuienis rondom die vrou in
die amp as diaken.

4.2.2 Die enigste duidelikheid waarvan gemeld word is dat vroue in die vroeg-
Christelike kerk “diakonale dienswerk” in die versorging van medegelowiges
verrig het (1 Tim 3:11; 5:9-15). Dan is dit nog onduidelik of die “diakonale
dienswerk” gedoen is in die besondere amp of in die amp van gelowige.

4.2.3 Ondanks onvoldoende Skrifgetuienis neem die Sinode ‘n duidelike besluit
rakende die vrou in die amp as diaken. Dit is met ander woorde ‘n besluit sonder
duidelike Skrifbegronding. Die onduidelike Skrifbegronding spreek duidelik
deurdat al die tekste wat in die betrokke besluit vermeld word (Rom 16:1,2; 1
Tim 3:11; 5:9-15), in die voorafgaande Rapport as onduidelike getuienis oor
die vrou in die amp van diaken vermeld word (Acta 2003:574, art 21.11, J,
3.6.2.1, en 3.8.4.3, p 577 en 3.9.2.3, p 579).

4.2.4 Sinode 1988 besluit dat daar nie ‘n besluit geneem kan word oor ‘n saak
“waarvan die Skrifbegronding slegs as “moontlik” aangedui word nie” (Acta
1988:522, art 3.7.1, besluit, 2, motivering).

4.2.5 Hoewel die Sinode 2003 in sy besluit erken dat daar uit Skrifgetuienis “geen
duidelike sekerheid bestaan nie” gaan hy tog so ver om ‘n besluit te neem.
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4.3 Beswaargrond 3: Dat die Sinode gefokus het op onduidelike Skrifgedeeltes en
duidelike Skrifdele nie in ag geneem het in die formulering van die besluit nie.

4.3.1 Sinode 2003 het in die Skrifbegronding van die betrokke besluit net van drie
Skrifberoepe gebruik gemaak waarvan Rom 16:1-2 en 1 Tim 3:11 as onduidelik
erken word (Acta 2003:591 ,4).

4.3.2 Die Sinode het in gebreke gebly om by hierdie besluit ander gedeeltes vir
Skrifberoep aan te toon wat wel duidelik is (1 Tim 3:12; Hand 6:3; Acta
1988:508 ev).

4.3.3 Die Skrif toon die duidelik-wordende openbaringshistoriese lyn tov die
besondere dienste aan (Acta 1994:483, 4.2.2.2).

4.3.4 Die Sinode moes van die duidelike na die minder duidelike beweeg, maar het
hulle slegs tot die minder duidelike gedeeltes beperk.

4.4 Beswaargrond 4: Die Sinode bring die volkomenheid en duidelikheid van die
Skrif (NGB, artt 7 & 32) in gedrang.

4.4.1 NGB, art 32 maan dat ons noukeurig moet ag gee om nie af te wyk van wat
Christus vir ons ingestel het nie. Alles wat Christus oor die ampte aan die mens
wou openbaar is in die Bybel gegee. Daarmee word die leer oor die
volkomenheid van die Skrif (NGB, art 7) gehandhaaf. Aangesien die ampte tot
die wese van die kerk behoort, moet die duidelikheid ook hieroor bely word.

4.4.2 Ons bely dat die Woord duidelik is oor die ampte. Daarom mag niemand iets
in die verband by die Woord van God voeg of daarvan wegneem nie.

4.4.3 Hierbenewens het die Sinode van 1994 in sy besluitneming dit baie duidelik
gestel dat die Skrif nie oorvra moet word nie om sodoende iets in die tekste in
te lees nie. Die uitgangspunt was om die Bybel met ‘n gelowige luisterhouding
te benader met die bedoeling om hulle te onderwerp aan die gesag van die
Bybel as Woord van God (sien Bylae 1988:1, 1.1.1.1).

4.5 Beswaargrond 5: Die Sinode het met hierdie besluit die duidelike openbaring
wat die Skrif bied vanuit die skeppingsordinansie verontagsaam.

4.5.1 In die paradys het God Eva geskape as ‘n hulp en maat vir Adam (Gen 2:18).
En toe sê God dat die man sy vader en moeder sal verlaat en sy vrou aankleef
en hulle twee sal een vlees wees (Gen 2:24; Matt 19:4,5). Daarmee word die
bloudruk gelê vir die verhoudingslewe tussen man en vrou. Die man moet die
inisiatief neem, die vrou opsoek en haar met sy liefde omring, haar beskerm en
vertroetel – ‘n wonderlike verhouding wat ons vandag nie na behore kan begryp
nie.

4.5.2 Die sondeval het ook die man-vrou-verhouding skeefgetrek. Toe God die mens
opsoek, roep Hy na Adam, wat verslag moes doen (Gen 3:8). Om sy sonde
word die ganse skepping vervloek. Eva se straf het net op haarself (die vrou)
betrekking. Sy sal met smart kinders baar, na haar man sal haar begeerte wees
en hy sal oor haar heers (Gen 3:16). Nou word Adam se liefde tirannie en Eva
se hulp slawerny. Sy word ‘n seksobjek, een wat die man vir eeue lank verkneg
het en oor haar lewe beskik het.

4.5.3 Christus het ook die vrou uit haar ellende kom verlos en haar langs haar man
kom plaas. In Markus 10 wou die Fariseërs Jesus vasvra oor egskeiding en
die skeibrief wat Moses toegelaat het. Jesus antwoord dat Moses die skeibrief
toegelaat het weens die hardheid van hulle harte, maar van die skepping af
was dit nie so nie. Hy hernu as ’t ware die skeppingsordinansie met die woorde:
“Om hierdie rede sal die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef,
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en hulle twee sal een vlees wees” (Matt 19:5). In Ef 5:13 herhaal Paulus dieselfde
woorde met ‘n verdere toevoeging: “Hierdie verborgenheid is groot, maar ek
sê dit met die oog op Christus en die gemeente.” Hier word die man-vrou-
verhouding selfs as skadubeeld gestel van Christus se verhouding tot sy kerk.

4.5.4 Christus het nie iets nuuts kom skep nie. Hy bevestig die skeppingsordinansie
en herstel die paradysheerlikheid. Hiermee moet die man die vrou weer met
liefde opsoek en haar beskerm en vertroetel en die vroue moet weer waarlik
hulp en maat vir die man wees. Dit vervul sy spesifiek binne haar besondere
roeping van moederskap wat nie buite sowel as binne die kerk deur enige iets
opsy geskuif of verdring mag word nie (sien 1 Tim 2:15; 5:4-15).

4.6 Beswaargrond 6: Die Sinode het oor die betekenis van Romeine 16:1en 2, as
begronding van sy besluit, hom nie met verdere Skrifverklaring verantwoord nie.

4.6.1 Met duidelike Skrifverklaring is dit tog die veronderstelling dat dieselfde apostel
(skrywer) onder leiding van die Heilige Gees tog seker ‘n bekende woord, binne
dieselfde konteks, herhaaldelik op dieselfde wyse sal gebruik, en dat vergelyking
hiervan kan dien as aanduiding / verklaring van die woord in tekste waar die
betekenis en gebruik as onduidelik voorgehou word.

4.6.2 Die gebruik van die woord diakon* in die Pauliniese briewe kan deur die
onderstaande tabelle duidelik nagegaan word. Die werkwoord διακονεω i word
slegs vir volledigheid aangetoon. Daar is twee alternatiewe wat nie werkwoorde
is nie, nl: diakoni,a aj en dia,konoj ou.

A diakoni,an diens, bediening (22 tekste)
Woord Ontleding Teks 1953 1983
diakoni,an Snw akk vr enkv Romeine 11:13 my bediening my werk
diakoni,an Snw akk vr enkv Romeine 12:7 bediening om te dien
diakoni,a| Snw dat vr enkv Romeine 12:7 bediening laat ons dien
diakoni,a Snw nom vr enkv Romeine 15:31 diensbetoning my hulp
diakoniw/n Snw gen vr mv 1 Korintiërs 12:5 bedieninge bedieninge
diakoni,an Snw akk vr enkv 1 Korintiërs 16:15 tot diens tot diens
diakoni,a Snw nom vr enkv 2 Korintiërs 3:7 bediening Die wet
diakoni,a Snw nom vr enkv 2 Korintiërs 3:8 bediening bediening
diakoni,a| Snw dat vr enkv 2 Korintiërs 3:9 bediening bediening
diakoni,an Snw akk vr enkv 2 Korintiërs 4:1 bediening bediening
diakoni,an Snw akk vr enkv 2 Korintiërs 5:18 bediening bediening
diakoni,a Snw nom vr enkv 2 Korintiërs 6:3 bediening bediening
diakoni,aj Snw gen vr enkv 2 Korintiërs 8:4 diensbetoning liefdeswerk
Woord Ontleding Teks 1953 1983
diakoni,aj Snw gen vr enkv 2 Korintiërs 9:1 diensbetoning hulpverlening
diakoni,a Snw nom vr enkv 2 Korintiërs 9:12 bediening bediening
diakoni,aj Snw gen vr enkv 2 Korintiërs 9:13 diens om te dien
diakoni,an Snw akk vr enkv 2 Korintiërs 11:8 om julle te om julle te

bedien bedien
diakoni,aj Snw gen vr enkv Efesiërs 4:12 dienswerk diens
diakoni,an Snw akk vr enkv Kolossense 4:17 bediening die taak in

diens
diakoni,an Snw akk vr enkv 1 Timoteus 1:12 bediening diens
diakoni,an Snw akk vr enkv 2 Timoteus 4:5 bediening bediening
diakoni,an Snw akk vr enkv 2 Timoteus 4:11 tot diens tot groot diens
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B diakono dienaar, diaken (20 tekste) 
Woord Ontleding Teks 1953 1983 Persoon 
dia,kono,j Snw nom ml 

enkv 
Romeine 13:4 dienaar van 

God 
dienaar 
van God 

Magte oor 
ons gestel 

dia,kono,j Snw nom ml 
enkv 

Romeine 13:4 dienaar van 
God 

dienaar 
van God 

Magte oor 
ons gestel 

dia,konon Snw akk ml 
enkv 

Romeine 15:8 dienaar dienaar Jesus 
Christus 

dia,konon Snw akk vr 
enkv 

Romeine 16:1 dienares dienares 
/ diaken 

Fébé 

dia,konoi Snw nom ml 
mv 

1 Korintiërs 3:5 dienaars dienaars Paulus, 
Apollos 

Diako,nouj Snw akk ml 
mv 

2 Korintiërs 3:6 dienaars bedienaa
rs 

Ons 

dia,konoi Snw nom ml 
mv 

2 Korintiërs 6:4 dienaars dienaars Ons 

dia,konoi Snw nom ml 
mv 

2 Korintiërs 11:14-
15 

dienaars dienaars Satan se 
dienaars 

dia,konoi Snw nom ml 
mv 

2 Korintiërs 11:23 dienaars dienaars van Christus 

dia,konoj Snw nom ml 
enkv 

Galasiërs 2:17 dienaar in diens Christus 

dia,konoj Snw nom ml 
enkv 

Efesiërs 3:7 dienaar dienaar Ek 

dia,konoj Snw nom ml 
enkv 

Efesiërs 6:21 dienaar dienaar Tichikus 

Diako,noij Snw dat ml 
mv 

Filippense 1:1 diensknegte dienaars Paulus, 
Timoteus 

dia,konoj Snw nom ml 
enkv 

Kolossense 1:7 dienaar dienaar Epafras 

dia,konoj Snw nom ml 
enkv 

Kolossense 1:23 dienaar dienaar Ek, Paulus 

dia,konoj Snw nom ml 
enkv 

Kolossense 1:25 dienaar dienaar Ek 

dia,konoj Snw nom ml 
enkv 

Kolossense 4:7 dienaar dienaar Tichikus 

diako,nouj Snw akk ml 
mv 

1 Timoteus 3:8 diakens diakens Persone in 
amp 

dia,konoi Snw nom ml 
mv 

1 Timoteus 3:12 diakens 'n diaken Persone in 
amp 

dia,konoj Snw nom ml 
enkv 

1 Timoteus 4:6 dienaar dienaar Timoteus 
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4.6.3 Gevolgtrekking: Uit die 20 voorkomste van die woord �diakono� soos
aangedui is dit duidelik dat enige interpretasie van Fébé as ‘n vroulike diaken
nie anders gesien kan word as ‘n doelgerigte, foutiewe vertaling nie! Hoekom
word Christus, die Satan se dienaars, Paulus en al die ander persone wat
genoem word nie vertaal as diakens nie? Voeg hierby die feit dat die Nuwe
Afrikaanse Vertaling (1983) hierdie woord in Rom 16:1 nie konsekwent vertaal
nie, maar dat dit met verskillende uitgawes afwisselend met dienares en
diakones vertaal word.

4.6.4 ‘n Soektog in die Griekse teks van die NT bewys dat Fébé se naam net een
keer in die NT aangetref word. Daar is dus geen stawende getuienis oor die
ampswerk van hierdie vrou in die NT beskikbaar nie. Daar is ook geen ander
vrou (met of sonder ampswerk) se naam gekoppel aan die woord �”diakono”�
nie. Op grond van die beskikbare getuienis moet die bewering dat sy in ‘n
besondere amp diens verrig het dus verwerp word.

4.6.5 Daar bestaan geen rede waarom die woord �diakono� in Rom 16:1 anders
vertaal moet word as in die ander gevalle waar na spesifieke persone verwys
word nie. In die teks is daar geen aanduiding (vanuit die konteks) soos by 1
Timoteus 3, dat die apostel besig is om oor die besondere ampswerk te praat
nie.

4.6.6 Om met hierdie teks te probeer bewys dat Fébé offisieel in die amp van diaken
in die gemeente van Kenchréë gestaan het, is tendensieus en vergesog.
Niemand (selfs die grootste eksegete!) kon dit nog ooit afdoende bewys nie.
Ons kan selfs praat van twyfelagtige “klankeksegese”. Fébé was die koerier
(dienares) wat Paulus se brief aan die Romeine gebring het. Dit is die meeste
eksegete se standpunt, oa Calvyn en Die Bybel met Verklarende aantekeninge
(Kaapstad:Verenigde Protestantse Uitgewers [Bpk, deel I, p 440), en so ook
van taal-analitiese kommentatore Godet, Hodge ens.

4.6.7 Van die meer as 30 kere waar die woord “diakonos” in die Nuwe Testament
voorkom, is daar slegs 4 plekke waar eksplisiet na die besondere amp van
diaken verwys word (Hand 21:8; Fil 1:1, 1 Tim 3:8,12). In die ander gevalle is
dit meestal maklik omdat die omringende teks aanwys dat die persone wat

C diakonew ek dien (7 tekste) Werkwoorde 
Woord Ontleding Teks 1953 1983 
diakonw/n Part Praes Akt, 

Nom ml enkv 
Romeine 15:25  in diens van met geldelike hulp 

diakonhqei/sa Part Aor Pass, 
Nom vr enkv 

2 Korintiërs 3:3  deur ons diens 
berei 

deur ons diens 
geskrywe 

diakonoume,nh| Part Praes Pass, 
Dat vr enkv 

2 Korintiërs 
8:19 

 liefdewerk liefdeswerk 

diakonoume,nh| Part Praes Pass, 
Dat vr enkv 

2 Korintiërs 
8:20 

 deur ons berei wat ons moet 
wegbring 

diakonei,twsan Praes Imperf Akt 
3e mv 

1 Timoteus 
3:10 

 kan hulle dien kan hulle as 
diakens dien 

diakonh,santej Part Aor Akt, 
nom ml mv 

1 Timoteus 
3:13 

 die wat goed 
gedien het 

wat as diaken goed 
gedien het 

diakonh/| Praes Subj Akt 
3e enkv 

Filemon 1:13  in jou plek kan 
dien 

in jou plek kan dien 
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“diakonoi” was, amptelik as apostels of evangeliste of tafelbedieners opgetree
het. Fébé is in dié opsig ‘n uiters moeilik-bepaalbare geval, aangesien sy in
die laaste groete genoem word tesame met die goeie hoedanigheid waarin
die apostel haar onthou, sonder om die nadere substansie daarvan weer te
gee. Waar eksplisiete aanwysings uit die teks in die geval van Fébé ten gunste
van dieselfde amp van diaken waarin die manne gedien het, nie hier aanwesig
is nie, en waar die res van die voorskrifte oor die dienswerk van die vroue nie
die leer-en-regeer funksies van die besondere amp van die diakens (Hand 6)
toelaat nie, verkondig die geheel van die Bybel dat die vroue nie tot die amp
van diaken nie; en tot geeneen van die besondere ampte aanwysbaar of
bevestigbaar is nie, maar dat hulle hulle unieke en besondere gawes in die
gemeente ook as dienaresse en in die orde van die weduwees (1 Tim 3:11 en
1 Tim 5:9ff) onder die leiding en toerusting van die broeders in die besondere
ampte moet verrig. Dit is juis só dat vroue in die Bybelse tyd, in die vroeë Nuwe
Testamentiese kerkgeskiedenis, in die tyd van die Reformasie en die na-
Reformasie diensbaar was in die kerke.

4.6.8 Hierby dien dit vermeld te word dat die Christelijk Gereformeerde Kerken in
Nederland, ‘n kerkgemeenskap met wie ons reeds vir baie dekades enger
korrespondensie handhaaf, in hulle jongs-gehoue Sinodes 1988 en 2001-
uitgebreide Rapporte oor die plek en taak van die vrou in die kerk uitgebring het,
waarin die besondere ampte nie ‘n Bybelse aangewese plek en taak vir die vroue
bevind is nie. Die Rapporte kan by die volgende webtuiste gevind word:

http://www.cgk.nl/synode/Besluiten%20synode2001.htm

4.7 Beswaargrond 7: Die Sinode doen, met bogenoemde besluit, waar Kerkrade op
aanbeveling van die Sinode vroue in die amp van diaken bevestig, mee aan die
gewetensbinding van lidmate wat hierdie besware deel.

4.7.1 Gewetensbinding is ter sprake waar die Woordgesag moet buig voor
meerderheidsgesag en dit is in stryd met NGB, art 5.

4.7.2 Die besluit van die Sinode word reeds deur verskeie kerke toegepas sonder
die nodige verantwoording om dit te toets aan die Skrif en die Kerkorde, ongeag
die skriftelike waarskuwing van Gereformeerde Kerk Waterberg (Dolerend).

4.7.3 Waar die minderheid van kerkraadslede of selfs net enkele lidmate in sodanige
gemeentes dieselfde besware, getoets aan die Woord van God, deel met
Gereformeerde Kerk Waterberg (Dolerend), word hulle gewetens deur die besluit
van die meerderheid gebind. Sodanige susters wat as diakens bevestig sou
wees sou immers met huisbesoeke en diakonale hulp by die beswaardes
betrokke moet wees.

4.7.4 Dit is dieselfde situasie waarin ons kerklike voorouers verkeer het voor die
stigting van die Gereformeerde Kerk te Rustenburg in 1859 toe die gesange,
sonder toetsing aan die Bybel en die Belydenis, met ‘n meerderheidstem in die
kerke ingevoer is en op die beswaardes afgedwing is.

4.8 Beswaargrond 8: Die Sinode se besluit bevat inherente teenstrydighede waardeur
die Skrifgesag, die Belydenis en die Kerkorde in gedrang gebring word.

4.8.1 Die Sinode besluit “in die lig van jarelange studie” dat spesifieke Skrifgedeeltes
(Rom 16:1,2; 1 Tim 3:11; 5:9-15) geen algemeen aanvaarde gevolgtrekkings
bied nie (Acta 2003:574, art 21.11, J, 3.6.2.1, en 3.8.4.3, p 577 en 3.9.2.3, p
579). Nogtans keur die Sinode 2003 “in die lig van die Skrif” goed dat vroue in
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die amp van diaken bevestig kan word. Hierdie teenstrydigheid tas die gesag
van die Skrif aan (vgl NGB, art 5 en Op 22:18 en 19).

4.8.2 Die Sinode 2003 besluit met betrekking tot die vrou in die kerk dat:
* “Die Bybel leer onder andere in 1 Kor 11 dat daar ‘n gesagsverhouding

tussen man en vrou is. Hierdie verhouding en rolverdeling is gefundeer in
die skepping en in die verhouding tussen Christus en die man. Dit word
as ‘n algemeen en altyd geldende waarheid gestel.”

* “Hierdie verhouding moet gerespekteer word en toepassing vind in die
gemeente.” (Acta 2003:580, art 21.11, J, 3.10.2.1 en 3.10.2.2).
Dit is in stryd met die besluit ingevolge waarvan die vrou in die amp van
diaken toegelaat word.

Motivering: Prof. JJ van der Walt het aangetoon dat ook die diakens, saam met
ouderlinge en predikante, volgens Efesiërs 4:11 en 12 geag moet word as
“herders en leraars om die heiliges toe te rus” (Diktaat 1984, Gemeente-opbou
– Die plek van die Diaken, bl. 10). NGB, art 30 bepaal dat diakens saam met
die ouderlinge en die bedienaar van die Woord die Kerkraad vorm wat moet
toesien dat alles in die kerk behoorlik en ordelik uitgevoer moet word (vgl KO,
artt 1 en 2). Hiervolgens het diakens ook ‘n regeerfunksie. Een van hulle vereistes
moet immers wees om “hulle kinders en eie huise goed te regeer” (1 Tim 3:12).

4.8.3 Die Sinodebesluit bots met die ordelike en liefdevolle gesagsverhouding wat
daar tussen man en vrou is.

4.9 Beswaargrond 9: Die Sinode se besluit oor die vrou slegs in die amp as diaken
is in stryd met die Woord en Belydenis wat betref die gelykheid van die ampte.

4.9.1 Die toelating van die vrou slegs tot die diakenamp is in stryd met die Woord en
Belydenis wat betref die gelykheid van die ampte. Die drie besondere ampte
is gelyk (die een is nie hoër as die ander nie) hoewel onderskeibaar in gerigtheid
(vgl Ef 4:11,12; NGB, art 30; KO, artt 1 en 2).

4.9.2 In KO, art 81 word die besondere ampte gelykend onder vermaning van die
ander gestel. Vroulike diakens sou dus volgens hierdie Kerkorde in stryd met
die skeppingsordinansie regerend en vermanend moet optree.

4.9.3 Die besluit van vroue slegs as diakens bring noodwendig ‘n onderskeid in die
ampte mee.

4.9.4 In die historiese verloop in ander kerkverbande was die “gelykheid van ampte”
juis die invalspunt om die vrou ook in die ander ampte toe te laat.

5. Slotopmerking
‘n Besluit sonder Skrifgronde, in botsing met die Belydenis en in stryd met die
Kerkorde, strek nie tot eer van God en tot opbou van die kerke nie en is in geheel
onaanvaarbaar en moet verwerp word.
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20.9 BESWAARSKRIF GEREFORMEERDE KERK ARANOS OOR BESLUIT
VAN SINODE 2003 OOR DIE VROU IN DIE BESONDERE AMPTE
(Artt 11, 45)

In die lig van die besluit in 20.1 punt O oor die Beswaarskrif van Partikuliere
Sinode Bosveld het die Sinode die onderstaande Beswaarskrif nie in
behandeling geneem nie.

A. Die beswaarde Kerkraad is nie teenwoordig nie.
B. Die Beswaarskrif word gestel.
C. Besluit: Verwys na Beswaarskrifkommissie 3.

D. BESWAARSKRIF
Beswaar
Die Sinode 2003 het in sy besluit oor die toelating van vrouens in die diens van diaken
in stryd met KO, artt 31 en 46 opgetree.

Motivering
Die Sinode van 1988 het reeds ‘n besluit oor hierdie saak geneem en bepaal dat
vrouens nie in die besondere ampte van leraar, ouderling of diaken mag dien nie.
Art 98, 3.6.5: “Dit blyk egter uit die Skrifgegewens dat vroulike lidmate nie in die
besondere dienste gestaan het nie as erkenning van die hoofskap wat God aan die
man verleen het. BESLUIT: Goedgekeur” (Acta 1988:519).
Art 98, 3.6.3: “In Christus breek daar vir die verloste vrou ‘n nuwe bedeling aan en
verwerklik die Here sy oorspronklike bedoeling met die man en die vrou deur die
beeld van God in die mens te herstel. Die skopus van die evangelie van Christus wys
in die rigting dat vrouens deur God geroep en begiftig kan word om op besondere
wyse in sy kerk te dien soos Hy dit goeddunk. BESLUIT: 1. Die eerste sin: Goedgekeur.
2. Die tweede sin: Afgekeur” (Acta 1988:519).
KO, art 31 bepaal dat: “Wat op ‘n kerklike vergadering met meerderheid van stemme
besluit is, moet as vas en bindend beskou word tensy bewys word dat dit in stryd is
met Gods Woord of die artikels van die Kerkorde”.
KO, art 46 bepaal dat: “Sake vir behandeling op meerdere vergaderings moet nie
opgestel word voordat besluite van die voorgaande Sinodes oor die voorgestelde
punte nagegaan is nie, sodat wat eenmaal afgehandel is, nie weer voorgestel word
nie tensy dit noodsaaklik geag word om iets te verander.”
Sonder enige Appèl of wettige beswaar kom die saak weer onder die dekmantel van
“die plek van die vrou in die kerk” op die tafel en word besluit dat daar geen duidelike
uitsprake in die Skrif hieroor is nie en dat die Sinode dan op grond van die Skrif
besluit dat vrouens wel in die amp van diaken mag dien, sonder om die besluit van
1988 verkeerd te bewys volgens KO, art 31.
Die besluit en werkswyse van die Sinode is dus in stryd met KO, artt 31 en 46.
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20.10 BESWAARSKRIF GEREFORMEERDE KERK ARANOS OOR
BESLUIT VAN SINODE 2003 OOR DIE VROU IN DIE BESONDERE
AMP VAN DIAKEN – INHOUDELIK (Artt 11, 45)

In die lig van die besluit in 20.1 punt O oor die Beswaarskrif van Partikuliere
Sinode Bosveld het die Sinode die onderstaande Beswaarskrif nie in
behandeling geneem nie.

A. Die beswaarde Kerkraad is nie teenwoordig nie.
B. Die Beswaarskrif word gestel.
C. Besluit: Verwys na Beswaarskrifkommissie 3.

D. BESWAARSKRIF
Die besluit waarteen die beswaar gerig is (Acta 2003:591, art 21.11, E punt 4)

“Die Sinode keur in die lig van die Skrif goed dat vroue wat die nodige gawes
het as Diakens in die GKSA verkies en bevestig kan word. Die Sinode oordeel
dat bepaalde tekste soos Rom 16:2; 1 Tim 3:11 en 5:9-15 baie lank reeds in
die Gereformeerde Kerke in ekumeniese verband ‘n belangrike
ondersteunende rol vir vroue in die besondere amp speel, alhoewel daar
enersyds nie duidelike sekerheid bestaan nie, maar andersyds ook geen
verbod op vroue in die amp van diaken geplaas word nie.”

Beswaar
Die Sinode neem ‘n gewigtige en ingrypende besluit terwyl daar by hom “nie
duidelike sekerheid” bestaan oor die gronde nie. Die besluit is in stryd met die
duidelike uitsprake van die Skrif, NGB, art 7, KO, art 38 sowel as die
Bevestigingsformuliere.

Beswaargrond 1
Die Sinode neem ‘n ingrypende besluit oor ‘n sensitiewe saak waaroor daar
ernstige meningsverskil bestaan terwyl daar by hom “nie duidelike sekerheid”
oor die gronde bestaan nie en skep daardeur ‘n situasie van beroering in die
kerke.

Motivering
Die Sinode beroep hom in sy besluit op “tekste soos Rom 16:2, 1 Tim3:11 en 5:9-15”
wat volgens sy oordeel baie lank reeds in Gereformeerde Kerke in ekumeniese verband
‘n belangrike ondersteunende rol vir vroue in ’n besondere amp speel.
Dan erken die Sinode verder self dat daar nie duidelike sekerheid hieroor bestaan
nie. “Die bestudering van spesifieke Skrifgedeeltes waar moontlik na die diens van
vroue in ‘n “amptelike” rol van diakens in die gemeentes verwys word, kon geen
algemeen aanvaarde gevolgtrekkings bied nie, maar dui tog in die rigting dat vroue in
die diakendiens was (Rom 16:1,2; 1 Tim 3:11).”
Hierdeur beroep die Sinode hom op ‘n onsekere saak om ‘n gewigtige en geweldig
ingrypende en tog ook twyfelagtige besluit te neem wat uiteindelik groot beroering
veroorsaak. Die twyfelagtighede word deur die Sinode bo die duidelike uitsprake van
die Skrif (1 Kor 11:10; 14:34; 1 Tim 2:12; 1 Pet 3:1-7) gestel en kom so in konflik met
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die Skrif en NGB, art 7: “Aangesien die hele wyse waarop God deur ons gedien moet
word, daarin breedvoerig beskrywe word, mag ook niemand, selfs nie die apostels
nie, anders leer as wat ons reeds deur die Heilige Skrif geleer word nie. En aangesien
dit verbode is om by die Woord van God by te voeg of daarvan weg te laat (Deut
12:32), blyk dit duidelik dat die leer daarvan heeltemal volmaak en in alle opsigte
volkome is.”
Dit is ook in stryd met NGB, art 32: “Ons glo dat die regeerders van die kerk … tog
noukeurig moet oppas om nie af te wyk van wat Christus, ons enigste Meester, vir ons
ingestel het nie. En daarom verwerp ons alle menslike versinsels en alle wette wat
mense sou wil invoer om God te dien en om, op watter manier ook al, die gewetens
daardeur te bind en te dwing. Ons aanvaar derhalwe slegs wat kan dien om eendrag
en eenheid te bewaar en te bevorder en om alles in gehoorsaamheid aan God te
onderhou.”
Oor die beroeringe binne die kerke spreek die woordestryd op die Internet en die
openbare media sowel as Die Kerkblad die afgelope jare vanself. Die Sinode gaan
egter ten spyte van die beroeringe in die kerke oor hierdie saak en ten koste van die
eenheid, op onverskillige wyse ‘n besluit neem terwyl hulle self nie seker is van die
gronde nie. So kom die Sinode in stryd met die Skrif en die Belydenis.

Beswaargrond 2
Die Sinode stel die diakenamp en die liefdesdiens van die gemeente ongekwalifiseerd
gelyk. Dit terwyl daar tog ‘n duidelike onderskeid bestaan tussen die liefdesdiens
waartoe alle gelowiges geroep word en die toerusting tot en organisering van hierdie
liefdesdiens deur die amp van die diakens, sodat dit geskied volgens die eis van God
se Woord en wat van die diaken ‘n voorganger in die gemeente maak wat ook die
gesag van Christus as priester in die gemeente bedien.
Motivering
Dit word alreeds duidelik uit die gebruik van tekste soos Rom 16:1,2 wat hieronder
meer breedvoerig bespreek word.
Die Sinode sê in punt 4, bl. 591: “Dit is egter duidelik dat vroue in die vroeg-Christelike
kerk ‘diakonale dienswerk’ in die versorging van medegelowiges verrig het (1 Tim
3:11; 5:9-15).”
Alle gelowiges word tog opgeroep om hierdie dienswerk te doen, hulle gawes tot nut
en saligheid van al die lede en tot uitbreiding van die Koninkryk van God aan te wend
(1 Kor 12:12-31; par 4 en 5 van die Formulier by Belydenis van geloof). Hierdie stelling
en gebruik van die Skrif deur die Sinode is geen bewys dat vroue in die amp van
diaken gestaan het nie, inteendeel, ander plekke in die Skrif is baie duidelik dat vroue
nie tot voorgangers van die gemeente geroep word nie (1 Kor 14:34 en 1 Tim 2:12).
Die diakens word egter geroep om as voorgangers van die gemeente die gemeente
tot hierdie diens deur die Woord toe te rus en te organiseer en sorg te dra vir die
uitlewing van die eenheid en liefde in die gemeente.
Die Sinode sê in punt 5, bl. 591: “Die Kerkorde en Bevestigingsformuliere van die
GKSA onderskei tussen die Woordbediening en toesighouding wat aan predikante
en ouderlinge opgedra word, en die diakonale diens om die liefdesgemeenskap in
Christus te laat lewe. Die predikant(e) en ouderlinge vorm die Kerkraad wat die gesag
van Christus in die gemeente bedien. Die Sinode bevestig die onderskeid wat tussen
die drie besondere dienste in die kerk bestaan. Hierdie onderskeid bring mee dat
daar geen belemmering is vir vroue in die diens van diaken nie” (eie
beklemtoning).
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Die Bevestigingsformulier vir diakens stel dit baie duidelik: “As diakens, geliefde
broeders, word u geroep om sorg te dra dat die gemeente hulle eenheid in Christus
in daadwerklike onderlinge liefde beoefen. U moet ook toesien dat die gelowiges
aan almal goed doen, sodat die liefde van Christus op hierdie wyse openbaar kan
word.
Verder stel die Formulier dit duidelik dat die diaken sy dienswerk moet uitvoer deur
amptelike huisbesoek te doen en uit die Woord van God aanspoor (vermaan,
bemoedig, aanmoedig), deur die Woord sorg te dra dat niemand om enige rede uit
die geloofsgemeenskap vervreem raak nie (vertroosting, onderrig, vermaning). So
moet hy deur die Woord van God die gemeente tot diens toerus. So bedien die
diaken met die Woord inderdaad die gesag van Christus in die gemeente net soos
die predikante en ouderlinge al is dit met onderskeiding van die verskillende
bedieningsgerigthede tussen die ampte.
Die Formulier roep die diakens op om goeie voorgangers vir die gemeente te wees.
Hulle is dienaars van God en die gemeente moet hulle in die beoefening van die
gemeenskap van die heiliges deur die diakens laat lei.

Beswaargrond 3
Die Sinode het in sy besluit nie rekening gehou met die bepaling van KO, art 38 nie en
by nabaat Studiedeputate aangewys om die implikasies van die besluit tov KO, art 38
te bestudeer.
Motivering
Volgens onderlinge afspraak moet alle besluite in lyn met die Skrif, Belydenis en
Kerkorde geneem word, maar die bepalings van die Kerkorde, in hierdie geval art 38,
word eers by nabaat bestudeer.
Die Sinode motiveer sy besluit deur: “Hierdie onderskeid tussen die ampte bring mee
dat daar geen belemmering is vir vroue in die diens van die diaken nie.” Artikel 38 van
die Kerkorde bepaal dat: “Waar ‘n Kerkraad vir die eerste maal of opnuut ingestel
word, moet dit geskied met advies van die Klassis. As die aantal ouderlinge klein is,
kan die diakens deur plaaslike reëling by die Kerkraad gereken word; dit moet egter
altyd gedoen word waar die aantal ouderlinge minder as drie is.”
Hiermee val die redenasie van die Sinode weg en ook die besluit dat vroue net in die
amp van diaken verkies mag word en dien.

Beswaargrond 4
Die Sinode stel die belang van die onduidelike en onseker uitsprake van die Skrif bo
die duidelike uitsprake in plaas daarvan dat hy in sy eksegese van die duidelike na
die minder duidelike toe gaan en die skopus van die Skrif in ag neem.
Motivering
Die Sinode beweer in punt 1 dat Christus die vrou na ‘n gelykwaardige vlak met die
man herstel het. In punt 3 dat die hoofskap van die man in die huwelik besondere klem
kry en in punt 4 dat vroue, ten spyte van ‘n gebrek aan enige algemeen aanvaarde
gevolgtrekkings en duidelike sekerheid tog in die amp van diaken mag dien.
In al hierdie sake neem die Sinode nie die skopus van die Skrif in ag nie, maar verwerp
eerder die duidelike tekste oor hierdie saak as tydsgerig en tydsgebonde en gaan
grond dan sy argument in tekste waaroor nie duidelike sekerheid bestaan nie en geen
algemeen aanvaarde gevolgtrekkings bied nie. So kom die Sinode met argumente
wat slegs halwe waarhede is en die een kant van die saak belig om sy besluit te
regverdig, sonder om die verhouding tussen man en vrou in die huwelik en mans en
vrouens in die gemeente in die perspektief van die Skrif te stel.
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A. Die verhouding tussen man en vrou in die huwelik
In Gen 2:15-25 sien ons dat God nie maar net die huwelik ingestel het nie, maar Hy
het dit inderdaad geskep. Die wyse waarop Hy dit geskep het bepaal die wese van
die verhouding tussen man en vrou in die huwelik. Paulus verwys egter ook telkens na
die skepping van man en vrou om die verhouding tussen mans en vrouens in die
gemeente aan te dui.
Oor die wyse waarop God die man geskep het lees ons in Gen 2:7: “En die HERE
God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die
lewe geblaas. So het dan die mens ‘n lewende siel geword.”
Oor die wyse waarop God die vrou geskep het lees ons in Gen 2:21,22: “Toe het die
HERE God ‘n diepe slaap op die mens laat val; en terwyl hy slaap, het Hy een van sy
ribbebene geneem en die plek daarvan met vlees toegemaak. En die HERE God bou
die rib wat Hy van die mens geneem het, tot ‘n vrou, en bring haar na die mens.”
Dan beskryf Adam die vrou wat God vir hom geskep het in Gen 2:23: “Dit is nou eindelik
been van my gebeente en vlees van my vlees…”
As hoof van die skepping gee hy ook aan die vrou ‘n naam soos wat hy van God die
opdrag gekry het om met die diere te doen (Gen 2:19 en 20): “Sy sal mannin genoem
word, want sy is uit die man geneem.”
God het die vrou uit die rib van die man geskep en dit dui op die besondere intieme
eenheidsband tussen man en vrou in die huwelik. Dit wat Paulus deur die Heilige
Gees ‘n verborgenheid noem. Ook die naam wat Adam aan sy vrou gee “Mannin” dui
hierdie intieme eenheidsband aan en hierdie naam omskryf die verklaring: “…want sy
is uit die man geneem.”
Ook op ander plekke in die Skrif word hierdie besondere intieme eenheidsband
beskryf: Ef 5:31-32; Matt 19:4-6; 1 Kor 6:16).
Een vlees, vlees van vlees: hierdie intieme eenheidsband word veral in sy hoogtepunt
uitgedruk in seksuele gemeenskap as innigste en intiemste liggaamlike verhouding
tussen man en vrou. Dit kan egter nooit op sigself staan nie, maar is die openbaring
van die innigste en intiemste geestelike verbondenheid aan en liefdesingesteldheid
op mekaar. Man en vrou gee uiteindelik as vrug van hierdie intieme eenheidsband
weer geboorte aan een vlees in hulle kinders waarin albei saam liggaamlik verenig is.
In Gen 1:4, 10, 12, 18, 21, 25 gee God telkens kommentaar op dit wat Hy geskep het,
dat dit goed was. In Gen 2:18 hoor ons die enigste negatiewe kommentaar van God
op sy skepping: “Dit is nie goed … nie.” Dan gaan dit hier oor die man wat alleen is,
wat geen hulp het wat by Hom pas nie.
Waarom sou die HERE dit dan so gedoen het? Het Hy ‘n oordeelsfout gemaak? Het
Hy swak beplan? Waarom het God aanvanklik die man alleen geskep en hom eers na
die diere geneem om uit hulle vir hom ‘n maat te soek terwyl Hy tog geweet het dat dit
nie goed was nie?
Die almagtige en alwetende God het dit gedoen om vir die mens iets te leer, om vir
die mens te wys dat hy onvolledig is sonder die vrou. Hy moet die sin en waarde van
sy vrou ken en die diepe geheimenis van die betekenis van hierdie hulp in sy lewe
verstaan. God het die vrou geskep as hulp vir die man wat by hom pas (Gen 2:18).
Wat is dan die betekenis van hierdie “hulp”? Man sonder vrou: Eensaam, geen
gemeenskap, geen kameraadskap, geen ware liefdesvreugde.
Eva as hulp: Iemand uit hom. Iemand soos hy en tog ook anders. Iemand ter wille van
hom. Iemand tot vreugde van hom. Hulp is dus persoonlik ter wille van vreugdevolle
bestaan en lewensvervulling, maar ook in sy roepingsvervulling om te bewerk en te
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bewaak (Gen 1:28). Man en vrou moet ook vir mekaar ‘n hulp wees in die geestelike
opbou en groei in die geloof (Pred 4:9-12).
Ons sien dus dat die man onvolledig was sonder die vrou en dat man en vrou onvolledig
is sonder mekaar, want God het die mens van die begin af man en vrou geskep (Matt
19:4). Dit is soos ‘n legkaart waarvan die stukke op sigself onvolledig is, maar mekaar
nodig het en in mekaar inpas om uiteindelik die ware beeld te vertoon. In die huwelik
die beeld van die verhouding tussen Christus en sy kerk.
So sien ons uiteindelik ook in die skepping en besondere eenheidsband tussen man
en vrou, die beeld van ons ware versoening, redding en eenheidsband met Hom, want
Hy het swak geword, nie net ‘n rib nie, maar Homself prysgegee, sodat ons deel van
sy liggaam kon word en met sy krag vervul kon word en in sy heerlikheid kan deel.
Die heerlikheid en vreugde aan die einde van die eeue met die Wederkoms van
Christus word in Op 19:7-9 beskryf as ‘n huweliksfees. Ons sal dit begryp as ons die
huweliksgebruike van die Jode ken. Die Joodse huwelik het bestaan uit 3 fases:
1) Verlowing: By die verlowingsplegtigheid is die voorwaardes vir die huwelik reeds

deur die man en die vrou in die teenwoordigheid van getuies aanvaar en God se
seën is ook reeds oor die verbintenis uitgespreek. Die verlowing was dus reeds ‘n
wettige en bindende verbintenis.

2) Tussentydperk: In hierdie tyd het die bruidegom die bruidskat aan die vader van
die bruid betaal. Die bruidegom en die bruid was vir ‘n wyle uit mekaar om hulleself
voor te berei vir die huweliksfees. In hierdie tyd het die bruid haarself vir die
bruidegom versier en haar bruidskleed aangetrek.

3) Bruilofsfees: Aan die einde van die tussentydperk kom die bruidegom met sy beste
klere aan in ‘n luisterryke optog waarin hy deur sy vriende vergesel word na die
bruid se huis om haar te kom haal. Die bruid is dan in die optog na die huis van die
bruidegom gebring. Dan het die bruilofsfees begin wat 7-14 dae geduur het.

So is Christus, die hemelse Bruidegom aan sy bruidskerk verloof. Hy het die bruidskat
met sy bloed betaal. Die tussentydperk van skeiding het gekom, tussen Hemelvaart
en Wederkoms. In hierdie tyd versier die bruid haarself en berei haar met opwinding
en verlange voor om haar Bruidegom te ontmoet. Sy is besig om haar bruidskleed
aan te trek (Op 19:8).
Volgens Ef 5:22-33 en veral vers 22 en 24 moet die vrou in alles aan haar eie man
onderdanig wees soos die gemeente aan Christus onderdanig is (lees ook 1 Pet 3:1-
7). Die rede waarom die vrou aan haar man onderdanig moet wees is volgens vers 23
omdat die man die hoof van die vrou is soos Christus Hoof is van sy gemeente (lees
ook 1 Kor 11:1-16).
Om nou te verstaan hoe die verhouding tussen man en vrou in die huwelik moet wees
moet ons eerstens gaan vra waaruit bestaan die onderdanigheid van die gemeente
aan Christus sigbaar?
Uit die Skrif is daar veral sewe elemente wat die onderdanigheid van die gemeente
aan haar Hoof, Christus kwalifiseer: Ingestel om alleen sy wil te soek en te doen:
1 Kor 6:20; Ef 5:10; Fil 3:8; Kol 1:9,10; Gal 1:10; 2:19,20; Gehoorsaamheid in liefde:
Fil 2:12; Heb13:20-21; 1 Pet 1:14-16; Dien met volle oorgawe en toewyding: Rom
12:1; Matt 16:24,25; Bereid om ter wille van Hom te ly en selfs te sterf: Fil 1:29;
2:5-8; Matt 5:10-12; Matt 24:9-13; 1 Pet 3:17; 5:6; Om sy eer in alles te bevorder en
te verkondig: Matt 5:16; 10:32; Fil 1:20; 2 Kor 2:15; 1 Pet 2:9; Om Hom van harte,
bo alles lief te hê: 1 Kor 16:22; Joh 14:21-24; Om aan Hom getrou te bly: 1 Kor
6:13b, 19; Op 2:10.
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Ons moet ook vra hoe Christus Hoof is van sy gemeente? Hier kan ons veral sewe
sake uit die Skrif identifiseer wat die wyse van Christus se Hoofskap aandui: Hy sorg
vir ons in alles wat ons nodig het vir tyd en ewigheid: Matt 6:30-32; 14:14-21;
Joh 14:18,19,27; 21:5,6; Omdat ons vir Hom kosbaar is beskerm Hy ons: Joh
10:28; 16:33; 17:12; Hy het ons met volle oorgawe en toewyding lief: Joh 13:1;
15:9,13; Rom 5:6-8; 8:31-39; Ef 3:18,19; 5:1,2,25,28,29; Al is Hy die Koning en al
is Hy God het Hy nie gekom om deur ons gedien te word nie, maar om ons te
dien met sy lewe en Hy heers tot ons voordeel: Matt 10:30,31; 20:27,28; Joh
13:2-5; Rom 8:28; Hy onderrig sy kerk in liefde en geduld: Joh 7:14-17; 15:15;
16:1; Hy het Homself ter wille van ons verneder, gely en gesterf: Jes 53:1-7; Fil
2:5-8; Hy is altyd getrou: Matt 28:20; Op 19:11.
In die huwelik moet die verhouding tussen man en vrou hierdie beeld van die verhouding
tussen Christus en sy kerk vertoon.
Voordat Paulus hier spesifieke opdragte gee oor die onderlinge verhoudinge tussen
man en vrou in die huwelik, ouers en kinders, eienaars en slawe gee hy eers in vers 21
‘n algemene opdrag, naamlik dat mans en vrouens ook as beelddraers van Christus
aan mekaar onderdanig moet wees. Lees ook Fil 2:5.
Hierdie opdrag word ook duidelik deur die apostel Petrus in 1 Pet 3:7 gegee waar hy,
nadat hy die vrou beveel het om aan haar man onderdanig te wees, die man beveel
om sy vrou in haar eie aard en posisie te eer en verstandig met haar saam te leef
sodat hy daardeur sy goddelike roeping teenoor haar bewys. Hy moet so leef dat hy
wys dat hy ook haar swakhede en gebreke en behoeftes ken en verstaan en daarin vir
haar die regte leiding kan gee. Sy is die hulp wat by hom pas en nie sy slaaf nie. As
die man nie sy vrou eer nie sal sy gebede voor God verhinder word omdat hy dan na
die troon van genade wil gaan terwyl hy nie die beeld van Christus aan sy vrou vertoon
nie. Dit is hoe God dit van die begin van die skepping af verorden het.

B. Die verhouding tussen man en vrou in die gemeente
In die hedendaagse siening oor die rol van die vrou in die gemeente word daar beweer
dat daar nêrens ‘n plek in die Bybel is wat beveel dat die vrou nie in die besondere
ampte mag dien nie. Daar word ook as motivering vir die vrou in die amp gesê dat die
vrou in Christus vry gemaak is en op gelykwaardige vlak met die man herstel is, sonder
om die verskille in skeppingsorde en bestaansorde in ag te neem.
Verder word daar beweer dat die gedeeltes waar die vrou onder die gesag van die
man gestel word en beveel word om in die gemeente te swyg tydgebonde, kulturele
uitsprake is wat nie meer vandag vir ons geld nie. Kom ons gaan kyk wat die Heilige
Gees self hieroor getuig.
Lees 1 Kor 11:1-16
Dit is duidelik dat dit wat Paulus die gemeente van Korinte hier leer ‘n baie belangrike
saak is vir die orde in die gemeente. Dit blyk uit die gedeelte ook dat hy aan hulle iets
leer wat hulle nog nie geweet het nie, maar al sou dit ook ‘n vermaning wees oor iets
wat hulle reeds weet, is dit duidelik dat dit ‘n baie belangrike saak is waarop hy hulle
wys.
Paulus prys die gemeente in vers 2 dat hulle aan die leringe vashou soos hy dit aan
hulle oorgelewer het. In vers 3 sê hy: “Maar ek wil hê dat julle moet weet…” Hieruit blyk
dit dat hy aan hulle iets leer wat hulle nog nie geweet het nie.
Die belangrike vraag wat ons hier vir onsself moet beantwoord is of hier gepraat word
van man en vrou in die huwelik of van mans en vrouens in die algemeen? Vers 3-5 gee
vir ons hieroor duidelikheid.
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Die woorde “elke man” en “die vrou” in vers 3 sowel as “elke man” en “elke vrou” in
vers 4 en 5 dui op die verhouding in die algemeen tussen die geslagte. Wanneer
Paulus praat van die verhouding tussen man en vrou in die huwelik van “julle mans” en
“julle vrouens”. Lees hieroor Kol 3:18-22; Ef 5:22,24,25,28,31; 1 Pet 3:1,5.
Verder is dit ook duidelik in die uitdrukking wat die verhouding tussen mans en vrouens
voorafgaan: “Christus die Hoof is van elke man…” en die uitdrukking wat daarop volg:
“…en God die Hoof van Christus…” Ook vers 12 dui duidelik daarop dat dit hier oor
mans en vrouens in die algemeen gaan, want mans word ook uit vrouens gebore.
Dit is duidelik dat hierdie gegewens ons op die gebied van die verhoudinge in God se
herskape wêreld plaas, maw die verhouding tussen mans en vrouens in die algemeen
waar Christus as Hoof erken word. Dit word ook op ander plekke in die Woord genoem.
Lees ook hieroor 1 Kor 14:34; 1 Tim 2:12.
In die Grieks is dit ook nog duidelik dat die man nie hier die man van ‘n bepaalde vrou
is nie maar is hier eerder ‘n soortnaam, mans as geslag. “Die vrou” staan ook nie in
die genitief vorm wat die betekenis sou hê van “sy vrou” nie. Hier word ook gepraat
van vrouens in die algemeen, vrouens as geslag.
Is mans dan nou in absolute sin hoof van die vrouens soos Christus hoof is van alle
dinge? Hieroor gee vers 3, 11 en 12 vir ons duidelikheid.
In vers 3 staan daar nie in die Grieks ‘n lidwoord by die hoofskap van die man soos by
die hoofskap van Christus nie. By die vrou staan nie “elke” of “alle” soos by die man
nie. Christus is die Hoof van die man en daarin ook Hoof van die hele mensheid. Die
man is hoof van die vrou as eerste onder die gelykes, maar hy is hoof onder Christus
om die beeld van Christus aan die vrou te vertoon.
In vers 11 word aan ons verkondig dat die man nie alléén deel het aan die weldade
wat Christus vir ons verwerf het nie, en hy het ook geen voordeel daarin bo die vrou
nie. Hierin staan man en vrou gelyk in die Here.
In vers 12 word aan ons verkondig dat die vrou wel uit die man geskape is, maar in die
vervolg word alle mans uit vrouens gebore.
“Alles is uit God” dui God aan as die absolute Hoof…”uit wie en deur wie en tot wie
alle dinge is.” Rom 11:36.
In Joh 1:1-3; Son 8, vr.25; NGB, art 10; Joh 1:11-13; Ef 5:21; Gal 3:26-28; 1 Pet 3:7
leer ons dat die Vader en die Seun en die Heilige Gees volkome een is en in alles
gelyk. Man en vrou is ook in Christus volkome een en in alles gelyk. In Christus is die
mense van God volkome met God versoen (Joh 17:11,21,22).
Waarin bestaan die orde van hierdie verhoudinge: God die Hoof van Christus, Christus
die Hoof van die man en die man hoof van die vrou, volgens vers 7 dan? Hieroor gee
gedeeltes soos Joh 10:30; 12:45; 14:8,9; Kol 1:15; Heb 1:3; Gen 1:26; 2:21-24; Gal
2:20; Kol 1:16-18 duidelikheid.
Dit gaan hier oor ‘n bestaansorde en skeppingsorde: Christus is die beeld en die
heerlikheid van God die Vader uit wie Hy van ewigheid af gebore is. Die man is die
beeld en die heerlikheid van sy Skepper (Joh 1:1-3), uit wie, deur wie en tot wie hy
geskape is en die vrou is die beeld en die heerlikheid van die man uit wie sy geskape
is. Die hoofskap van die man oor die vrou gee dus nie aan hom voorregte bo
die vrou nie, maar plaas op hom verantwoordelikhede ter wille van die vrou!
In vers 8 en 9 van 1 Kor 11 gryp Paulus terug na die skepping van die mens om dit wat
hy verkondig te begrond: “Want die man is nie uit die vrou nie, maar die vrou uit die
man. Want die man is ook nie ter wille van die vrou geskape nie, maar die vrou ter
wille van die man.” Ook in 1 Tim 2:13 begrond Paulus sy verkondiging van die rol van
die vrou in die gemeente in die skepping van die mens.
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Op talle ander plekke in die Skrif word die man die hoof van die vrou genoem (binne
en buite die huwelik). Gen 3:16; 1 Kor 14:34; Ef 5:22-33; Kol 3:18; 1 Tim 2:9-15; 1 Pet
3:1-7.
Is hierdie redes kultureel van aard, tydsgebonde, met ander woorde dat dit net vir ‘n
spesifieke tyd onder spesifieke omstandighede gegeld het of oorspan dit alle tye en
is dit geldig in alle omstandighede? Wie beweer dat dit tydgerig en tydsgebonde is
en nie meer vandag vir ons geld nie, maak die gesag van die Skrif verdag.
Indien die versoenende lyding en sterwe van Christus vir mans en vrouens beteken
het dat die bevryding van die vrou ook inhou dat sy nie meer onderdanig hoef te wees
nie en dat die man nie meer die hoof van die vrou is nie en dat die vrou nou ook in die
besondere ampte mag dien, dan was die apostels oneerlik om dit nie te verkondig en
te beveel nie, maar ten spyte daarvan steeds die mense te bind aan tydgerigte
kultuurgewoontes! Dan kan ons die leer van die apostels geheel in twyfel trek.

C. Febe / Phoebe: Was sy ‘n diakones (‘83-vertaling) of dienares (’53-vertaling)?
Rom 16:1,2; Fil 4:2,3
In Rom 16: 1 noem Paulus vir suster FEBE ‘n “dienares” (’53-vert) of “diakones (’83-
vert) of dan nou ‘n “diakonon” (Griekse vert). Was sy nou ‘n vrou in die amp van diaken,
of was sy ‘n vrou wat getrou was aan haar roeping as gelowige om haar gawes tot nut
en saligheid van al die lede en tot uitbreiding van die Koninkryk van God aan te wend
(Formulier by Belydenisaflegging)?
In Rom 13:4 noem Paulus die owerhede (heidense Romeinse owerheid) ‘n “diakonos”
van God. Niemand het al ooit probeer beweer dat die owerhede in die diakenamp
behoort te dien nie.
In Mark 10:43 sê die Here: “…maar so moet dit onder julle nie wees nie, maar elkeen
wat  onder julle groot wil word, moet julle diakonos (Griekse vert) wees.
In Matt 22:13 sê die Here by gelykenis van die bruilof: “Toe sê die koning vir sy diakonois
(Griekse vert): Bind sy hande en voete…” Daar is egter nog nooit twyfel daaroor gewees
dat die Here nie hier van die amp van diakens praat nie, omdat die amp as sodanig
toe nog nie bestaan het nie.
Die feit dat suster FEBE ‘n “diakonon” genoem word, is nog geheel en al nie te sê dat
sy ‘n vroulike diaken was nie. Ons sal dus heelwat wyer moet gaan lees om te weet of
sy in die amp gestaan het of nie.
Die logiese plek om te begin is sekerlik by die instelling van die amp van diaken Hand
6:1-7. In vers 3 kom die opdrag van die apostels: “Kyk dan uit, broeders, na sewe
manne uit julle, van goeie getuienis…”
Indien dit nou ook vir vroue bestem was om as diakens in die amp te dien moes hierdie
opdrag tog heel anders gelui het. Dan moes daar iets gestaan het soos: manne sowel
as vroue… Indien die verlossing van Christus vir die vrou in ‘n ander verhouding tot
die man en die samelewing geplaas het sodat sy oa nou in die ampte mag dien, was
dit tog sekerlik die plek waar dit moes begin. Dit is kort na Pinkster en die kerk het
geweldig gegroei en juis hier sou dit treffend te pas gekom het.
Ons vind egter die teendeel. Wanneer Paulus baie later en naby aan die einde van sy
lewe aan Timotheus skryf en opdragte gee oor die ampsdraers, sê hy in 1 Tim 3:8,9:
“Net so moet die diakens waardig wees, nie uit twee monde spreek nie, nie verslaaf
aan wyn nie, geen vuilgewinsoekers nie, manne wat die verborgenheid van die geloof
in ‘n rein gewete hou.”
In vers 12 sê Paulus: “Die diakens moet manne van een vrou wees en hulle kinders
en eie huise goed regeer.” Die Skrif leer ons hier duidelik dat die diakens manne
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moet wees. Die vroue waarvan daar in vers 11 sprake is, is duidelik die vroue van die
ampsdraers as hulp wat by hulle pas. Die vrou van die ampsdraer is ook vir hom
daarin die hulp wat by hom pas en moet dus ook daarvoor die regte gawes en gedrag
hê. Die ampsdraer sal tog met sy hulp sake bespreek en sy sal hom daarin ondersteun
en vir hom bid. Indien sy nie hierdie eienskappe besit wat die Skrif hier voorskryf nie
sou sy haar man en die gemeente se ondergang bewerk.
As ons dan nou kyk na die amp van die diaken is dit uit die Bevestigingsformulier
duidelik dat die diaken ‘n voorganger in die gemeente is. Die gemeente is soos ‘n
groot orkes met ‘n wye verskeidenheid van musiekinstrumente (gawes van die Gees).
Indien hierdie orkes almal op sy eie nood en tyd sy eie deuntjie speel is dit ‘n kakofoniks
(slegte geluid)! Maar daarom is daar die bladmusiek (die Woord) en die dirigent
(diaken) wat die gawes so reël volgens die bladmusiek wat hyself voor hom het sodat
die gawes in harmonie ‘n sinfoniks (aangename geluid) voor God en in die wêreld kan
wees.
In die lig hiervan en in die lig van die hele skopus van die Skrif is dit baie duidelik dat
vroue nie geroep word en bestem is om in die besondere ampte te dien nie, maar dat
die Here hulle op ‘n ander besondere wyse in sy diens gebruik. Die roeping van alle
Christene is om diakonoi te wees.
Wie was FEBE dan? Sy was ‘n dienares wat die saak van die evangelie van Christus
en die belang van die kerk waar sy lidmaat was nl. die gemeente in Kenchreë en ook
die hele kerk op die hart gedra het. Sy het in die tye van vervolging baie van die
gelowiges (evangeliste) waaronder ook Paulus beskerm.
Mens kan uit die gedeelte aflei dat sy ‘n energieke, toegewyde, hulpvaardige vrou
was wat ook welgesteld was en dat sy as toegewyde gelowige die saak van die
Christendom kragtig bevorder het deur haar getuienis, arbeid en materiële offers.
Sy was op reis na Rome en Paulus het haar gevra om die brief aan die gemeente
daar saam te neem of sy het dalk aangebied om spesiaal na Rome te reis om dit af te
lewer. Paulus gee dus nou aan die gemeente opdrag om haar te “ontvang in die Here,
soos dit die heiliges betaam, en haar by te staan in elke saak waarin sy julle nodig
mag hê.”
Haar besoek is nie as ampsdraer nie wat dan sou hy ander opdragte gegee het tov
haar. (1 Kor 16:10,11; Heb 13:17). Hy gee aan die gemeente opdrag om haar as
medegelowige te ontvang en te ondersteun soos dit die heiliges betaam (1 Kor 12:12
ev). Dit dui op die liefde van Christus wat ons almal aan mekaar moet bewys. Joh
13:14-17,34,35; Ef 5:9,10; Fil 2:4,5; Heb 13:16; Son 42, vr 111; Formulier by
Belydenisaflegging.

D. 1 Tim 5:9-10
Hierdie gedeelte in die Skrif word ook dikwels gebruik as motivering waarom vrouens
in besondere ampte mag dien en tog, in die lig van die vorige Bybelstudies sowel
uit die getuienis van die teks self is hier nie sprake van enige van die besondere
ampte nie, hoewel hier tog sprake is van afsondering vir ‘n spesifieke funksie in die
gemeente. Dit is voltydse aktiewe arbeid, spesifieke take waaraan hulle hulleself
moet toewy, daarom word daar spesifiek verwys na weduwees vanaf sestig jaar en
ouer.
Weduwees het nie meer ‘n man en gesin vir wie sy verantwoordelik is nie en kan dus
haar volle aandag aan hierdie diens wy. Sy moet ‘n minimum van sestig jaar oud wees
want dan is sy oor die ouderdom wat sy “wellustig sal word en wil trou.” Deur haar
ouderdom is sy dan gevrywaar van versoekinge op seksuele gebied en sal waarskynlik
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nie weer trou nie. Dan kan sy haar volle aandag aan hierdie diens wy. Hierdie vereistes
geld nêrens vir die besondere ampte nie.
Sy moet die vrou van een man wees wat beteken dat sy nie losbandig gelewe het nie.
Dit het niks te doen met ‘n tweede huwelik nie.
Sy moet getuienis hê van goeie werke soos genoem in vers 10. Die weduwees wat
aan hierdie vereistes voldoen het, is op ‘n register aangeteken en dan is van haar
hierdie arbeid gevra.
Vers 10 en 16 gee vir ons ‘n goeie aanduiding van wat hierdie diens behels het, maar
ook die vorige verse dui daarop dat hierdie weduwees ‘n besondere rol gespeel het
in die bystand van ander weduwees, leiding aan vroue om hulle huise reg te regeer en
hulle kinders op te voed. Latere skrywers uit die vroeë kerk maak melding van
weduweewerk wat in besonder ingehou het die versorging van weduwees en ou vrouens
in hulle eiesoortige behoeftes asook weeskinders en gevangenes.
Sy moet ‘n vrou wees wat self kinders Christelik en godvrugtig opgevoed het sodat sy
daarin ondervinding, wysheid en vaardigheid het.
Sy moes gasvryheid bewys het deur haar hele lewe om vreemdelinge en bedienaars
van die Woord op hulle deurreis herberg te gee en te versorg.
Sy moes deur haar hele lewe die voete van die heiliges gewas het volgens die opdrag
van die Here in Joh 13:14-16 sodat sy dit ook kan doen aan arm Christene en mede-
Christene in nood sowel as reisende predikers.
Sy moes verdruktes wat deur die vervolginge en onreg van hierdie wêreld in allerlei
ellende verval het, ondersteun. Verder moes sy in haar lewe alle goeie werke met
ywer nagestreef het. Hierdie vereistes is nie om in een van die besondere ampte te
dien nie maar word as vereistes voorgehou om seker te maak dat hulle toegerus en
bekwaam en betroubaar is om die voltydse take wat aan hierdie vroue toegeken word,
getrou en toegewyd te kan behartig.
In die lig hiervan is dit duidelik dat die Sinode ‘n onverantwoordelike besluit geneem
het op gronde waarvan hy self nie seker was nie en so in stryd is met die Skrif, Belydenis
en Kerkorde.
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20.11 BESWAARSKRIF, KLASSIS PRETORIA MOOT, OOR
VERKIESBAARHEID VAN VROUE TOT DIE AMP VAN DIAKEN
(Artt 11, 58)

In die lig van die besluit in 20.1 punt O oor die Beswaarskrif van Partikuliere
Sinode Bosveld het die Sinode die onderstaande Beswaarskrif nie in
behandeling geneem nie.

A. Ds HLJ Momberg stel die Beswaarskrif.
B. Besluit: Verwys na Beswaarskrifkommissie 3.

C. BESWAARSKRIF
Inleidend: tov ontvanklikheid het die Klassis as meerdere vergadering hierdie
Beswaarskrif in die gees van Sinodebesluite 1991 en 1994 hanteer. Veral het ons
hierby die nadere verduideliking van 1991 se besluit by 1994:53-54 ter harte geneem,
naamlik dat 1991 se besluit nie beteken dat regstreekse toegang tot enige meerdere
vergadering vir sake wat dit Skriftuurlik regverdig deur 1991 se besluit geblokkeer is
nie.

1. Besluit waarteen beswaar gemaak word
1.1 Rapport Van Die Deputate Leerstellige Sake : Vroue in die kerk (Art 42.1, 235).

Tweede Rapport: Leerstellig 4 p K194 [Notule Art 42.1, p N58], lees:
“5. Samevattende aanbevelings van die Kommissie

Die Sinode besluit in die lig van jarelange studie die volgende oor die plek van
die vrou in die kerk:
1. Die koms van Christus het die vrou na ‘n gelykwaardige vlak met die man

herstel. Dit word gesien in hoe die Skrif die vroue se geloofslewe, deel
wees van die kring van Jesus se volgelinge, asook optrede as profetesse
en getuies skets. Die GKSA onderneem om die waarde van die vrou soos
deur die koms van Christus herstel, doelgerig in die kerkgemeenskap te
erken en uit te leef.

2. In die Nuwe-Testamentiese tyd was vroue voluit deel van die gemeentes
en het soos mans gawes van die Heilige Gees ontvang wat hulle in die
gemeentes en in hulle huise kon aanwend. Getroude én ongetroude vroue
het voluit deel aan Christus en aan diens in sy kerk gehad. Sommige vroue
word verder as moeders sowel as versorgers in die fisiese behoeftes van
Jesus en sy dissipels geteken. Kerke moet met oorgawe die rykheid van
gawes wat vroue ontvang het in die gemeentes benut sodat die
minderwaardige gevoel wat sommige beleef, besweer kan word.

3. Die vrou is nie minderwaardig aan die man nie. Tog kry die hoofskap van
die man (soos Christus Hoof van die man en gemeente is) besondere klem.
Met hoofskap vertrou die Here in die huwelik ‘n bepaalde liefdevolle
leidinggewende verantwoordelikheid aan die man toe, sonder dat die man
in sondige heerskappy oor sy vrou mag verval. Man en vrou moet aan
mekaar onderdanig wees uit eerbied vir die Here (Ef 5:21). Die vrou moet
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in die huwelik helper wees en so in die gemeente optree dat sy haar man
se hoofskap eerbiedig.

4. Die bestudering van spesifieke Skrifgedeeltes waar moontlik na die diens
van vroue in ‘n “amptelike” rol van diakens in gemeentes verwys word, kon
geen algemeen aanvaarde gevolgtrekkings bied nie, maar dui tog in die
rigting dat daar vroue in die diakendiens was (Rom 16:1,2; 1 Tim 3:11). Dit
is egter duidelik dat vroue in die vroeg-Christelike kerk “diakonale
dienswerk” in die versorging van medegelowiges verrig het (1 Tim 3:11;
5:9-15). Die Sinode keur in die lig van die Skrif goed dat vroue wat die
nodige gawes het as diakens in die GKSA verkies en bevestig kan word.
Die Sinode oordeel verder dat bepaalde tekste soos Rom 16:2, 1 Tim
3:11 en 5:9-15 baie lank reeds in die Gereformeerde Kerke in ekumeniese
verband ‘n belangrike ondersteunende rol vir vroue in ‘n besondere amp
speel, alhoewel daar enersyds nie duidelike sekerheid bestaan nie, maar
andersyds ook geen verbod op vroue in die amp van diaken geplaas word
nie.

5. Die Kerkorde en Bevestigingsformuliere van die GKSA onderskei tussen
die Woordbediening en toesighouding wat aan predikante en ouderlinge
opgedra word, en die diakonale diens om die liefdesgemeenskap in
Christus te laat lewe. Die predikant(e) en ouderlinge vorm die Kerkraad
deur wie die gemeente regeer word met die gesag van Christus. Die sinode
bevestig die onderskeid wat tussen die drie besondere dienste in die kerk
bestaan. Hierdie onderskeid bring mee dat daar geen belemmering is vir
vroue in die diens van die diaken nie.

6. Dit is duidelik dat vroue in die Nuwe-Testamentiese tyd ook met profetiese,
leer en onderriggawes in die gemeentes opgetree het, maar dis nie duidelik
hoe sy hierdie gawes in die lig van Skrifgedeeltes soos 1 Tim 2:12 en 1
Kor 14:34 moet uitleef nie. Die Sinode ondersoek die verskillende
moontlikhede binne en buite die gemeente waarin die vrou haar profetiese-
, leer- en onderriggawes kan gebruik.

7. Die Sinode wys Deputate aan om in die lig van die bevindinge van die
afgehandelde studies in die GKSA die kerkregtelike implikasies te
ondersoek wat die moontlike verkiesing van vroue as ouderlinge en
beroeping van vroue as predikante sal hê. ‘n Empiriese ondersoek van
die praktyk waar vroue reeds in daardie dienste staan moet ook gedoen
word. Die studie word onderneem in oorleg met Gereformeerde Kerke met
wie die GKSA ekumenies een is. Die Sinode versoek dat die diens van
die vrou in die kerk deel sal uitmaak van die Agenda van die eersvolgende
vergadering van die Internasionale Konferensie van Gereformeerde Kerke
(ICRC).

8. Die verhouding tussen man en vrou in die huisgesin (huwelik) word
meermale in vergelyking met, of as metafoor, vir die verhouding tussen
man en vrou in die “huisgesin van God” (gemeente) gebruik. So word bv
die leiding in die gemeente aan die mans wat hulle huise goed kan regeer,
opgedra (1 Tim 3:4; Titus 1:6,7). Die ouderlinge word “die bestuurders van
die huisgesin van God” genoem. Studie oor die verhouding tussen die man
en vrou in die huisgesin kan rigtinggewend wees vir soortgelyke
verhoudinge in die “huisgesin van God”. Die Sinode ondersoek die saak
en gee riglyne aan die kerk daaroor.
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9. Die besondere dienste (diaken, ouderlinge en predikant) is nie posisies
van status in die kerk nie, maar wel vaste, georganiseerde en
leidinggewende bedieninge waardeur die Here sy kerk lei en versorg. Die
bedoelinge van die besondere dienste is om die gelowiges toe te rus vir
hulle dienswerk in kerk en koninkryk (Ef 4:12). Die Sinode bevestig die
dienskarakter van die besondere ampte en moedig kerke aan om die
gedagte aan status teen te werk. Verder word kerke aangemoedig om
gelowiges steeds toe te rus om diens te kan lewer tot opbou van die
gemeente.

10. Om in die besondere dienste te staan is nie vir elkeen wat dit begeer
beskore nie. Daarom is bepaalde vereistes vasgestel - ook vir mans (1
Tim 3:1-7; 1 Tim 5:9-15). Die dienswerk moet tot eer van God en opbou
van sy gemeente wees. In alle dienswerk moet die gesag van Christus as
hoof van die kerk erken word. Die Sinode moedig kerke aan om opnuut
daarop ag te slaan dat die vereistes wat die Skrif stel toegepas word
wanneer diakens, ouderlinge en predikante verkies word.

11. Die Sinode gee aan die te benoemde Deputate opdrag om die nodige
wysigings in die Kerkorde en Bevestigingsformuliere vir diakens aan te
bring. Die implikasies van die reëling van KO, art 38 vir hulpouderlinge
moet verreken word.

12. Die Sinode neem in ag dat daar verskillende bedieningsbehoeftes in
gemeentes van die GKSA bestaan, waarin uitsonderlike reëlings tov die
verskillende dienste nodig mag wees.

13. Die Sinode gee opdrag aan Deputate of ‘n begaafde skrywer om ‘n
bevatlike riglyn vir Kerkrade en lidmate te publiseer waarin die neerslag
van die Deputaterapporte van 1988 en 2003 vervat word. Praktiese riglyne
om in die kerk die volheid van die gawes wat God aan vroue (en mans)
gee te laat benut, word ook daarin vervat.

14. Die gewete van gelowiges mag nie sonder die nodige oortuiging uit die
Woord gebind word nie (NGB, art 32). Vorige studies binne die GKSA (tov
die vereistes wat die Bybel stel, Kerkorde, Belydenis, kerkgeskiedenis,
ens) het bevind dat vroue nie in die dienste van ouderlinge of predikante
mag staan nie. Uit die Rapporte wat by hierdie Sinode gedien het, blyk dit
egter dat daar sake soos die volgende is, wat verdere ondersoek noodsaak.
Die Sinode gee opdrag aan die te benoemde Deputate om die volgende
Sinode te adviseer oor die betekenis van die volgende ten opsigte van die
vrou se betrokkenheid by die besondere dienste:

(a) In watter mate is 1 Kor 11:3 ‘n vertrekpunt vir die gesagsverhouding
tussen man en vrou in die gemeente? Watter lyne kan bv na 1 Kor
14 en Ef 5 getrek word?

(b) Hoe raak die hoofskap van die man ten opsigte van sy vrou in die
huwelik, die beperking op die vrou ten opsigte van die regeeramp?

(c) Die man as hoof moet die leiding neem in die huwelik. Hoe raak
dit die funksionering van die verskillende dienste in die kerk?

(d) In Ef 5:23 word die huweliksverhouding beskryf met die woorde:
“Die man is die hoof van die vrou ...” Watter implikasies het die
huweliksverhouding vir die verhouding tussen getroudes in die
gemeente, veral ten opsigte van die besondere dienste?
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(e) Die Skrif praat van die verhouding tussen die getroude mans en
hulle vroue. Hoe raak dit die posisie van ander vroue in die
gemeente?

(f) Hoe kon vroue die gawe van profesie uitleef, terwyl hulle in die
gemeente van Korinte moes “swyg” in die erediens (1 Kor 11:5,
12:10 & 14:33-34). Wat beteken dit vir vandag? Op watter wyse
kan hierdie gawe tot opbou van die gemeente gebruik word?

(g) Kan 1 Tim 2:11 as riglyn vir die toelating al dan nie van vroue as
bedienaars van die Woord gebruik word? Verdere studie rakende
die konteks waarbinne die uitsprake gedoen word kan moontlik
lig werp.”

1.2 Genotuleerde besluite waarteen beswaar gemaak word
“Pt. 5.4 Goedgekeur. Ad hoc-kommissie voeg die advies van Prof A le R du
Plooy by om as verdere motivering te dien – ds D Laufs, dr DG Breed, prof A le
R du Plooy en oudl P Kruger.”
“Pt. 5.7 Goedgekeur – skrap laaste drie reëls.”
“Pt. 5.14    Goedgekeur.

Voeg by: Is daar Skriftuurlik onderskeid tussen die wyse waarop
manlike en vroulike diakens hulle dienswerk verrig (1 Tim 3).
Diepgaande ondersoek moet ook gedoen word na die persoon wat in
Rom 16:7 as Junian (akk) aangedui word, maar wat, volgens die lig
tot ons beskikking gedurende al die eeue (tot aan die einde van die
13de eeu) as ‘n vrou (“Junia”) beskou is (volgens ‘n bepaalde
aksentuering). Sy is volgens hierdie lesing as ‘n vroue-apostel deur
Paulus en ook onder die apostels in die algemeen geëer. Daar is ‘n
oorwig van kontemporêre eksegese wat haar ook as ‘n vrou aanvaar.
Wat was die aard van haar apostelskap? Watter lig werp dit op die
vraag – veral op die vrou in die leeramp.
Deputaterapporte (3) sowel as die Kommissierapport word na die
Deputate verwys vir verdere studie.
K201, pt. 5.3 word ook na die te benoemde Deputate verwys.”

2. Besware
 Afdeling 1: Skriftuurlik
Die Sinode het onder andere die volgende ingrypende besluit aangaande die vrou
in die amp goedgekeur, Artikel 235 [Notule Art 42.1, p N58]:
“5.  Samevattende aanbevelings van die Kommissie

Die Sinode besluit in die lig van jarelange studie die volgende oor die plek
van die vrou in die kerk:

4. Die bestudering van spesifieke Skrifgedeeltes waar moontlik na die diens
van vroue in ‘n “amptelike” rol van diakens in gemeentes verwys word, kon
geen algemeen aanvaarde gevolgtrekkings bied nie, maar dui tog in die
rigting dat daar vroue in die diakendiens was (Rom 16:1,2; 1 Tim 3:11).
Dit is egter duidelik dat vroue in die vroeg-Christelike kerk “diakonale
dienswerk” in die versorging van medegelowiges verrig het (1 Tim 3:11;
5:9-15). Die Sinode keur in die lig van die Skrif goed dat vroue wat die
nodige gawes het as diakens in die GKSA verkies en bevestig kan word.
Die Sinode oordeel verder dat bepaalde tekste soos Rom 16:2, 1 Tim
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3:11 en 5:9-15 baie lank reeds in die Gereformeerde Kerke in ekumeniese
verband ‘n belangrike ondersteunende rol vir vroue in ‘n besondere amp
speel, alhoewel daar enersyds nie duidelike sekerheid bestaan nie, maar
andersyds ook geen verbod op vroue in die amp van diaken geplaas word
nie.”

2.1 Beswaargrond 1: Die besluit hou nie aan die vólle openbaringsgeskiedenis en
openbaringsinhoud van die Skrif vas nie.

2.1.1 Beredenering
2.1.1.1 Dit is ons belydenis dat die hele Skrif, en die Skrif alléén as verklaringsbasis

dien vir ons dienswerk in die kerk en in die samelewing. Ons beroep ons op
die NGB, artt 5, 7 tesame met die Skrifgedeeltes wat hierdie belydenis ten
grondslag lê.

2.1.1.2 Die bekende Grammaties-historiese verklaarmetode het gevolglik (mede
teenoor die Rooms Katolieke kerk asook teenoor die Anabaptiste en ander
sektes) gelei tot die formulering van die Gereformeerde verklaarbeginsels wat
ons sedertdien ken as Sola Scriptura – wat die tota en una Scriptura insluit
(die Skrif alléén wat die héle Skrif en die éénheid van die Skrif insluit), en
daaruit voortvloeiende dat Sacra Scriptura sui ipsius interpres (die Heilige
Skrif is sy eie uitlegger) asook Sacra Scriptura suprimus index controversarium
est (die Heilige Skrif is die absolute indeks in leergeskille).

2.1.1.3 Laasgenoemde bring mens tot die gevolgtrekking dat sake vir die bediening
in die gemeente (soos byvoorbeeld die verkiesbaarstelling van mense in die
besondere dienste) nie anders vasgestel kan word as wat duidelik uit die hele
Skrif voorgeskrywe word (met lering, met bevele, met gebooie, met voorbeelde)
nie. Dit beteken dat wanneer die Skrif in sy geheel-openbaring sekere dinge
beveel, ons dit nie mag nalaat nie en wanneer die Skrif in sy geheel-openbaring
(die openbaringshistorie inaggenome) iets verbied, ons nie die reg het om dit
toe te laat of aan te beveel nie. Die Gereformeerde Skrifbeskouïng en
Skrifhantering handel immers nie op vermeende gegewens wat nie in die Skrif
sou voorkom nie. Daarmee word bedoel: die Gereformeerde Skrifhantering
staan byvoorbeeld teenoor die manier van die Anabaptiste wat die kinderdoop
verwerp omdat dit blykbaar nie eksplisiet in die Bybel beveel word nie, en ook
teenoor die manier van die Rooms Katolieke wat ’n velerlei van gebruike
ingevoer het omdat dit blykbaar nie in die Bybel verbied word nie. Die
Gereformeerde manier was nog altyd om alleen die totale openbaring van die
Skrif in die ontplooiende openbaringsgeskiedenis as die enigste basis vir
leerstellige en praktiese sake te beskou. (Ons belydenis in die HK, So 35, v/a
96 en die NGB, art 32 is hier van toepassing.)

2.1.1.4 Nou het die Sinode se besluit berus op:
(a) ‘spesifieke Skrifgedeeltes waar daar nie algemeen aanvaarde

gevolgtrekkings’ gemaak kan word nie.
(b) Spesifieke Skrifgedeeltes wat ‘in die rigting dui’ dat vroue in die diaken-

diens was.
(c) Duidelikheid dat vroue in die ‘diakonale dienswerk’ van die gemeente

werksaam was.
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(d) Onduidelikheid oor die betekenis van tekste soos Rom 16:2, 1 Tim 3:11
en 5:9–15 wat in die ekumeniese gereformeerde verband ’n ondersteun-
ende rol speel.

(e) Blykbaar ‘geen verbod in die Bybel op vroue in die amp geplaas word
  nie.’

2.1.1.5 Daar blyk twee Skriftuurlike tekortkominge in die besluit van die Sinode te
wees.

2.1.1.5.1 Spesifieke Skrifgedeeltes waaroor onduidelikheid is en waarvan daar geen
algemeen aanvaarde gevolgtrekkings gemaak kan word nie, is nie in hulle
samehang met die res van die openbaringsgeskiedenis vasgehou in die
besluit nie. Vorige Sinodebesluite het egter wel die héle Skrif se lering
vasgehou. Aangesien die slotsom van Sinode 1988 (Acta 1988:517 ev) juis
aan die volle openbaringsinhoud vasgehou het, was daar ook duidelikheid
oor die rede waarom hy tot die teenoorgestelde standpunt as 2003 gekom
het. Buitendien stry dit met die motivering van Sinode 1988 by sy besluit
3.7.1, p 522: “die Sinode kan nie ’n besluit neem waarvan die Skrifbegronding
slegs as ‘moontlik’ aangedui word nie”.

2.1.1.5.2 Die Skrif is beslis volgens die erkenning van Sinode 1988 daaroor duidelik
dat geskikte aangewese broeders in die besondere ampte moet dien.

2.1.1.5.3 Die volle raam van die openbaringsgeskiedenis waarby die instelling van
die diakenamp, die verantwoordelikhede van die diakens, en die taak en
plek van die vrou binne die Godgegewe verbondstruktuur van die
huishouding die susters nie toelaat om die amp van die diaken te verrig nie,
is in die besluit verbygegaan. Hierdie besluit staan in stryd met die van
Sinode 1988. In sy motivering vir sy besluit het Sinode 1988:520-521, 3.6.7
byvoorbeeld in verband met die onsekere teks van 1 Tim 5 gestel: “dat, in
die lig van al die ander gegewens in die Bybel insake die vrou die kans
baie skraal lyk of daar ’n afsonderlike diens vir vroue in die nuwe
Testamentiese kerke bestaan het”. Ook in sy motivering tov die praktiese
konsekwensies by 3.7.1, p 522, het die Sinode 1988 gestel: “Die
Deputaterapport het nie aangetoon dat ons voldoende getuienis uit sy
geopenbaarde wil het dat dit die wyse is waarop Hy in sy kerk werk nie”.

2.1.1.5.4 Hierby geld ook die beginsel dat Bybelgedeeltes wat ten opsigte van ‘n
sekere saak minder duidelik of eksplisiet is, verklaar moet word deur
gedeeltes wat ten opsigte van daardie saak wel eksplisiet/duidelik is. [“Bij
wat in de Heilige Schrift duister is, moeten wij ter verklaring uitgaan van
hetgeen dienaangaande daarin elders helderder werd geopenbaard – S
Greijdanus – Schriftbeginselen ter Schriftverklaring, bls 140.] Hierdie punt
is van kernbelang aangesien die Sinodebesluit berus op interpretasie van
tekste wat (deur die Sinode self aangedui is as) glad nie baie duidelik hieroor
is nie [Rom 16, 1 Tim 3: 1] terwyl twee grondliggende tekste in hierdie
verband Hand 6 en 1 Tim 3:12 is waarin baie duidelik die term mans gebruik
word vir wie in die diakenamp moet dien. Die Sinode toon nie aan hoe die
kerke vir hulle uitvoering van hierdie opdragte met verantwoording die
vereiste van ‘manne’ kan verbygaan of ignoreer nie.

2.1.1.6 Spesifiek in verband met die amp van diaken behoort die volgende
argumentasie wat uit die Deputaterapport, die besluit en die Ongepubliseerde
Bylae van Sinode 1988 kom, ook in berekening geneem te gewees het:
Spesifiek die diakenamp van Hand 6, moet gesien word as ‘n Nuwe
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Testamentiese ontwikkeling vanuit die apostelamp (Hand 6). Van hierdie
ampsdraers word in hulle ampsomskrywing vereis dat hulle bepaalde regeer–
en–leer funksies saam met die ouderlinge en die leraars moet uitoefen (1 Tim
3), oor die lidmate van die gemeente wat die broeders as hoofde van hulle
huishoudings insluit. Wanneer in Rom 16 van Febe as ‘n diakonos verwys word,
beteken dit nie iets anders as elke gewone vorm van Christelike dienswerk in
die Nuwe Testamentiese gemeente nie, soos die tafelbediendes (Luk 10:40,
Joh 2:5,9), dienaars van die sonde (Rom 15:8), dienaars van die evangelie
(Gal 2:17), ‘n dienaar van die kerk (Rom 16:1, Kol 1:25), Paulus en Appollos
wat sowel dienaars van God en die kerk was (1 Kor 3:5), Epafras wat ‘n dienaar
van God is (Kol 1:7), en Tigikus wat ‘n dienaar van die Here is (Kol 4:7, Ef
6:21). Die term is selfs gebruik in verband met Christus, Paulus, die apostels,
Timotheus (1 Tess 3:2), Tigikus (Kol 4:7), Epafras (Kol 1:7) en ook vir Febe
(Rom 16:1). Die woord is so dikwels gebruik op persone wat nie diakens in
die besondere amp was nie, dat ‘n noukeurige verrekening aan al die
verskillende aanwysers in die tekste en hulle tekstuele konteks gegee moet
word voordat verklaar kan word dat die betrokke persoon in die besondere
amp van die diaken benoem was. In die meeste gevalle waar dit wel so is, is
dit maklik. Van die meer as 30 kere waar die woord “diakonos” in die Nuwe
Testament voorkom, is daar slegs 4 plekke waar eksplisiet na die Besondere
amp van diaken verwys word (Fil 1:1, 1Tim 3:8,12,13). In die ander gevalle is
dit meestal maklik omdat die omringende teks aanwys dat die persone wat
“diakonoi” was, amptelik as apostels of evangeliste of tafelbedieners opgetree
het. Febe is in die opsig ‘n uiters moeilik-bepaalbare geval, aangesien sy in
die laaste groete genoem word tesame met die goeie hoedanigheid waarin
die apostel haar onthou, sonder om die nadere substansie daarvan weer te
gee. Waar eksplisiete aanwysings uit die teks in die geval van Febe ten gunste
van dieselfde amp van diaken waarin die manne gedien het, nie hier aanwesig
is nie, en waar die res van die voorskrifte oor die dienswerk van die vroue nie
die leer-en-regeer funksies van die besondere amp van die diakens (Hand 6)
toelaat nie, verkondig die geheel van die Bybel dat die vroue nie tot die amp
van diaken nie, en tot geeneen van die besondere ampte aanwysbaar of
bevestigbaar is nie, maar dat hulle hulle unieke en besondere gawes in die
gemeente ook as dienaresse volgens 1 Tim 3:11 en 1 Tim 5:9 ev onder die
leiding en toerusting van die broeders in die besondere ampte moet verrig.
Dit is juis só dat vroue in die Bybelse tyd, in die vroeë Nuwe Testamentiese
kerkgeskiedenis, in die tyd van die Reformasie en die na-Reformasie
diensbaar was in die kerke.

2.1.1.7 Waar die vorige Sinodes besluite geneem het op grond van wat vir hulle uit
die totale Skrifopenbaring duidelik was (kyk veral die besluit 3.6.1 en sy
motivering van Acta 1988:518), het hierdie besluit van Sinode 2003 berus op
enkele tekste waarvan hulle self erken, die betekenis onduidelik is. Dit is in
stryd met die gevolgtrekkings (Acta 1988:510–517) waarvan die Sinode “met
besondere dank” kennis geneem het.

2.1.1.8 Daar bly dan enkele moontlikhede oor: Of die Sinode 2003 het in sy
beredenering tav Sinodes 1988, 1991, 1995, 1997 en 2000 gefouteer en moet
op daardie besluite terugkom, of die Sinode 2003 regverdig sy besluit omdat
hy die Skrif anders verstaan as die voorafgaande Sinodes.
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2.2 Beswaargrond 2: Die Sinode het in stryd met NGB, artt 5, 6 en 7 besluit om hom
vir die volgende Sinode te laat bedien met advies wat berus op gegewens wat
buite die Skrif lê en met onduidelike Skrifgedeeltes waaroor slegs bespiegel
kan word.
Die Sinode het onder andere verder besluit, Artikel 235 [Notule Art 42.1, p N58]:
“5.  Samevattende aanbevelings van die Kommissie

Die Sinode besluit in die lig van jarelange studie die volgende oor die plek
van die vrou in die kerk:
7. Die Sinode wys Deputate aan om in die lig van die bevindinge van die

afgehandelde studies in die GKSA die kerkregtelike implikasies te
ondersoek wat die moontlike verkiesing van vroue as ouderlinge en
beroeping van vroue as predikante sal hê. ‘n Empiriese ondersoek van
die praktyk (ons beklemtoning) waar vroue reeds in daardie dienste staan
moet ook gedoen word. Die studie word onderneem in oorleg met
Gereformeerde Kerke met wie die GKSA ekumenies een is. Die Sinode
versoek dat die diens van die vrou in die kerk deel sal uitmaak van die
Agenda van die eersvolgende vergadering van die Internasionale
Konferensie van Gereformeerde Kerke (ICRC).”
En
“14. Die gewete van gelowiges mag nie sonder die nodige oortuiging uit

die Woord gebind word nie (NGB, art 32). Vorige studies binne die
GKSA (tov die vereistes wat die Bybel stel, Kerkorde, Belydenis,
kerkgeskiedenis, ens) het bevind dat vroue nie in die dienste van
ouderlinge of predikante mag staan nie. Uit die Rapporte wat by
hierdie Sinode gedien het, blyk dit egter dat daar sake soos die
volgende is, wat verdere ondersoek noodsaak. Die Sinode gee
opdrag aan die te benoemde Deputate om die volgende Sinode te
adviseer oor die betekenis van die volgende ten opsigte van die
vrou se betrokkenheid by die besondere dienste:
o Is daar Skriftuurlik onderskeid tussen die wyse waarop manlike

en vroulike diakens hulle dienswerk verrig (1 Tim 3). Diepgaande
ondersoek moet ook gedoen word na die persoon wat in Rom
16:7 as Junian (akk) aangedui word, maar wat, volgens die lig tot
ons beskikking gedurende al die eeue (tot aan die einde van die
13de eeu) as ‘n vrou (“Junia”) beskou is (volgens ‘n bepaalde
aksentuering). Sy is volgens hierdie lesing as ‘n vroue-apostel
deur Paulus en ook onder die apostels in die algemeen geëer.
Daar is ‘n oorwig van kontemporêre eksegese wat haar ook as ‘n
vrou aanvaar. Wat was die aard van haar apostelskap? Watter lig
werp dit op die vraag – veral op die vrou in die leeramp.”

En
“4.  Die Sinode oordeel verder dat bepaalde tekste soos Rom 16:2, 1 Tim

3:11 en 5:9-15 baie lank reeds in die Gereformeerde Kerke in
ekumeniese verband ‘n belangrike ondersteunende rol vir vroue in ‘n
besondere amp speel, alhoewel daar enersyds nie duidelike sekerheid
bestaan nie, maar andersyds ook geen verbod op vroue in die amp
van diaken geplaas word nie.”

2.2.1 Beredenering
2.2.1.1 Alhoewel nog altyd erken is dat ‘ander bronne’ naas die Bybel vrugbaar gebruik
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behoort te word om die betekenis van die Bybel te verhelder en te versterk, is
dit uit die volkome toerustingskwaliteit van die Bybel self (2 Tim 3:16–17) en
gevolglik volgens ons belydenis (NGB, artt 6, 7) nie nodig om ‘ander bronne’
naas die Skrif te gebruik om die betekenis van die Skrif vas te stel nie. Trouens,
vir die finale vasstelling van die Here se bedoeling met ’n Skrifgedeelte is die
gebruik van ‘ander bronne’ naas die Skrif ongeldig. Dit raak ons belydenis
van ’n afgeslote of ’n oop kanon regstreeks. Eers nadat die Here se
bedoeling deur Skrif met Skrif vergelyking (Sola Scriptura) vasgestel is, mag
en moet ‘ander bronne’ naas die Skrif gebruik word om die reeds vasgestelde
betekenis te verhelder en te versterk. Dit mag egter nooit dien om die betekenis
daarvan (a) te bepaal, (b) vas te stel, (c) te korrigeer, of (d) teen te spreek nie.
(Vgl die bedoeling van NGB, art 6.)

2.2.1.2 Die Gereformeerde Skrifverklaring ignoreer ook nie relevante getoetste
gegewens wat deel was van die mileu waarbinne dit tot stand gekom het nie,
en ook nie die kontekste waarbinne dit opnuut toegepas moet word nie. Daar
is egter ‘n verskil tussen die konteks en die teks. Die teks moet naamlik die
konteks dikteer en die anders om nie.

2.2.1.3 Wanneer ander gegewens as die Skrif self gebruik word om aan kerke leiding
te gee, is daar die gevaar dat die gesag van die Skrif gerelativeer word en
tree die Sinode op in stryd met sy Openlike Verklaring.

2.2.1.4 Hierdie besluite wat vir verdere studie verwys is deur die Sinode gaan daarvan
uit dat daar ‘ander bronne’ naas die Skrif gebruik moet word om die Sinode te
adviseer en aan die kerke leiding te gee. Bronne soos: ’n empiriese ondersoek
van waar vroue reeds in die besondere ampte staan en die vermeende kennis
in verband met Junian (Rom 16:7) en onsekerheid/bespiegeling (vgl Acta
1988:519 motivering op 3.6.3) in verband met Febe (Rom 16:2).

2.2.1.5 Hierdie besluit is geneem terwyl die Sinode van 1988 reeds besluit het om
die gedagte af te keur dat: “...die skopus van die evangelie van Christus wys
in die rigting dat vrouens deur God geroep en begiftig kan word om op ’n
besondere wyse in sy kerk te dien soos Hy goeddink” (Sinode 1988:519, 3.6.3).
En daarby gemotiveer: “wanneer 3.2.2.1.3 en 3.2.2.1.5 van die Deputaterapport
saamgelees word met 8.3.4 van die Ongepubliseerde Bylae blyk dit duidelik:
‘in die Nuwe Testament is daar geen getuienis van ’n vrou wat as ouderling of
Woordbedienaar opgetree het nie, ook nie by wyse van uitsondering nie.
(Ongepubliseerde Bylae, 9.7) en dat daar niks meer as bloot bespiegel kan
word oor die moontlikheid dat Febe ’n diaken sou wees” (Deputaterapport,
3.2.2.2.4, Ongepubliseerde Bylae, 8.3.4.1).

2.2.1.6 Daar bly dus net enkele moontlike verklarings vir die Sinode 2003 se
welomskrewe opdrag aan Studiedeputate: Of Sinode 2003 het homself vergis
tov sy steeds geldige besluite van 1988 en moet op sy besluit terugkom, of
Sinode 2003 verstaan en hanteer die Skrif bedoeld anders as Sinode 1988
en beskou sy jongste besluite as sy nuwe gewysigde standpunt oor die verstaan
van die Skrif.

Afdeling 2: Kerkregtelik
2.3 Beswaargrond 3: Die Sinode het besluit om die vroue tot die besondere amp

van Diaken verkiesbaar te laat wees op aanbeveling van sy Deputate wat nie
die magtiging gehad het om verder op die verkiesbaarheid van vroue tot die
besondere ampte te studeer nie (vgl KO, art 49).
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2.3.1 Beredenering
2.3.1.1 Die Sinode het onder andere die volgende ingrypende besluit aangaande die

vrou in die amp geneem, Artikel 235 [Notule Art 42.1, p N58]:
“5  Samevattende aanbevelings van die Kommissie

Die Sinode besluit in die lig van jarelange studie die volgende oor die plek
van die vrou in die kerk:

4. Die bestudering van spesifieke Skrifgedeeltes waar moontlik na die
diens van vroue in ‘n “amptelike” rol van diakens in gemeentes verwys
word, kon geen algemeen aanvaarde gevolgtrekkings bied nie, maar
dui tog in die rigting dat daar vroue in die diakendiens was (Rom
16:1,2; 1 Tim 3:11). Dit is egter duidelik dat vroue in die vroeg-
Christelike kerk “diakonale dienswerk” in die versorging van
medegelowiges verrig het (1 Tim 3:11; 5:9-15). Die Sinode keur in
die lig van die Skrif goed dat vroue wat die nodige gawes het as
diakens in die GKSA verkies en bevestig kan word. Die Sinode oordeel
verder dat bepaalde tekste soos Rom 16:2, 1 Tim 3:11 en 5:9-15 baie
lank reeds in die Gereformeerde Kerke in ekumeniese verband ‘n
belangrike ondersteunende rol vir vroue in ‘n besondere amp speel,
alhoewel daar enersyds nie duidelike sekerheid bestaan nie, maar
andersyds ook geen verbod op vroue in die amp van diaken geplaas
word nie.”

2.3.1.2 Maar Sinode 1988:522, 3.7.3 het besluit:
“Uit die Rapport blyk dit duidelik dat vroulike lidmate nie in die besondere
diens van Woordbedienaar en ouderling dien nie. Daar kan ook nie sonder
teëspraak voldoende bewys word dat vroulike lidmate (getroud of ongetroud)
in die diens van diaken dien nie.
Besluit: Goedgekeur.”
Verder is ook na sy besluit op p 519, punt 3.6.3 die volgende insiggewende
motivering aangebied waarom nie goedgekeur is dat: “die skopus van die
evangelie van Christus wys in die rigting dat vrouens deur God geroep en
begiftig kan word om op ’n besondere wyse in Sy kerk te dien soos Hy
goeddink” nie. (Sinode 1988:519, 3.6.3). Daarby het die Sinode gemotiveer:
“wanneer 3.2.2.1.3 en 3.2.2.1.5 van die Deputaterapport saamgelees word
met 8.3.4 van die Ongepubliseerde Bylae blyk dit duidelik: in die Nuwe
Testament is daar geen getuienis van ’n vrou wat as ouderling of
Woordbedienaar opgetree het nie, ook nie by wyse van uitsondering nie.
(Ongepubliseerde Bylae, 9.7) en dat daar niks meer as bloot bespiegel kan
word oor die moontlikheid dat Febe ’n diaken sou wees” (Deputaterapport,
3.2.2.2.4, Ongepubliseerde Bylae, 8.3.4.1).

2.3.1.3 Die welomskrewe opdrag wat Sinode 2000 (440–441) aan Studiedeputate
gegee het, was:

“E. KOMMISSIERAPPORT
Aanbeveling: Die Sinode gee op die volgende wyse gevolg aan die
Beskrywingspunt:
1. Die Sinode wys Studiedeputate aan om met die besluite van vorige
Sinodes as vertrekpunt (vgl KO, artt 31, 46), ‘n studie te maak oor wat in die
Skrif geopenbaar word oor die wyse waarop die Here die vrou in die kerk
gebruik het en steeds wil gebruik.
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2. Alle bestaande inligting en besluite in die Acta’s van die Sinode oor die
plek van die vrou in die kerk word duidelik saamgevat, gepubliseer en op ‘n
bevatlike wyse aan die kerke beskikbaar gestel.
Motivering
Daar is baie inligting verspreid en gefragmenteerd in die verskillende Acta’s
van die Sinode, onder andere die Ongepubliseerde Bylae by die besluit
van Sinode 1988. So ‘n dokument kan die insette soos gevra fasiliteer.
3. Die studie word op so ‘n wyse onderneem dat die kerke daarin
saamgeneem word deurdat die Studiedeputate vir Kerkrade en individuele
lidmate op ‘n ordelike gekoördineerde wyse geleentheid gee om tot die
onderskeie fases van die studie insette te mag lewer.
4. Die studie fokus op die openbaringshistoriese Skrifgewens oor die plek
en rol van die vrou in die kerk. Duidelike verband moet in die studie
aangetoon word oor die raakvlakke van die plek en rol van die vrou in
samehang met die plek en rol van die man.
5. Die Studiedeputate poog om antwoord te vind op talle onbeantwoorde
vrae en los lyne wat daar uit die vorige studies voortgespruit het, soos blyk
uit die motivering by die Beskrywingspunt.
6. Die Studiedeputate poog om op ‘n verantwoorde wyse die weg aan te
dui waarop die resultate van hierdie studie in die kerk geïmplementeer kan
en behoort te word.
7. Die Deputate moet die bevindings en besluite van Gereformeerdes
wêreldwyd verreken in die studie.
Besluit: Goedgekeur.”

2.3.1.4 Terwyl Sinode 1988 reeds duidelikheid gehad het dat geeneen van die
besondere ampte vir vroue toeganklik is nie, en veral dat nie sonder teëspraak
gepraat kan word van vroue in die amp van Diaken nie, was dit mede ‘die
besluite van vorige Sinodes as vertrekpunt’ waaruit die Studiedeputate moes
vasstel “oor wat in die Skrif geopenbaar word oor die wyse waarop die Here
die vrou in die kerk gebruik het en steeds wil gebruik.”

2.3.1.5 Terwyl die vorige Sinodes in studie oor die verkiesbaarheid van vroue tot die
besondere ampte reeds duidelikheid gekry het daaroor dat die skopus van
die evangelie nie wys in die rigting dat vroue in die besondere ampte in die
gemeente kan dien nie (Acta 1988:519, 3.6.3 asook 521, 3.6.8 gelees tesame
met die motiverings daarvan), vind ons in die opdrag van Sinode 2000 geen
enkele vermelding van die vrou in die besondere ampte nie.

2.3.1.6 Dit is opvallend by die opdrag van Sinode 2000 dat aanwysings van die
Kerkorde artt 31 en 46 daarby aangebring is. Sinode 2000 wil blykbaar sy
Deputate se aandag pertinent daarop vestig:
(a) Dat die besluite wat vorige Sinodes geneem het as vas en bindend geneem

moet word tensy bewys word dat dit in stryd met die Skrif is (art 31).
(b) Dat die besluite van vorige Sinodes nie weer op die tafel van die Sinode

gebring word nie tensy die necessitas daarvan aangetoon word (art 46).
2.3.1.7 Dit blyk dus dat waar Sinode 2000 ’n meer algemene studie-opdrag aan sy

Deputate gegee het, hy nogtans die verkiesbaarheid van vroue tot die
besondere ampte van hierdie studie uitgesluit het deurdat hy die besluite van
vorige Sinodes as die vertrekpunt van die nuwe studie gestel het, en nie die
besluite van vorige Sinodes opnuut ingesluit het in die voortgesette studie nie.
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2.3.1.8 Waar die Studiedeputate tog weer die verkiesbaarheid van vroue in die
besondere ampte behandel en daaroor gerapporteer het, het hulle buite hulle
welomskrewe opdrag opgetree.

2.3.1.9 Deur die Deputate se handelswyse te aanvaar/kondoneer, het die Sinode self
in stryd met KO, artt 31 en 46 opgetree.

2.4 Beswaargrond 4: Die Sinode het besluit om vroue tot die besondere amp van
die diaken verkiesbaar te laat wees sonder dat die besluite van Sinode 1988 as
in stryd met die Skrif bewys is (vgl KO, art 31).

2.4.1 Beredenering
2.4.1.1 Die besluite van Sinode 2003 oor die verkiesbaarheid van vroue tot die amp

van diaken (Artikel 235 [Notule Art 42.1, p N58]), is die gevolg van aanbevelings
uit ’n Rapport van Studiedeputate.

2.4.1.2 KO, art 46 reël dat sake wat eenmaal afgehandel is, nie weer voorgestel word
nie, tensy dit noodsaaklik geag word om iets te verander. KO, art 31 dui aan
wanneer dit noodsaaklik is dat iets verander moet word, naamlik wanneer dit
ongeldig is omdat dit in stryd met die Skrif is, maar dan bepaal KO, art 31 ook
dat die ongeldigheid van sodanige besluit bewys moet word.

2.4.1.3 Ten einde seker te maak dat sy Deputate hulle opdrag korrek verstaan, het
Sinode 2000 in sy opdrag pertinent die Kerkorde artikels (31 en 46) aangebring
waarin voorsiening gemaak en reëls neergelê word oor hoe te werk gegaan
moet word sou vorige Sinodebesluite verkeerd wees.

2.4.1.4 Nou het Sinode 1988 reeds tot die Skriftuurlike besluite (517–523, 3.6.1–3.7.5
saamgelees) gekom dat vroue nie tot enige besondere dienste verkiesbaar
is nie. Daar was ook intussen nog geen geldige besware teen die besluite
van Sinode 1988 ingedien wat bewys dat die besluit as sulks in stryd met die
Skrif was nie.

2.4.1.5 Intussen het die Sinode 2003 in botsing met die besluit van Sinode 1988 ’n
nuwe besluit in verband met die verkiesbaarheid van vroue tot die amp van
diaken geneem.

3. Samevatting
3.1 Bevindings

Die volgende argumente word dus aan die Nasionale Sinode voorgehou vir
oorweging en beantwoording.

3.1.1 Die besluite van die Sinode 2003 soos aangehaal, bied Skrif-argumente wat
net enkele Skrifgedeeltes verreken waarvan die betekenis onseker is en nie
soos in 1988 die hele openbaring van die Skrif wat in dié geval wel duidelik is
nie.

3.1.2 En Sinode 2003 het tot sy besluite in die verband gekom sonder dat die
geldende besluite van 1988 ongeldig bewys is, en sonder dat sy Studiedeputate
die mandaat gehad het om opnuut in te gaan teen die besluite wat reeds geneem
is.

3.2 Versoek
3.2.1 Dat die besluite van die Sinode 2003 “dat vroue wat die nodige gawes het as

diakens in die GKSA verkies en bevestig kan word”, ter syde gestel word.
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20.12 BESWAARSKRIF VAN DIE GEREFORMEERDE KERK
WONDERBOOMPOORT OOR VERHOUDING SONDAG EN SABBAT
(Artt 11, 63, 254)

A. Ds GJ Meijer stel die Beswaarskrif.
B. Besluit: Die Beswaarskrif word verwys na die Kommissie Samelewing.
C. Ds NW Ligthelm rapporteer namens die Kommissie Samelewing.
D. Geleentheid vir vrae en bespreking word gegee.
E. Geleentheid vir repliek word gegee.

F. BESWAARSKRIF
Die Kerkraad het met dank en waardering die Rapport oor die verhouding Sondag en
Sabbat deurgegaan en verwerk. Daar is egter enkele kardinale sake in die Rapport
waarmee ons in die lig van God se Woord nie kan saamgaan nie. Die Kerkraad versoek
die Sinode derhalwe om ooreenkomstig KO, art 46 (vgl ook Acta 1991:526-528 en
Acta 1994:52) die volgende beswaar te oorweeg en die Sinode daaroor uit te spreek.

1. Die besluit waarteen beswaar gemaak word
Daar word beswaar gemaak teen art 21.1, 18.8 (binne die konteks van die hele
18), asook die ondersteunende beredeneringe (Acta 2003:474-492). Punt 18.1
lees soos volg:

In die Nuwe Testament is daar nie ‘n opdrag om op te hou werk nie, maar wel ‘n
opdrag om nie van die samekoms van die gemeente weg te bly nie (Heb 10:25).
Sondag is nie in die eerste plek ‘n rusdag nie, maar ‘n erediensdag om die
oorwinning in Christus te vier. Tog is rus ‘n plig vir elke gelowige – ook op die
Sondag. Deur te rus van jou werk toon die gelowige sy heerskappy oor arbeid en
dat die lewe in Christus meer is as arbeid.
Besluit: Die Rapport word met dank aanvaar.

2. Beswaargronde en motiverings
2.1 Beswaargrond 1

Punt 18.8 rus op ongebalanseerde stellings en aannames.
Motivering

2.1.1 Punt 18.8 rus oa op die beredenering rondom die vraag wanneer die Sabbat
ingestel is (Acta:478-480, 7). Die Rapport stel dat daar tov die tyd wanneer die
Sabbat ingestel is veral twee standpunte is wat teenoor mekaar staan. Die
Rapport erken dat die twee standpunte bepaalde konsekwensies vir die
betekenis van die Sabbat vir die gelowiges vandag het. Die een standpunt is
daarvan oortuig dat die Sabbat by die skepping ingestel is – waar die klem op
rus, heiliging en gedenk van die Sabbat val. Die ander (vir die doel van hierdie
Beswaarskrif: standpunt twee) meen dat die Sabbat by die verbondsluiting te
Sinaï ingestel is – waar die klem op verlossing uit slawerny val.

2.1.2 Die Rapport kies vir standpunt twee. Dié keuse rus op die motivering dat dit
“die mees aanvaarbare standpunt is, asook die standpunt met die sterkste
Bybelse gronde. Dit word ook ondersteun deur ander Skrifgedeeltes wat na
God se verlossing uit Egipte verwys…” (Acta:480, 7,2).
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2.1.3 Dit word nie beredeneer waarom standpunt twee die mees aanvaarbare
standpunt met die sterkste Bybelse gronde is nie. Net so min word dit
beredeneer dat standpunt een ‘n minder of onaanvaarbare standpunt is met
swak of geen Bybelse gronde nie.

2.1.4 Met die keuse van standpunt twee ten koste van standpunt een word die balans
wat God self tussen die rus op die sewende dag (Eks 20:11) en die verlossing
uit Egipte (Deut 5:15) stel, verontagsaam. Die inhoud van standpunt een – die
klem op die heiliging en rus, soos dit in Eksodus 20:11 voorkom – word selfs
tot ‘n groot mate agterweë gelaat, asof dit van minder belang sou wees. Dit
reflekteer prominent in 18.8.

2.2 Beswaargrond 2
Punt 18.8 bevat ‘n innerlike teenstrydigheid.

Motivering
2.2.1 In 18.8 word gestel dat daar in die Nuwe Testament nie ‘n opdrag gegee word

om op te hou werk nie … Tog is rus ‘n plig vir elke gelowige – ook op die
Sondag.

2.2.2 Dit dui op ‘n innerlike teenstrydigheid. As daar nie ‘n Skriftuurlike opdrag vir
rus te vinde is nie, op watter gronde kan rus dan wel as ‘n plig beskou en neergelê
word?

2.3 Beswaargrond 3
Die bewoording van 18.8 skep verwarring.

Motivering
2.3.1 Omdat dit nie uit die verslag duidelik na vore kom of rus op Sondag wel of nie

‘n opdrag/plig is nie, word kerke in ‘n staat van verwarring gelaat. Menige
vraagstuk oor Sondagarbeid, Sondagsport (selfs op skole), handeldryf op
Sondag asook oor positiewe inkleding van die Sondag hang as gevolg van die
dubbelslagtige Rapport en Sinodebesluit in die lug.

2.3.2 Punt 18.8 soos wat dit deur die Sinode met dank aanvaar is, voldoen nie aan
die opdrag wat gegee is nie, naamlik om “duidelike prinsipiële riglyne uit die
Woord van God vir die gelowige se lewe volgens die Vierde Gebod te gee”
(Acta 2000:433-434).

2.3.3 Die verwarring wat deur die betrokke deel van die Rapport veroorsaak is, word
bevestig in ‘n artikel in Die Kerkblad van 29 Januarie 2003 (p 16 en 26). Die
artikel moes as weergawe van die Sinodebesluit dien. Dit is in opvolgskrywes,
wat in Die Kerkblad van April 2003 (p 54) verskyn, as verwarrend bestempel en
weerlê.

3. Versoek
Sinode 2006 word versoek om:

3.1 die besluit van Sinode 2003 om die Rapport oor die verhouding Sondag en
Sabbat, punt 18.8 en verwante punte te herroep;

3.2 opnuut Deputate aan te wys om – met inagneming van die werk wat  reeds gedoen
is – die opdrag soos geformuleer deur Sinode 2000 (Acta:433-434) na behore
uit te voer.
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G. KOMMISSIERAPPORT
1. Beswaargrond 1 – Punt 18.8 rus op ongebalanseerde stellings en

aannames
1.2 Beredenering
1.1.2 Openbaringshistories het die Rapport van 2003 hom so laat lei dat die

verlossing uit Egipte sentraal staan aangesien die Rapport 2003 uiteindelik
wou uitkom by “riglyne vir die gelowige se lewe volgens die Vierde Gebod”
(2003:491, 18).

1.1.2 In hierdie riglyne word dan gestel dat die “Ou Testamentiese sabbat vervul is
en nou is Jesus die Sabbat vir elke gelowige” (2003::483, 11.2). Daarom het
Jesus aangetoon “dat die Sabbat nie bedoel is as ‘n wettiese dag vol laste en
dwang nie” (2003:483, 11.3).

1.1.2 Alhoewel die 2003 Rapport vir die standpunt dat die Sabbat by Sinai ingestel
is kies, soos die beswaarde argumenteer, is dit nie bloot ‘n subjektiewe keuse
nie, maar hulle toon aan dat dit ‘n standpunt is met sterk Bybelse gronde
(2003:480, 7.2). Derhalwe kan sodanige keuse tog nie “ongebalanseerd” of
‘n “aanname” wees soos in beswaargrond 1 gesê word nie.

1.1.2 Verder is die hele 2003 Rapport deurspek van ‘n balans tussen rus en verlossing
– “die Sabbat is deur God bedoel as ‘n dag van rus (geen werk mag gedoen
word nie), van toewyding aan die Here en as ‘n dag van dankbare herinnering
aan die verlossing uit Egipte” (2003:480, 8).

1.1.2 As 18.8 van die 2003 Rapport, waarteen die beswaar gaan, in die konteks
van 18.7 en 18.9 beoordeel word, verval die beswaar in ‘n groot mate aangesien
die balans tussen rus en verlossing juis sterk na vore tree.

1.1.2 Die Kommissie vind ook geen aanname nie aangesien die Rapport 2003 juis
sê dat “met hierdie ware rus word bedoel die verlossing van die slawerny van
die sonde” (2003:482/3, 11.2) soos dit ook bely word in HK, So 38, v/a 103.

Besluit: Kennis geneem.
1.2 Bevinding

Die Bewaarskrif bewys nie dat 18.8 van die Deputaterapport 2003 op
ongebalanseerde stellings en nog minder op aannames berus nie.

Besluit: Kennis geneem.
1.3 Bevinding

Die Beswaarskrif slaag nie op beswaargrond 1 nie.
Besluit: Goedgekeur.

2. Beswaargrond 2 – Punt 18.8 bevat ‘n innerlike teenstrydigheid
2.1 Beredenering
2.1.1 Die opdrag van God en plig van die mens rondom die deurbring van die Sondag

kan geen teenstrydigheid in hom dra nie, as gelet word op wat die 2003 Rapport
sê, dat “Jesus die ware rus is en wie in Hom glo, kry aan die ware rus deel en is
besig om die Sabbatgebod te gehoorsaam” (2003:484, 11.10).

2.1.2 Wat die Beswaarskrif aanvoel as ‘n innerlike teenstrydigheid blyk eerder te
wees die geheimenis van die verhouding tussen gawe en opgawe (indikatief
en imperatief) soos wat dit duidelik in die Here se verbondsverhouding met
ons tot uiting kom.

Besluit: Kennis geneem.
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2.2 Bevinding
Die Beswaarskrif bewys nie dat 18.8 ‘n innerlike teenstrydigheid bevat nie.

Besluit: Kennis geneem.
2.3 Aanbeveling

Die Beswaarskrif slaag nie op beswaargrond 2 nie.
Besluit: Goedgekeur.

3. Beswaargrond 3 – Die bewoording van 18.8 skep verwarring
3.1 Beredenering
3.1.1 As die 2003 Rapport in sy geheel gelees en in sy totale samehang bekyk word,

kan geen verwarring ontstaan nie, want “die morele appèl op die Nuwe
Testamentiese Kerk is steeds om die tyd só te benut dat daar tyd sal wees vir
werk en rus, asook tyd vir diens aan God en medemens en vir die onderlinge
meelewing met medegelowiges” (2003:491, 18.7).

3.1.2 Die 2003 Rapport wil verder juis ook die feeskarakter van die Sondag
beklemtoon wat geen verwarring by die gelowige ten opsigte van die deurbring
van die Sondag kan skep nie. “Die Sondag is dus nie ‘n verplaaste Sabbat nie.
Dit is ‘n nuwe dag, ‘n feesdag” (2003:490, 17.6).

Besluit: Kennis geneem.
3.2 Bevinding

Die Beswaarskrif bewys nie dat die bewoording van 18.8 verwarring skep nie.
Besluit: Kennis geneem.

3.3 Aanbeveling
Die Beswaarskrif slaag nie op beswaargrond 3 nie.

Besluit: Goedgekeur.

4. Finale aanbeveling
Die Beswaarskrif slaag in sy geheel nie.
Besluit: Goedgekeur.

5. Opmerking
Hoewel die Kommissie by die Sinode aanbeveel dat die Beswaarskrif nie slaag
nie, wil ons wys op die GKN(v) se studie oor hierdie saak wat as ‘n “handreiking”
getiteld “Sondag HEERlike dag” die lig gesien het. Twee aspekte uit dié studiestuk
waarvan die Sinode kennis kan neem om die verhouding rus en verlossing te
verhelder, is die volgende:

5.1 Die Nuwe Testament stel die verlossing en die rus in Jesus Christus (sien Matt
11:28-30 as inleiding tot Matt 12:1-21) in die middelpunt. Sy opstanding op die
eerste dag van die week is die vertrekpunt van die Nuwe Testamentiese kerk
(Joh 20:1,19; Hand 20:7; 1 Kor 16:2; Op 1:10).

5.2 Die kerk in die wêreld, buite die beloofde land, het die opdrag om die Here se
bedoeling met die rusdag gestalte te gee. Wat die gebod om nie te werk nie
aangaan doen die gelowige dit in die ruimte van Christus en die vryheid van die
Gees om etiese afwegings te maak oor die mate van werk wat noodsaaklik is.

Besluit: Kennis geneem.
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20.13 RAPPORT DEPUTATE LEERSTELLIGE SAKE – ALTERNATIEWE
NAGMAALSFORMULIERE (Artt 87, 289)

A. Dr N Vorster stel die Rapport.
B. Besluit: Die Rapport word verwys na die Kommissie Leerstellig Sake.
C. Dr De W Saaiman rapporteer namens die Kommissie Leerstellig Sake.

D. RAPPORT
1. Opdrag (Acta 2003:637)
1.1 Om aandag te skenk aan Nagmaalsformuliere wat in gebruik is by kerke met wie

die GKSA in korrespondensie staan.
1.2 Indien dit uit die studie sou blyk dat (a) Alternatiewe Nagmaalsformuliere moontlik

is kan die Deputate terselfdertyd (b) voortgaan met die opstel van sodanige
Ontwerp-Alternatiewe Nagmaalsformuliere om dit saam met die studieresultate
voor te lê aan die volgende Nasionale Sinode.

1.3 Sodanige Gereformeerde Nagmaalsformulier moet binne die raamwerk van Skrif,
Belydenis en Kerkorde wees en die gees en taal van die Reformasie adem.

Besluit: Kennis geneem.

2. Sake om van kennis te neem
2.1 Uitvoering van Opdrag 1: Nagmaalsformuliere van ander kerkgemeenskappe

Sover moontlik is gepoog om Nagmaalsformuliere, in gebruik by kerke met
wie die GKSA in korrespondensie is, te verkry. Dit was moontlik om die
Formuliere van die Reformed Church of Australia te bekom. Die Christelijke
Gereformeerde Kerken (Nederland) en Nederlandse Gereformeerde Kerken
besit na ons beste wete geen Alternatiewe Formuliere van hulle eie nie. Dit blyk
dat die CGK (indien plaaslik nodig) soms van die Alternatiewe Formuliere van
die GKN (Vrijgemaakt) gebruik maak. Die Alternatiewe Nagmaalsformuliere
van die GKN (Vrijgemaakt) is gevolglik ook intensief by die studie betrek.

Besluit: Kennis geneem.

2.2 Uitvoering van Opdrag 2a: Is Alternatiewe Nagmaalsformuliere moontlik?
2.2.1 Die behandeling van hierdie vraag

Die Deputate se ondersoek na die moontlikheid van Alternatiewe
Nagmaalsformuliere word in ooreenstemming met die volgende werkplan
behandel:
(a) Eerstens: die geskiedenis, aard en funksie van Formuliere moet

kortliks ondersoek word om te bepaal of Alternatiewe Nagmaalsformuliere
móóntlik is (in die sin van legitiem-moontlik en uitvoerbaar-moontlik).

(b) Tweedens: die vraag na nuwe/ aanvullende/ meer – eksplisiete
aksente moet behandel word, ten einde te bepaal of sulke aksente
moontlik – gegewe die behoud van die Klassieke Formulier – slegs in
Alternatiewe Formuliere tot hulle reg kan kom.

(c) Hierdie twee aspekte kom vervolgens onder die huidige punt aan die orde
(2.2.2-2.2.3). Dit moet duidelik gestel word dat dit nooit die bedoeling of
versoek van die oorspronklike Beskrywingspunt van Partikuliere Sinode
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Pretoria of die besluit van die Sinode 2003 was om die bestaande
Nagmaalsformulier of die Verkorte Formulier te wysig of te vervang nie.

2.2.2 Moontlikheid in die lig van die geskiedenis, aard en funksie van Formuliere
2.2.2.1 Historiese perspektiewe

Volgens Brienen (1992:100) kan ’n Liturgiese Formulier beskryf word as ’n
gesagvolle verduideliking van ’n bepaalde liturgiese handeling wat daardie
handeling self voorafgaan. Die doel daarvan is om die lidmate te lei tot
verantwoorde verstaan van en deelname aan daardie eredienshandeling. Dit
bly dus mensewerk wat verander, vervang of aangevul kan word (vgl die
veranderings aan die Uitdeelformule van die Klassieke Gereformeerde
Nagmaalsformulier aangebring is, soos onder 2.2.3 behandel, asook die
verkorting van die Formulier).
Reeds uit die vroeë kerkgeskiedenis is sulke, korter of langer, exhortationes
(vermanings, bemoedigings) voor die Nagmaalsviering en gebede gegee (vgl
reeds, uit die tweede eeu, die Didachè:9-10 en Justinus die Martelaar,
Apologia, 1.67). Later, in Mosarabiese en Gallikaanse misvierings, het die
praefationes (voorwoorde) ’n bondige verduideliking van die viering wat gaan
volg, gegee. Gedurende die Reformasietyd het baie en veelvormige
exhortationes die lig gesien (so, byvoorbeeld, Luther se Duitse Mis, Bucer
se Censura, Oecolampadius se Form und Gestalt en Calvyn se exhortatio in
sy Straatsburgse liturgie asook in sy Geneefse liturgiese aanwysings wat hy
La Forma... (Die Vorm...) genoem het. Veral in die lig van die bekendheid
van talle Protestantse lidmate met die Roomse mis wat hulle van kleinsaf geken
het, asook in die lig van ingrypende verskille in Nagmaalsbeskouing onder
die Reformatore self, het die reformatoriese Nagmaalsformuliere uitgebreide
didaktiese uiteensettings oor bepaalde Nagmaalsbeskouings bevat
(Lammens,1968:230-233; Deddens, 1986:96-99).

2.2.2.2 Onvervangbare komponent
Uit bogaande vloei voort dat Liturgiese Formuliere ’n onvervangbare
komponent van Christelike eredienste is. Liturgiese Formuliere het ook
vandag die aspek van exhortatio (bemoediging, vermaning, opwekking) nodig
om die Nagmaal reg en troosryk te vier (Klassieke Formulier). Daar is nog
steeds ’n behoefte aan verstaanbaarheid, aan vormkragtige formulerings “die
de heilige daden inleiden en begeleiden” (Barnard, 1966:97).

2.2.2.3 Leerrede oor óf aanloop tot die Nagmaalsviering?
Terwyl die Klassieke Nagmaalsformulier duidelik as ‘n preek of ‘n leerrede
oor die leer van die Nagmaal bedoel is, word die behoefte vandag uitgespreek
aan Formuliere wat meer op ’n verheldering van die sin van die liturgiese
handelinge self gerig is (Brienen, 1992:101; Trimp, 1983:150). Die Formulier
moet duidelik maak dat juis die Nagmaalsviering “niet een oefening IN
godsdienst is, maar uitoefening VAN godsdienst.” (Kuyper, 1911:27 –
beklemtoning in oorspronklike). Formuliere word gesoek wat weer waarlik
’n praefatio (voor-woord) – en as sodanig reeds die aanloop – tot die
liturgiese viering van die Nagmaal as sigbare woord van God is (Lammens,
1968:235) Dit is veelseggend dat die Sinode van ’s-Gravenhage (1586) bepaal
het dat die Nagmaalsformulier as geheel by die tafel gelees moet word en
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nie van die kansel af nie. “De viering begint niet ná het lezen van de formulier,
maar zij vráágt om die lezing” (Trimp,1983:147, 151) .

2.2.2.4 Samevattend
Liturgiese Formuliere verteenwoordig ’n ou en outentieke reëling in die kerk.
As verheldering van liturgiese handelinge moet Formuliere ook vandag behou
word. Hulle bly egter steeds mensewerk. Dit is dus ook legitiem-moontlik
om hulle vandag met Alternatiewe aan te vul.
Die behoefte aan meer liturgies–funksionele formuliere word nie met die
Klassieke Nagmaalsformulier (ook nie in sy verkorte vorm) aangespreek nie
– vanweë sy unieke aard (leerrede) en funksie (primêr onderrig in die leer).
Dit is uitvoerbaar-moontlik om Alternatiewe Formuliere op te stel wat nuwe
aksente (vgl 2.2.3 hieronder) op so ’n meer liturgies-funksionele manier
vergestalt..

2.2.3 Moontlikheid in die lig van nuwe/ aanvullende/ meer–eksplisiete aksente
2.2.3.1 Aansluiting by vroeëre navorsing en ingekome kommentaar

(a) In hierdie verband word weer uitdruklik verwys na die uitgebreide
materiaal wat reeds in die Beskrywingspunt van Partikuliere Sinode
Pretoria sowel as in die Bylae van prof B Spoelstra verwerk is.

(b) Verder word met dank gebruik gemaak van uiteenlopende en waardevolle
kommentaar (vgl Bylaes by hierdie Rapport) wat hoofsaaklik ingekom het
ná voltooiing van die Deputate se eerste, teruggetrekte konsep-
alternatiewe Nagmaalsformuliere – wat nou slegs as werksdokumente
beskou moet word. Talle suggesties is in ons huidige konsepte ingewerk,
maar aan sommige, wat na ons mening ook meriete het, kon vanweë
tydsgebrek nie aandag gegee word nie (vgl byvoorbeeld: die moontlikheid
om, veral vir gemeentes wat meer gereeld – soms slegs in die aand –
Nagmaal vier, ’n korter wisselvorm, bestaande net uit die sursum corda,
uitdeelformules en dankgebed, voor te stel).

2.2.3.2 Nuwe bronne uit die vroeë liturgiegeskiedenis
’n Belangrike motivering vir die moontl ikheid van Alternatiewe
Nagmaalsformuliere bestaan daarin dat verskillende bronne vir ’n beter
verstaan van die Nagmaalsvierings in die vroeë kerk eers ná die opstelling
van die huidige Formulier ontdek en ontsluit is (vgl Strydom, 1994:24-25; Old,
1975:101-180). Dit was Calvyn se liturgiese strewe om die kerk volgens die
voorbeeld van l’ancien eglise (die ou kerk) in te rig. Daarom moet dit as ’n
leemte aangemerk word dat hy nie oor “wellicht het oudste,” aan ons bekende
(Van ’t Spijker, 1996:481), dokument ten opsigte van die vroeë kerk se
Nagmaalsviering beskik het nie naamlik, die Didachè (Onderwysing van die
Twaalf Apostels ) uit ongeveer 100 AD. “Door de onderzoekingen in de laatste
honderd jaar mogen wij uit de tijd van de oergemeente meer weten dan Calvijn
in zijn tijd kon weten” (Jonker, s.a:19). “Deep structures”, wat by latere
Nagmaalsvierings minder sterk uitkom, vind reeds ’n eksplisiete plek in hierdie
vroeë “kerkorde” (Stevenson, 2002:131-143). Voorbeelde is:
(a) Hier word eerstens, ’n sterk bewustheid van die wêreldwye eenheid van

gelowiges aan die Nagmaal vertolk.
(b) Verder kom die eskatologiese gerigtheid van elke Nagmaalsviering

onmiskenbaar na vore (Didachè:9-10; Van ’t Spijker, 1996:481-484).
(c) Laastens, spreek hierdie geskrif van ’n brandende missionêre

bewoëndheid tydens die Nagmaalsviering: die gebed klink op dat die
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kerk “uit die vier windstreke” in die Koninkryk saamgebring mag word.
Saam met die openheid na die toekoms, kom in hierdie vroeë
Nagmaalsvierings ’n geweldige openheid na die wêreld rondom tot uiting.
Hiermee is ’n dimensie van Nagmaalsvierings gegee “that seemed to
have suffered eclipse among many Christians through the centuries”
(Koenig, 2000:xii). Die bekende Gereformeerde Missioloog, JH Bavinck,
verklaar met goeie reg oor hierdie missionêre aksent by die
Nagmaalsvierings in die Didachè: “De Kerk aan de Avondmaalstafel
vergadert, wordt zich ervan bewust dat zij staat midden in een machtige
wereld, die Jezus niet kent en zij wil heel de wereld als het ware naar de
Avondmaalstafel toetrekken.... Ik vind het enigszins jammer dat dat in
onze Avondmaalsviering te weinig tot uitdrukking komt” (Bavinck,
1958:217 – beklemtoning toegevoeg).

2.2.3.3 Verband met die Pasga as verbondsmaal
Die moontlikheid van Alternatiewe Nagmaalsformuliere word voorts
gemotiveer deur hernieude klem op die verbinding van die Nagmaal met die
Paasmaal as verbondsmaal van die Ou Testament of Ou Verbond. In die
Klassieke Formulier ontbreek enige eksplisiete verwysing hierna of na
Christus as die Paaslam wat vir ons geslag is (1 Kor 5). Die volgende aksente
word uitgelig:
(a) Verbondsbloed

Nuwere navorsing oor Oud-Oosterse vasal-verdrae (verdrae van ’n
oorwinnende koning met ’n oorwonne koning) het meer lig gewerp op
die verbondsluiting en gepaardgaande besprenkeling van verbondsbloed
by Sinaï (Eks 24). By daardie verbondsluit ing en latere
verbondsvernuwings in die Ou Testament is die verbond ook telkens met
sekere rituele bekragtig of verseël.. Binne hierdie “primary theological
matrix”, soos Witvliet (2003:77) die verbondsbegrip in sy voorkoms deur
die hele Bybel noem, staan ook die verwysings van Christus na sy bloed
as verbondsbloed wat op daardie spesif ieke Paasfees as
verbondsvernuwingsfees deur sy lyding en dood uitgestort sou word. Die
brood en wyn aan daardie spesifieke Paasmaal van Hom met sy
dissipels is die bevestigingstekens van die verbond wat in Hom tot
vervulling kom. “There is a definite divine strategy for instituting the
supper on this night, ‘when the hour had come’- the hour of the firstborn,
spotless Lamb being delivered over to the judgment in the place of
sinners” (Horton, 2002:115; vgl verder Van der Zee, 2004:153-155).

(b) Verbondsontvangs
Wanneer Christus ons vandag by die Nagmaalsviering die wyn laat
drink, ontvang ons “op dat eigen moment het nieuwe verbond dat in die
gewelddadige dood van Christus gewaarborgd is.” Hierdie nuwe verbond
is kragtiger as die mag van ons troubreuk in die verbond. Daarom
kenmerk vergewing van sondes ook altyd hierdie verbond. Met goeie
rede kan Trimp (1985:84) die betekenis van hierdie Nuwe-Testamentiese
verbondsmaaltyd nog verder ontvou deur te verklaar: “Iedere
avondmaalstafel ‘is’ de tafel uit het nacht van de verraad.” Christus is
immers die Aanwesige wat self “uit sy hande” hierdie waartekens of
pande van sy liggaam en bloed aan ons gee om te nuttig, sodat ons deur
die geloof in die krag van die Heilige Gees terselfdertyd sy ware liggaam
en bloed in die hemel vandag aan hierdie verbondsmaal hier eet en drink
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(NGB:35). Die hemelse Bruidegom self “wys” as Aanwesige self telkens
weer by die Nagmaalsviering aan sy ontroue bruid “deze trouwfoto” en
terselfdertyd laat Hy daardie bruid in sy Heilige Gees en deur die geloof
weer waarlik met Hom die innigste geestelike “huweliksgemeenskap”
beoefen (Trimp, 1985:84, 92; Kuyper, s.a.:200;  vgl Die “uitroep van
heilige verrukking” in paradystaal oor die vereniging tussen die
hemelse Bruidegom en sy aardse bruid: “vlees van sy vlees en been
van sy gebeente”).

(c) Verbondsreliëf
Nuwere Skrifondersoek bring na vore dat daar bepaalde reliëflyne in
die Verbondstekens aangebring kan word, wat vroeër nie in die Formulier
gestalte verkry het nie, .Dit geld veral die Brood- en Bekerwoord (vgl
vir hierdie paragraaf: Versteeg, 1980:33, 41-45, 50 en die Bylae van
prof Ben de Klerk by hierdie Rapport).
Aan die Ou-Testamentiese Paasmaal het die vader tydens die breking
van die ongesuurde brood gesê: “Dit is die brood van ellende wat ons
vaders in Egipte geëet het.” Die brood wat Jesus by die instelling van
die maaltyd van die Nuwe Verbond (die vervulling van die Paasmaal)
gebreek het, was daarom “die brood van ellende of smarte” (Deut 16:13).
Die klem in die broodwoord val op die namelose ellende en helse
smart wat Jesus in sy liggaam en siel veral aan die kruishout in ons
plek deurly het om ons daarvan te verlos. Die perspektief by die
broodwoord is die sonde en ellende waarvan Christus ons verlos het..
“By die neem van die brood moet die Nagmaalsgebruiker in gebed al
die smet, skuld, sonde, bekommernis en hartseer aan Christus afgee”.
Die bekerwoord is uitgespreek by die uitdeling van die “beker van
danksegging of lofsegging.” Tydens die drink van hierdie beker het
vreugde oor die verlossing “deurgebreek” ’n Dankgebed aan God vir al
sy seëninge het opgestyg: “Mag U geprys word, Here, ons God, Koning
van die heelal, wat die hele wêreld voed met u goedheid, genade en
barmhartigheid.” Die spesifieke betekenisnuanse van die beker is om
die gelowiges te vervul met dit waartoe die verlossing plaasgevind het:
die vreugde van ‘n feestelike lewe in die verbond. “By die beker van
lofprysing of danksegging moet die Nagmaalgebruiker Christus en al
sy weldade (vergewing, versoening, versekering van die ewige lewe,
ens) ontvang en toe-eien”.
Deur hierdie betekenisnuanses uit te bring kan ’n Formulier
Nagmaalsgangers tot ’n verdiepte belewing gelei word van die mirifica
commutatio (wonderbare verwisseling – wat Calvyn só sentraal in die
Nagmaal geag het, vgl Beskrywingspunt, Part Sinode Pretoria).
“Gemeenskap beteken dus afgee en ontvang en dit moet na die
Nagmaal in die normale lewe voortgesit word” (De Klerk).

(d) Verbondsnuutheid
Vanuit ’n onverwagte oord word vandag beklemtoon dat hierdie nuwe
verbond onverbreeklik is en by elke Nagmaalsviering inderdaad ook
weer in sy nuutheid na vore kom. Pous Benedictus xvi het naamlik in
’n vroeëre geskrif (Ratzinger,1999:65, 67) beklemtoon dat tydens die
maaltyd van die Here “the New Covenant is continually confronting man
in its newness.” Hierdie nuutheid, sê hy, is nie die nuutheid van ’n kontrak
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of ’n soort verdrag wat afhanklik is van teenprestasies nie, maar dié
van ’n testament. Dit is God se vrymagtige geskenk van vriendskap wat
daarin verseël word. “The rediscovery of Pauline theology at the
Reformation laid special emphasis on this point... All the solus terms ...
must be understood in this context” (sê pous Benedictus xvi!!). Die woord
sacramentum (sakrament) moet in hierdie verband ook verstaan word
as ’n bindende eed – en wel van die genadige God se kant af (Witvliet,
2003:79-80).

(e) Samevattend
Die beklemtoning van Christus as ons Paaslam en van Nagmaal as die
vervulde Paasmaal waarin die Here Christus ons met verbondstekens in
en deur die Heilige Gees se werking aan Homself en al die seëninge
van die verbond laat deel, onderstreep die moontlikheid van Alternatiewe
Formuliere. Hierdie aksente in hulle rykdom en nuansering is nie almal
in die bestaande formulier vervat nie.

2.2.3.4 Die Uitdelingsformule
Rondom die Uitdelingsformule het daar in meer resente studies nuwe lig
opgegaan. Ook dit dien as motivering vir die moontlikheid van Alternatiewe
Nagmaalsformuliere. Die volgende kan vermeld word:
(a) Oorspronklike teks

Die oorspronklike teks van die Uitdelingsformule in die Klassieke
Nagmaalsformulier het soos volg gelui (op die ontstaansgeskiedenis kan
nie hier ingegaan word nie): “Dat broot dat wij breken, is de
gemeynschapdes lichaemes Christi”, en “De drinckbeker der
dancksegginge, daermede wij danckseggen, is de gemeynschap
des bloedts Christi.” Die woorde uit 1 Kor 10:16 is reeds in die Paltz
gebruik en deur Datheen na die Frankenthalse Formulier oorgebring.
Moontlik is die Uitdeelformules wat in die Evangelies voorkom, vermy
vanweë die stryd onder Protestante en Rooms-Katolieke oor die woorde
daaruit: “Dit is my liggaam” (Trimp, 1978:53).

(b) Die Londense byvoeging of aanhangsel
In die Nederlandse Vlugtelinggemeente in Londen is ná die woorde uit 1
Kor 10:16 nog ’n formule bygevoeg. Die “genealogie” van hierdie formule
is nie heeltemal duidelik nie. Invloed van Micron, A’Lasco en Pollanus
word aangewys (vgl Spengler-Ruppenthal,1967:165, vir ‘n “hipotetiese
skema” van die oorleweringsgeskiedenis van hierdie byvoegsel, wat as
die “Londense Aanhangsel” bekend geword het). By die vasstelling van
die latere Klassiek-Gereformeerde Nagmaalsformulier was dit die
Provinsiale Sinode van Dordrecht (1574) wat as Uitdelingsformule die
woorde uit 1 Kor 10 (wat aanvanklik, by Datheen, die enigste was)
verpligten met die Londense Aanhangsel aangevul het (die bekende
woorde: “Neem, eet, gedenk en glo dat die liggaam van ons Here Jesus
Christus gebreek is tot ’n volkome versoening van al ons sondes”, asook
die woorde by die uitdeling van die beker: “Neem, drink almal daaruit.
Gedenk en glo...”).

(c) Met of sonder?
Dit is merkwaardig dat die besluit van 1574 nooit amptelik herroep of
gewysig is nie. Tog verskyn sekere latere uitgawes sonder die
Londense Aanhangsel (bv In 1568 en 1619; asook die Psalmboek
wat voor die 20e eeu ook by die GKSA in gebruik was. Sodanige woorde
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het ook nie in Calvyn se Straatsburgse en Geneefse Uitdeelformules
voorgekom nie (Van der Herik en De Jong, 1990:148). Die invoeging
van die Londense Aanhangsel deur die Prov Sinode van Dordrecht
(1574) mag moontlik verklaar word uit die tendens wat Hagemann
(1973:126) aanwys: dit moes moontlik gemaak word vir lidmate en kerke
wat die voller Calvynse aksente wou honoreer om dit te doen – “while at
the same time providing equally for those whose liturgical ideas went
back from a’ Lasco to Zwingli.”

(d) Samevattend
Die moontlikheid van Alternatiewe Formuliere sonder die Londense
Aanhangsel word deur bogaande uiteensetting verder gemotiveer.

2.2.3.5 Samevattende konklusie oor die moontlikheid van Alternatiewe Nagmaals-
formuliere
In die lig van bogaande, asook van wat reeds in die Beskrywingspunt van
Partikuliere Sinode saam met sy Bylae) aan Sinode 2003 voorgelê is, kom
die Deputate tot die konklusie dat Alternatiewe Nagmaalsformuliere vir die
GKSA moontlik is ten einde meer reg te doen aan die volgende belangrike
aksente van sinvolle, deurleefde Nagmaalsviering, tot eer van die Drie-enige
God:
(a) Die Instellingsberigte in hulle verskeidenheid (Acta, 2003:632-633).
(b) Gemeenskap met die verheerlikte Christus (Acta, 2003:633-634).
(c) Die Nagmaal as deelnemende viering (Acta, 2003:634-636).
(d) Nagmaalsformuliere as liturgies-funksionele aanloop tot die viering (2.3.2

hierbo).
(e) Nuwe bronne uit die vroeë liturgiegeskiedenis (2.2.3.2 hierbo).
(f) Sterk gerigtheid op die wederkoms van Christus in nuut-ontginde

Nagmaalstekste soos die Didachè ( 2.2.3.2 hierbo).
(g) Missionêre bewoëndheid in die Nagmaalsteks van die Didachè (2.2.3.2

hierbo).
(h) Die verband met die Ou-Testamentiese Paasmaaltyd as verbondsmaaltyd

(2.2.3.3 hierbo).
(i) Die problematiek rondom die Londense Aanhangsel in die gangbare

Uitdelingsformule (2.2.3.4 hierbo).
Besluit: Kennis geneem.

2.3 Uitvoering van Opdrag 2b: Opstel van Konsep-Alternatiewe
Nagmaalsformuliere

In die lig van die konklusie waartoe gekom is (sien 2.2.3.5 hierbo), is die opdrag
uitgevoer om Konsep-Formuliere op te stel. In verband daarmee is die volgende
van belang:

(a) Struktuur
Dit is bekend dat Calvyn die liturgie van elke Sondag se erediens so opgebou
het dat dit oop is na die Nagmaalsviering toe – wat hy as die kulminasie
van die erediens gesien het. Hy was diep daarvan bewus dat die grondvorm
van die erediens, sedert die ou kerk, steeds iets van die onderskeid tussen
die missa catechumenorum (Mis van die kategumene) en die missa fidelium
(Mis van die gelowiges) behou het. Laasgenoemde deel was dan die
Nagmaalsdeel. Hy het ook gepoog om die kontinuïteit – sover moontlik –
met die Middeleeuse Misstruktuur (veral in die latere vorme daarvan) te
bewaar (Brienen, 1987:171-172; Barnard, 1981:220-242; Emminghaus,
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1987:151-288). Teen die agtergrond van hierdie eeue–oue grondstruktuur,
wat ook reeds in die Klementynse Liturgie (einde 4e eeu) voorkom (vgl Stoop,
1992:83-220), behoort die Alternatiewe Formuliere die belangrikste
struktuurelemente van die Reformatore se “gesuiwerde” Mis te weerspieël
(Jonker, s.a.:83-84). Pragtig som Trimp (1989:79-80,182; vgl Strydom,
1994:316-320 vir ’n beskrywing van die sin wat die verskillende liedere in ‘n
“Katolieke” diensorde het) die vyf sange van die Mis op en pas hy dit op
die balans van elemente in die Gereformeerde Nagmaalsviering en lewe
toe:
“Het wordt zoals het altijd was in de liturgie: Wie het gloria in excelsis Deo
wil zingen, zal moeten beginnen met het Kyrieleison. En wie met het Credo
zijn geloof belijdt en samen met de heilige engelen Gods heiligheid prijst in
het Sanctus, zal het niet anders meer willen of kunnen dan het Lam van God
te prijzen: Agnus Dei, qui tollis peccata mundi .... De hoge tonen zijn voor
de nederigen van hart.”

(b) Samevattend
By die opstel van die Konsep-Formuliere is gepoog om bogenoemde
blywende struktuurelemente op verskillende maniere (vgl byvoorbeeld die
wisselende plek van die “Selfondersoek”) in die Konsepte te vergestalt.

Besluit: Kennis geneem.

2.4 Uitvoering van Opdrag 3: Gees en taal van die Reformasie
In die lig van ons studie rapporteer die Deputate soos volg oor hierdie punt:
In die opstel van die Ontwerp-Alternatiewe Formuliere is die NGB (33-35) en die
Heidelbergse Kategismus (So 28-30) se verklaring van die betekenis van die
Nagmaal as uitgangspunt geneem, sodat die gees van die Reformasie in die
Formuliere geadem sal word. Daar is verder gepoog om die aksent van Calvyn
sterker uit te lig soos gevra in die Beskrywingspunt van Part Sinode Pretoria aan
Sinode 2003.

Besluit: Kennis geneem.

3. Voorlegging
Die Deputate lê drie Konsep-Nagmaalformuliere aan die Sinode voor om saam
met die Klassieke Nagmaalsformulier en die reeds verkorte Nagmaalsformulier
in ons kerke gebruik te word. Verskillende beklemtonings kom in die drie Konsep-
Alternatiewe voor. Die derde Konsep is (behalwe die Instellingswoorde) ’n vrye
vertaling van een van die GKN (Vrijgemaakt) se Alternatiewe Nagmaalsformuliere.

Besluit: Kennis geneem.

3.1 Ontwerpnagmaalsformulier (1)
Instelling
Geliefde gemeente, deur die nagmaal verkondig Christus die betekenis van sy dood
aan ons om ons geloof daardeur te voed en instand te hou. Luister na die instelling
van die nagmaal soos die evangelie van Matteus dit aan ons beskryf:
“En terwyl hulle eet, het Jesus brood geneem en die seën gevra. Daarna het hy dit
gebreek en vir sy dissipels gegee met die woorde: “Neem, eet; dit is my liggaam.”
Toe neem Hy ‘n beker, en nadat Hy die dankgebed uitgespreek het, gee Hy dit vir hulle
en sê: “Drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed waardeur die verbond
beseël word en wat vir baie vergiet word tot vergewing van sondes. Ek sê vir julle: Van
nou af sal Ek nie weer van hierdie wyn drink nie tot op die dag wanneer Ek saam met
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julle die nuwe wyn in die koninkryk van die Vader sal drink” (Matt 26:26-29).
Om die nagmaal reg te vier is selfondersoek vooraf nodig.

Selfondersoek
‘n Opregte selfondersoek bestaan uit drie hoofdele:
Ten eerste moet ons besef dat ons in sonde ontvang en gebore is en dat ons van
nature geneig is om God en ons naaste te haat. God is ’n heilige en regverdige God
wat die sonde met sy ewige oordeel wil straf. Ons staan as gewoonte sondaars skuldig
voor God en verdien na regte die ewige straf aan liggaam en siel.
Tweedens moet ons onsself afvra: Glo ons in God se belofte dat Hy op grond van die
soenoffer van Christus ons vryspreek van ons sondeskuld? Glo ons dat Hy ons
daaglikse sondesmet vergewe? Glo ons dat ons deel het aan sy nuwe verbond?
Derdens moet ons onsself afvra of ons lewens getuig van dankbaarheid vir die nuwe
lewe wat Christus deur Sy Gees aan ons skenk. Diegene wat ondankbaar teenoor
God leef deur volhardend te sondig, bespot die liggaam en bloed van Christus. Sulke
mense moet nie nagmaal vier nie, want die nagmaal word deur hulle teenwoordigheid
ontheilig. Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend: Onsedelikheid,
onreinheid, losbandigheid, afgodsdiens, towery, vyandskap, haat, naywer, woede,
rusies, verdeeldheid, skeurmakery, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en dergelike
dinge. Wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van die hemele
beërf nie (Galasiërs 5:19-21).
Niemand van ons is egter volmaak nie. Die nagmaal is nie bedoel vir mense wat dink
dat hulle nie sonde doen nie. Daarom moet ons nie moedeloos word wanneer ons in
sonde val nie, maar ons moet die genade van die Here opreg opsoek. Die tekens van
brood en wyn verseker ons immers dat Christus sy liggaam en bloed geoffer het tot
vergewing van al ons sondes. Hierop moet ons dankbaar antwoord deur sonder ophou
teen sonde te stry en die vrug van die Gees in ons lewens te dra. Die vrug van die
Gees is: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid,
nederigheid en selfbeheersing (Galasiërs 5:22, 23).

Die betekenis van die nagmaal
Die nagmaal is ’n sigbare teken en seël deur Christus ingestel sodat ons deur die
gebruik daarvan die beloftes van die evangelie beter kan verstaan en toe-eien. Hierdie
belofte wat God aan ons beseël, is dat Hy aan ons vergewing van sondes en die
ewige lewe skenk, op grond van die offer wat Jesus Christus, aan die kruis gebring
het. Die sakrament van die nagmaal bestaan uit gedagtenis, gemeenskap en
verwagting. Tydens nagmaal herdenk ons die troosryke offer van Christus in die verlede,
beleef ons daadwerklike gemeenskap met die lewende Christus en sy verbondsvolk
in die hede, en vier ons die verwagting van die ewige gemeenskap met Christus in
die toekoms.

Gedagtenis
Jesus Christus gee aan ons die opdrag om die nagmaal tot sy gedagtenis te vier (1
Kor 11:23-29). Tydens die nagmaal dink ons met dankbaarheid terug aan die offer
wat ons Verlosser aan die kruis gebring het. Die teken van die brood herinner en
verseël aan ons dat Jesus Christus sy liggaam vir ons opgeoffer het. Die teken van
die wyn herinner en verseël aan ons dat Jesus Christus sy bloed vir ons gestort het.
Die Paaslam, Jesus Christus, is geslag om ons skuld te betaal en ons skuld weg te
neem. Daarom ontvang ons nou volkome vryspraak van ons skulde voor God. God
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neem ons as sy kinders aan. Hierin sien ons God se onbegryplike groot liefde vir ons.
Die apostel Johannes sê: “Werklike liefde is dit: nie die liefde wat ons vir God het nie,
maar die liefde wat Hy aan ons bewys het deur sy Seun te stuur as versoening vir ons
sondes” (1 Johannes 4:10). Niks kan ons nou meer van die liefde van God skei nie.
Saam met al ons medegelowiges kan ons sing: “Wie kan die uitverkorenes van God
aankla? God self spreek hulle vry! (Rom 8:33).

Gemeenskap
Jesus Christus het waarlik vir ons sondes gesterf. Sy begrafnis is vir ons ‘n sigbare
bewys hiervan. Op die derde dag is Hy volgens betroubare ooggetuies uit die dood
opgewek. Daardeur het Hy die mag van die sonde en dood oor ons lewens verbreek.
Hy sit aan die regterhand van God waar Hy vir ons voorspraak doen voor die Vader.
Tydens die nagmaal het ons as die nuwe verbondsvolk van God daadwerklike
gemeenskap met die opgestane, lewende Christus wat deur sy Heilige Gees onder
die nagmaal teenwoordig is. By die neem van die brood gee ons al ons sondesmet,
sondeskuld, bekommernis en hartseer af aan Christus. By die beker van danksegging
ontvang ons die weldade van Christus en eien ons dit in die geloof toe.
Tydens nagmaal het ons as gelowiges ook gemeenskap met mekaar. Die nagmaal is
‘n verbondsmaal waarin ons as een liggaam, gelei deur dieselfde Gees, ons geloof in
dieselfde Christus bely. Christus gee deur sy Gees Homself aan ons, en maak ons so
almal een in Hom, sodat Christus in ons is en ons in Christus.

Verwagting
Met die nagmaal verkondig ons die dood van Christus totdat Hy kom (1 Kor 11:26).
So kry ons ‘n voorsmaak van die ewige bruilofsmaal wat vir ons by die Here wag en
ontvang ons hoop en verwagting vir die toekoms. Christus belowe self dat Hy in sy
hemelse koninkryk saam met ons die nuwe wyn van sy Vader sal drink (Matt 26:29).
Wanneer daardie dag aanbreek sal die Here alles in almal wees en sal ons vir altyd in
die teenwoordigheid van God lewe. Hoewel ons nog nie die ewige erfdeel van God
ten volle besit nie, ervaar ons nou reeds al die begin van die vreugde van die ewige
lewe in ons harte. Die nagmaal is daarom vir ons ‘n feesmaal wat ons met vreugde en
dankbaarheid vier. Die vreugdevolle verwagting op die koms van Christus wek in ons
die begeerte om as verbondsvolk vlekkeloos en onberispelik voor God te lewe en die
Woord van God te verkondig tot aan die uiteindes van die wêreld.
Voordat ons die sakrament van die nagmaal gebruik in gedagtenis aan die soenoffer
van Christus, in gemeenskap met die lewende Christus en mekaar, en in vreugdevolle
verwagting op die toekoms, kom ons verootmoedig onsself voor die Here en dank
Hom vir sy genade.

Gebed
Hemelse Vader, ons dank u vir die sigbare teken en seël van die nagmaal waardeur
ons die verlossingswerk van U Seun Jesus Christus kan herdenk. Ons dank u vir die
onbegryplike voorreg om gemeenskap met die lewende Christus te kan hê. Werk so
deur U Heilige Gees in ons harte dat ons die nagmaal in ‘n ware geloof sal gebruik.
Versterk deur u Gees ons onderlinge band met mekaar en met die lewende Christus.
Gee dat ons mekaar van harte sal lief hê. Rig ons oë op die ewige bruilofsmaal wat vir
ons by U wag. Aan U kom al die lof en eer toe tot in ewigheid!
Amen.
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Hartverheffing
Voorganger: Hef u harte op tot Jesus Christus ons Here wat aan die regterhand van
God die Vader sit. Weet verseker dat Hy deur Sy Heilige Gees ons geestelik met sy
liggaam en bloed sal voed en versterk, netsoos die tekens van die brood en wyn ons
nou liggaamlik voed en versterk
Gemeente (alternatiewelik): Ons hef ons harte op tot die Here.

Formule
Die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem,
eet, dit is die liggaam van Christus. Die beker van danksegging is die gemeenskap
met die bloed van Christus. Drink almal daaruit, want dit is die bloed van Christus
waardeur die verbond beseël word en wat vir baie vergiet word tot vergewing van
sondes.

Lofverheffing
Laat ons met mond en hart die lof van die Here verkondig:
(sing: Ps 103:1, 3, 4, 5; Ps 138).

Gebed
Hemelse Vader, ons dank u dat ons deur die viering van die nagmaal gemeenskap
kon hê met die lewende Christus deur sy dood te herdenk en te bely. Nou dat U ons in
die geloof versterk het vra ons: Stel ons deur U Gees in staat om U gelowig en met
vreugde te dien in ‘n opregte gesindheid. Laat u koninkryk steeds meer deurbreek na
hierdie wêreld. Ons sien uit na die dag van finale oorwinning waarna ons in u Vaderhuis
sal bly in U heerlike teenwoordigheid. Saam met die gelowiges oor die hele wêreld
bid ons: Kom Here Jesus!
Amen.

Besluit: Kennis geneem.

3.2 (Ontwerp) Nagmaalsformulier (2)

Instelling
In opdrag van ons Here Jesus Christus kom ons hier bymekaar in Hom as lede van die
huisgesin van die lewende God. Ons kom met danksegging die maaltyd van die Here
vier. Uit sy oorvloed van genade het Christus dit die nag voor sy vloekdood as blywende
instelling aan sy kerk gegee:
“Terwyl hulle eet, het Jesus brood geneem en die seën gevra. Daarna het Hy dit gebreek
en vir hulle gegee met die woorde: “Neem dit, dit is my liggaam.”
Toe neem Hy ’n beker en nadat Hy die dankgebed uitgespreek het, gee Hy dit vir hulle,
en hulle het almal daaruit gedrink. Hy sê vir hulle: “Dit is my bloed, die bloed waardeur
die verbond beseël word en wat vir baie mense vergiet word. Dit verseker Ek julle: Ek
sal nie weer wyn drink nie tot op daardie dag wanneer Ek die nuwe wyn in die koninkryk
van God sal drink” (Markus 14:23-25).

Gedagtenis en gemeenskap
In sy bloed het Christus die ewige verbond van genade en versoening bekragtig. Ons
Paaslam is op Golgota geslag. Christus skenk met die nagmaal aan ons seëls om
ons daarvan te verseker dat Hy vir ons geslag is. Die nagmaal is egter meer as die
gedagtenis aan die dood van die Seun van God. Dit is veral ’n feesmaal van die innigste
gemeenskap met die lewende Christus en met mekaar as lede van sy liggaam. Hierdie
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gemeenskap is so alles oortreffend dat ons dit meer ervaar as wat ons dit kan verklaar.
Met ons verganklike, sigbare hande neem ons die tekens van brood en wyn. Met ons
verganklike, sigbare monde eet en drink ons dit. Ons eet en drink die eie en natuurlike
liggaam en eie bloed van die lewende Christus self, maar die manier waarop ons dit
nuttig is nie met die mond nie maar met die Gees deur die geloof. So innig verenig die
Heilige Gees ons met Christus se ware liggaam en bloed in die hemel, dat ons kan
uitjubel: Ons is waarlik vlees van sy vlees en been van sy gebeente. Dit is asof Christus
se vlees en bloed in ons murg en bene ingaan. Soos die lote hulle lewenskrag uit die
lewegewende wingerd ontvang, so deurdring Christus se lewegewende liggaam en
bloed ons lewe. As lote, wat die lewe van die wingerdstok Christus ontvang, word ons
ook hoe langer hoe meer tot een gemeenskap saamgebind. So geniet ons Hom as
die ware hemelse voedsel en drank vir ons hongerige en dorstige harte.
Die geloof is die hand en mond wat die Gees ons gee. Daarmee neem en eet ons die
liggaam en bloed van Christus wat aan die regterhand van die Vader sit. Omdat
Christus Jesus ons Syne gemaak het, maak ons Hom en alles wat Syne is deur die
geloof steeds inniger ons s’n. Wanneer ons by die nagmaalstafel aansit besef ons dat
ons leef te midde van ’n ongelowige wêreld wat Christus nie ken nie. Ons word deur
die nagmaal aangespoor om deur ons gelowige getuienis die wêreld na die
nagmaalstafel nader te trek.

Verwagting
Aan hierdie nagmaal sien ons ook reeds met geloofsoë daardie groot
oorwinningsmaaltyd in die komende koninkryk van God. Ons herken onsself aan die
bruilofsmaal van die Lam saam met Abraham, Isak en Jakob en mense vanuit die
ooste, weste, noorde en suide wat aansit by die feesmaal in die koninkryk van God.
Aan hierdie maaltyd word ons verlange na daardie maaltyd heerlik versterk. Christus
het ons beveel om sy dood te gedenk totdat Hy kom. So seker as wat ons nou deur die
geloof aan hierdie maaltyd deelneem, sal ons ook deelneem aan die maaltyd waar
Christus die nuwe wyn saam met ons in die koninkryk van God sal drink.

Selfondersoek
Die nagmaal is vol van vergewing en danksegging. Maar ons mag dit nie sonder ware
selfondersoek gebruik nie. Ons kan nie die beker van die Here drink en ook die beker
van die duiwel nie. Die Here roep ons op om deur die Heilige Gees te besef hoe
sondig en onwaardig ons in onsself is. Dit is nie die gesondes wat die Geneesheer
nodig het nie, maar die siekes. Ons erken dat ons in onsself dood is deur die sonde
en misdade. Ons kom soek buite onsself in Christus die lewe.
Ons moet onsself ernstig afvra of daar by ons ’n opregte berou is. Is ons vasbeslote
om deur die genade van God die sonde af te sterf en op te staan in ‘n nuwe lewe? As
ons tog aan die nagmaal deelneem sonder hierdie ware berou, eet en drink ons ’n
oordeel oor onsself.

Gebed
Here, ons God en Vader, ons dank u van harte vir die sakrament van die heilige
nagmaal. Ons dank U Vader vir die onuitspreeklike gawe van U Seun. Wek deur die
Lewendmakende Gees in ons die geestelike honger en dors na Hom die Lewende
Brood. Gee aan ons die hand en mond van die geloof om daardeur waarlik die liggaam
en bloed van die Lewende Christus te geniet. Ons dank U vir die gemeenskap wat
ons aan die tafel mag deel. Gee dat ons in liefde tot mekaar sal bly lewe. Gee dat
hierdie nagmaal ons sal aanvuur om getrou te wees aan u opdrag: “Gaan heen na die
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nasies en maak die mense my dissipels”. Laat ons verlangend uitsien na die komende
bruilofsmaal van die Lam. Ons dank U dat ons aan hierdie maaltyd deur die geloof
met Hom gemeenskap mag hê. Gee deur U Gees dat ons elkeen sal ervaar: Ek leef
nie meer nie, maar Christus leef in my. U het beloof dat U die Heilige Gees sal gee vir
die wat vra. Dit vra ons U in die Naam van Jesus Christus, onse Heer. Amen.

Geloofsbelydenis
(Apostoliese Geloofsbelydenis of Geloofsbelydenis van Nicea)

Opwekking
Die brood en wyn is tekens van die liggaam en bloed van die Here Jesus. Hef u harte
op tot Christus, ons voorspraak aan die regterhand van die Hemelse Vader. Hy is ons
Here en Koning en tegelyk gasheer en voedsel aan hierdie tafel.
Gemeente (alternatiewelik):
“Tot U hef ek hart en hande, op U Heer verlaat ek my” (Ps 25:1)
Of : “Heer ek hef my hart na bowe, nuwe sangstem sal U lowe, nuwe dank sal voor U
rys, ek sal U Naam vir ewig prys” (Ps 86:6).

Viering
Die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van Christus. Die beker
van danksegging wat ons met danksegging seën is die gemeenskap met die bloed
van Christus.

Danksegging
Laat ons die Here dankbaar prys vir sy gawe. Christus het vir ons gesterf, terwyl ons
nog sondaars was. Daardeur betoon die Here sy groot liefde aan ons. Noudat ons
deur sy dood geregverdig is, weet ons dat ons danksy Hom verseker van alle
veroordeling vrygespreek word. Ons het vroeër in ’n staat van vyandskap met God
gestaan, maar nou is ons weer met Hom versoen deur die dood van sy Seun. Omdat
ons met Hom versoen is kan ons verseker wees dat ons gered sal word deur die lewe
van sy Seun.

Dankgebed
Here, ons God, ons dank U met ons hele hart dat ons die dood van Jesus Christus kon
herdenk en bely en met die Lewende Christus gemeenskap kon hê. Ons dank U dat
ons kan bely: Ek leef nie meer nie, maar Christus in my. Nou dat U ons opnuut weer
versterk deur die viering, bid ons dat U ons in staat sal stel om U Naam in die wêreld
te verkondig. Saam met gelowiges oor die wêreld roep ons: Kom Here Jesus, kom
gou. Amen.

Besluit: Kennis geneem.

3.3 (Ontwerp) Nagmaalsformulier (3)

Instelling
Gemeente van ons Here Jesus Christus.
Die nagmaal is deur ons Verlosser self ingestel.
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“Toe dit tyd was, het Jesus aan die tafel gegaan en die apostels saam met Hom. Hy sê
toe vir hulle: “Ek het baie daarna uitgesien om hierdie paasmaaltyd saam met julle te
eet voordat Ek ly. Ek sê vir julle: Ek sal dit nie weer eet voordat dit in die koninkryk van
God sy volle betekenis gekry het nie.” Daarna neem Hy ’n beker, spreek die dankgebed
uit en sê: “Neem dit en gee dit vir mekaar aan. Ek sê vir julle: Ek sal van nou af nie
weer wyn drink voordat die koninkryk van God gekom het nie”. Toe neem Hy die brood,
spreek die dankgebed uit, breek dit en gee dit vir hulle met die woorde: “Dit is my
liggaam wat vir julle gegee word. Gebruik dit tot my gedagtenis”. Met die beker na die
maaltyd het Hy netso gemaak en gesê: “Hierdie beker is die nuwe verbond, beseël
deur my bloed, wat vir julle vergiet word”.

Gedagtenis
In gehoorsaamheid aan die woorde van Christus: “Doen dit tot my nagedagtenis”
herdenk ons met die gebruik van die nagmaal dat Jesus Christus ooreenkomstig God
se belofte deur die Vader na hierdie wêreld gestuur is. Ons vier die heerlike
nagedagtenis dat ons Here Jesus Homself as ’n offer gegee het vir ons sondaars. Met
blydskap getuig ons dat ons lewe in sy dood berus. Ons aanbid die genade van ons
Hemelse Vader wat sy geliefde Seun vir ons oorgegee het. Ons dank ons getroue
Heiland wat as Goeie Herder sy lewe vir sy skape afgelê het. Ons verbly onsself in die
Goddelike geheimenis: “As mens het Jesus in die wêreld gekom, deur die Gees is
bevestig dat die reg aan sy kant is, aan die engele het hy verskyn; aan die
heidennasies is Hy verkondig, in die hele wêreld is Hy geglo, en in heerlikheid is Hy
opgeneem” (1 Tim 3:16).

Gesindheid en versekering
Om met blydskap en dankbaarheid Christus se werke te herdenk moet ons vanweë
ons sonde ’n afkeer hê in onsself en ons voor God verootmoedig. Ons moet vasgryp
aan die belofte dat al ons sondes vergewe is op grond van die lyde en sterwe van
Jesus Christus ons Heer en Heiland. Sy volkome geregtigheid is ons toegereken en
geskenk. Ons kom nie na die nagmaal omdat ons waardig in onsself voel nie. Ons
kom met ons hande uitgestrek na die oorvloedige Gewer, as siekes na die Geneesheer,
as sondaars na die Werker van geregtigheid, as dooies na Hom wat lewend maak.
Ons kom omdat ons niks in onsself verdien nie, maar alles ontvang in Christus.
Wanneer ons met so ‘n gesindheid van die brood eet en die wyn drink word ons deur
hierdie onmiskenbare teken en seël verseker van Christus se hartelike liefde en trou.
Ons kan weet dat Hy in ons alles sal werk wat in die tekens aan ons voorgehou word,
en dat Hy inderdaad vir ons die Brood van die lewe is. Hy gee aan ons die geestelike
feesmaal en laat ons die verdienste van sy lyde en sterwe geniet.

Gemeenskap
Deur sy dood het Christus ook die lewendmakende Gees vir ons verwerf. Deur die
Gees laat Hy ons in sy gemeenskap lewe, sodat ons met die apostel mag sê: “Ek is
saam met Christus gekruisig, en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus
wat in my lewe” (Gal 2:19-20). Hy maak van ons ranke aan sy Hemelse Wynstok, en so
dra ons vir Hom vrugte. Deur dieselfde Gees verbind Hy ons ook aan mekaar in egte
broederlike liefde as lede van een liggaam.
Want die apostel sê: “Omdat dit een brood is, is ons, al is ons baie, saam een liggaam,
want ons het almal deel aan die een brood.” Daarom wil ons onsself daarvoor beywer
om as een liggaam mekaar in liefde te dien. Dit is immers aan die liefdestafel van
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Christus waar sy bevel tot ons kom: “Dit is my opdrag: Julle moet mekaar liefhê soos
ek julle liefhet” (Joh 15:12).

Verwagting
Die apostel Paulus plaas die nagmaal binne die perspektief van Christus se
wederkoms, wanneer hy sê: “Elke keer as julle van die brood eet en uit die beker
drink, verkondig julle die dood van die Here totdat Hy kom” (1 Kor 11:26). By die
brood en die beker ervaar ons die vreugde om deel te kan hê aan die nuwe verbond,
wat rus in Christus se bloed. Ons dank die Vader dat ons die verlossing waarvan die
profete geprofeteer het, mag ken. Ons vier die vrede wat onse Heer aan ons skenk.
Tegelyk sien ons met die viering van die nagmaal uit na die verskyning van ons
Verlosser in heerlikheid, na die oorvloed van vreugde wat Hy ons bied, na die bruilof
van die Lam, waar Hy saam met ons die nuwe wyn sal drink in die koninkryk van sy
Vader. Daarom vier ons die nagmaal met groot blydskap en bid ons saam met God se
kerk: Amen, kom Here Jesus (Op 22:20).

Gebed
Barmhartige God en Vader, ons wil nou met die nagmaalsviering die heerlike
nagedagtenis vier van die bittere dood van u geliefde Seun Jesus Christus. Ons bid
U: Stuur ons U lewendmakende Gees, sodat ons gevoed kan word met die ware brood
uit die hemel wat die ewige lewe skenk.

Lied
(bv Sb 17-2)

Opwekking en uitnodiging
Moet nie alleen teen die uiterlike tekens van brood en wyn vaskyk nie. Hef u harte
omhoog, soek na die dinge daarbo, waar Christus is, waar Hy aan die Regterhand
van die Vader sit. Kom almal met blydskap en broederlike eensgesindheid na die
tafel van die Here. Dank Hom vir die groot liefde wat Hy aan ons betoon het, en bewaar
die herinnering aan sy dood vir ewig in u hart. So sal u met die liefde van God vervul
word en ook ander tot liefde aanspoor.

Viering
Die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem,
eet, dink daaraan en glo, dat die liggaam van Christus gegee is tot ’n volkome
versoening van al ons sondes. Die beker van danksegging, waaroor ons die
danksegging uitspreek, is die gemeenskap met die bloed van Christus. Neem, drink
almal daaruit, gedenk en glo dat die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus vergiet
is tot ’n volkome versoening van al ons sondes.

Danksegging
Laat ons met mond en hart die lof van die Here verkondig:
(sing: Psalm 103:1,3,4,5 of Psalm 138).

Besluit: Kennis geneem.

4. Aanbeveling van die Kommissie Leerstellige Sake
Die Rapport word verwys na die te benoeme Deputate vir Leerstellige Sake om
die bevindings van die Kommissie  Leerstellige Sake (Sinode 2006) te ondersoek
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en die nodige aanpassings en toevoegings aan die Alternatiewe Formulier(e) te
maak.
Besluit: Goedgekeur.

5. Opdrag aan die Deputate Leerstellige Sake
5.1 Om in hulle studie aandag te skenk aan die inhoudelike kommentaar oor

formulerings wat moontlik kan lei tot onsekerheid en misverstande.
5.2 Die vryheid het om kundige persone op die gebied van die Dogmatiek en die

Kerk- en Dogmageskiedenis te koöpteer. Enige ander persoon of persone wat
insette kan lewer moet die geleentheid gegun word.

5.3 Om ook aandag te skenk aan riglyne waarvolgens die volgende Nasionale Sinode
die voorgestelde Alternatiewe Nagmaalsformulier(e) kan beoordeel.

5.4 Sodanige konsep Alternatiewe Nagmaalsformulier(e) moet binne die raamwerk
van Skrif, Belydenis en Kerkorde wees, die gees van die Reformasie adem en
aan Beskrywingspunte waaraan gevolg gegee is, voldoen.

5.5 Die Deputate moet die ander Afrikaanse Kerke hierin ken deur middel van die
TKR (Deputate Ekumenisiteit: Binnelands).

Besluit: Goedgekeur.
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20.14 BESKRYWINGSPUNT VAN PARTIKULIERE SINODE NOORDWES –
BYVOEGING BY DOOPSFORMULIER (Artt 88, 288)

A. Ds HS Coetzee stel die Beskrywingspunt.
B. Besluit: Die Beskrywingspunt word verwys na die Kommissie Leerstellig Sake.
C. Dr De W Saaiman rapporteer namens die Kommissie Leerstellig Sake.

D. BESKRYWINGSPUNT
Die Sinode besluit om ‘n byvoeging tot die Doopsformulier te maak waarin die
gemeente verantwoordelikheid aanvaar om mee te werk aan die verbondsverpligtinge
wat die doop meebring.
1. Beredenering

Tans word DIE OUERS by die doop van ‘n kind gevra om hulle eksplisiet te verbind
tot die Christelike opvoeding van die kind.
Die doop vind in die midde van die gemeente plaas. Die gemeente dien as getuies
van die doop sowel as van die verbintenis van die ouers.
In die vrae aan die ouer word die veronderstelling dat die gemeente betrokke is
duidelik gestel.
Vraag 1: “...bely u nogtans dat hulle in Christus geheilig is en daarom as LIDMATE
VAN SY GEMEENTE behoort gedoop te wees?
Vraag 3: “Belowe u en neem u u voor om die kind ... te onderrig en te LAAT
ONDERRIG.”
Die gemeente behoort die omgewing te vorm waarbinne die kind gelowig opgevoed
word. Paulus bid, dat gelowiges in staat sal wees om, saam met al die gelowiges,
die liefde van Christus te ken en te begryp (Ef 3:18).
Indirek neem die gemeente dus tydens die doop reeds die verantwoordelikheid
op hulle.
’n Duidelike en eksplisiete verbintenis sou:
(a) tot ’n meer doelbewuste verbintenis van die gemeente kon lei;
(b) tot geloofsversterking van die ouers kon dien aangesien die gemeente hulle

verbind om mede-verantwoordelikheid te neem;
(c) tot ’n bewuswording kon lei dat die gemeente meer betrokke moet wees by

dié kind sowel as al die kinders van die gemeente;
(d) die gees van individualisme by die doop help teenwerk. Die gedagte dat die

doop net betrekking het op die kind, die ouers en die uitgebreide familie
bestaan by baie lidmate. Dit word veral gesien in ’n praktyk wat ontstaan dat
doopsgeleenthede buite die gemeente gereël word ter wille van die familie.

2. Praktiese formulering
2.1 Die volgende vraag word direk na die vraag aan die ouers, dus voor die doop,

aan die gemeente gevra:
“Onderneem u as gemeente om hierdie ouers, na die beste van u vermoë, by
te staan in die nakoming van hierdie belofte. Onderneem u verder om hierdie
kind lief te hê, vir hom/haar/hulle te bid en hom/haar/hulle te help onderrig om
in eerbied voor die Here te lewe.”
Die gemeente kan op verskillende maniere hierop antwoord. Enkele
moontlikhede is:
(a) Die gemeente kan hardop saam sê : “Ons sal, met die hulp van die Here”
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(b) Die gemeente kan ’n gepaste lied te sing
(c) Die gemeente kan hulle verbintenis tot eenheid deur geloofsbelydenis doen
OF

2.2 Die liturg, of ’n lidmaat, sê na afhandeling van die doop die volgende woorde
namens die gemeente:
“Ons as gemeente onderneem om julle as ouers, na die beste van ons vermoë,
by te staan in die nakoming van hierdie belofte. Ons onderneem om vir NN lief
te hê, vir hom/haar/hulle te bid en hom/haar/hulle te help onderrig om in eerbied
voor die Here te lewe.”

3. Vertrekpunte in die motivering van die Beskrywingspunt
3.1 Die verbond

In die Gereformeerde tradisie word daar groot klem gelê op die verbond.
Gereformeerdes glo dat God in Jesus Christus die verbond van genade met hulle
en hulle kinders opgerig het (Hand 2:39). God tree in ’n persoonlike verhouding
met sy volk en elke individu daarbinne, by wyse van die verbond. Dit word ook
duidelik wanneer die inhoud van die verbond saamgevat word in die woorde: “Ek
sal vir julle ’n God wees en julle sal vir my ’n volk wees.” Die verbond het dus ’n
korporatiewe karakter wat beteken dat elke gelowige op die res van die gemeente
aangewese is om die seëninge van die Here ten volle te geniet. Op grond van
die korporatiewe karakter, word kinders van gelowiges saam in die verbond
opgeneem. Kinders was ook teenwoordig by onderriggeleenthede van die
verbondsvolk.

3.2 Die eenheid van die kerk
Die gelowiges is nie net in Christus nie, maar Hy is ook in alle gelowiges,
individueel en kollektief. Omdat Hy so in alle gelowiges is, homself deur hulle
openbaar en oor en deur hulle regeer, kan hulle sy liggaam hier op aarde wees.
Die eenheid van die gelowiges is die liggaam, terwyl die afsonderlike gelowiges
die ledemate is. ’n Gelowige mag homself dus nooit losmaak van die lotgevalle
van ander gelowiges nie.
Goeie kategese en Christelike onderrig alleen kan nie help om kinders vir die
kerk te behou nie. Kinders kan moeilik behou word vir die geloof en vir die kerk
as daar nie ’n lewende geloofsgemeenskap is waarin die kinders die dinge wat
vir hulle in die onderrig geleer word, prakties sien gebeur en prakties beleef nie.
Dit is juis binne die gemeente as ’n gemeenskap van verloste mense, waarin
gelowiges veronderstel is om te leer om as dissipels van Christus te leef en in
hulle geloof te groei - om al meer soos Christus te word.
Die eenheid van die gemeente (kinders ingeslote) word vergelyk met beelde
soos liggaam, gebou en selfs ook gesin. Gelowiges is tog broers en susters van
mekaar en word ook so aangespreek (Ef 2:16,19,20). (Ef 4:16 Hy is immers die
hoof, en uit Hom groei die hele liggaam. Die verskillende liggaamsdele pas by
mekaar en vorm saam ’n eenheid. Elkeen van hulle vervul sy funksie, en so bou
die liggaam homself op in liefde.)
Die teenwoordigheid van kinders in die samekomste van die Nuwe Testament is
’n gegewe. Gewortel in die uitspraak van Christus dat die kindertjies na Hom toe
moet kom en dat hulle nie verhinder moet word nie, gee ’n motivering waarom
kinders na die onderrig van die gemeente gebring moet word en ook katkisasie
moet ontvang. Die opdrag impliseer ’n verantwoordelikheid van die gemeente
se kant (Matt 19:14).
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3.3 Die “mekaar”-tekste
Die eenheid van die gemeente as liggaam van Christus bied die ruimte waarbinne
die “mekaar”-opdragte uitgevoer moet word. Die “mekaar”-opdragte in die Bybel
trek saam in die gebod om mekaar lief te hê. Hierdie liefde vir mekaar word
sigbaar in die onderskeie “mekaar”-opdragte. Wat veral van belang is, is die
opdrag om mekaar te aanvaar, mekaar te dien en mekaar te leer en te onderrig.
Gelowiges moet op gesag van die feit van die boodskap van Christus wat in
hulle woon, verantwoordelikheid vir mekaar se optrede aanvaar en mekaar op
grond daarvan leer en onderrig om hulle sodoende vir die geloofsgemeenskap
te behou, te vorm tot geloofsvolwassenheid en te lei tot navolging van Christus.
Hierdie opdrag geld vir die hele gemeente en nie net vir spesifieke persone nie.
Bo en behalwe die formele verpligting wat op die ouers van die kinders en op die
hele gemeente rus, het die volwasse geloofsgemeenskap die verantwoordelikheid
om sodanig aan gehoorsaamheid binne die verbond uitdrukking te gee, dat dit
die kinders begerig maak om God reg te ken, lief te hê en te dien; en om hulleself
te identifiseer met die geloofsgemeenskap.
Enkele sprekende tekste word aangehaal:
Rom 15:7 “Aanvaar mekaar dan, soos Christus julle ook aanvaar het, tot eer van
God.”
Gal 6:2 “Dra mekaar se laste, en gee op dié manier uitvoering aan die wet van
Christus”
Kol 3:16 “Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en
onderrig mekaar met alle wysheid.”
1 Tess 5:11 “Praat mekaar moed in en versterk mekaar dan met hierdie woorde,
soos julle trouens reeds doen.”
1 Joh 4: 7 “Geliefdes, ons moet mekaar liefhê, want liefde kom van God, en elkeen
wat liefhet, is ’n kind van God en ken God.”
Jak 5:16 “Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar...”

3.4 Aflegging van Geloofsbelydenis
Die jong gelowige moet as deel van die geloofsgemeenskap begelei word tot
Belydenisaflegging as die hoogtepunt van ’n persoonlike verbintenis aan God en
die gemeente wat gegrond is in kennis en die gepaardgaande persoonlike toe-
eiening van die genade in Christus. Die gemeente is mede-verantwoordelik dat
elke dopeling tot Geloofsbelydenis begelei word.

3.5 Ander kerke
Die praktyk van ’n vraag of verbintenis van die gemeente, is nie vreemd aan
ander Gereformeerde kerke nie.
Die volgende kan as voorbeeld dien:

3.5.1 Presbyterian Church America
To the congregation (optional): “Do you as a congregation undertake the
responsibility of assisting the parents in the Christian nurture of this
child?”

3.5.2 Christian Reformed Church America
Minister: Do you, the people of the Lord, promise to receive these children in
love, pray for them, help instruct them in the faith, and encourage and sustain
them in the fellowship of believers?
People: We do, God helping us.
Brothers and sisters,
We now receive name(s) into Christ’s church. I charge you to nurture and love
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them and to assist them to be Christ’s faithful disciple(s).
[The congregation responds.]
With joy and thanksgiving, we now welcome you into Christ’s church; for we are
all one in Christ. We promise to love, encourage, and support you and to help
you know and follow Christ.
[or,]
Brothers and sisters,
We now receive name(s) into Christ’s church. Do you welcome them in love,
and do you promise to pray for, encourage, and help nurture them in the faith?
People: We do, God helping us.

Besluit:
1. Daar word gevolg gegee aan die Beskrywingspunt deurdat aan die Deputate

Leerstellige Sake opdrag gegee word om die voorgestelde byvoeging tot die
Doopsformulier te ondersoek en die volgende Sinode daaroor te adviseer.

2. Opdrag aan te benoeme Deputate:
(a) Indien dit uit die studie sou blyk dat die byvoeging tot die bestaande

Doopsformulier moontlik is, kan die te benoeme Deputate terselfdertyd
voortgaan met die opstel van (’n) sodanige konsep Doopsformulier om dit
saam met die studieresultate voor te lê aan die volgende Nasionale Sinode.

(b) Sodanige konsep-Doopsformulier moet binne die raamwerk van Skrif,
Belydenis en Kerkorde wees.

(c) Om in die lig van die verhoogde verbondsbetrokkenheid van die
gemeente in die voorgestelde formulierbyvoeging aan Kerkrade leiding te
gee oor wat die gemeente se “te help onderrig” in die praktyk sou kan beteken.

Besluit: Goedgekeur.
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20.15 BESWAARSKRIF GJC JORDAAN EN MJ DU PLESSIS TEEN BESLUITE
VAN SINODE 2003 INSAKE VROUE IN DIE DIAKENAMP (HANDELINGE
2003:593, ART 21.11) (Artt 11, 60)

In die lig van die besluit in 20.1 punt O oor die Beswaarskrif van Partikuliere
Sinode Bosveld het die Sinode die onderstaande Beswaarskrif nie in
behandeling geneem nie.

A. Prof GJC Jordaan stel die Beswaarskrif.
B. Besluit: Verwys na Beswaarskrifkommissie 3.

C. BESWAARSKRIF
1. Besluit waarteen beswaar aangeteken word

Ondergetekendes teken beswaar aan teen die volgende besluit van die Nasionale
Sinode van 2003 (Handelinge 2003:591, soos gewysig volgens die amptelike
Errata-lys wat deur die Deputate vir die Uitgee van die Handelinge voorsien is):
“1. Goedgekeur.”
Met hierdie besluit is onder meer die volgende aanbeveling van die
Kommissierapport wat voor die Sinode gedien het, aanvaar: “Die Sinode keur in
die lig van die Skrif goed dat vroue wat die nodige gawes het as diakens in die
GKSA verkies en bevestig kan word. Die Sinode oordeel verder dat bepaalde
tekste soos Rom 16:2, 1 Tim 3:11 en 5:9-15 baie lank reeds in die Gereformeerde
Kerke in ekumeniese verband ’n belangrike ondersteunende rol vir vroue in ’n
besondere amp speel, alhoewel daar enersyds nie duidelikheid bestaan nie, maar
andersyds ook geen verbod op vroue in die amp van die diaken geplaas word nie”
(vgl artikel 4, Handelinge:591, soos gewysig volgens die amptelike Errata-lys).
Die beswaar is dus teen die goedkeuring van Artikel 4 op p591. In die Beswaarskrif
word verder hierna verwys as Artikel 4.

2. Beswaargronde
2.1 Beswaargrond 1: Die besluit staan in spanning met die Sinode se eie besluite

oor wat die Skrif aangaande die plek van vroue in die kerk leer
Hoewel in Artikel 4 daarop aanspraak gemaak word dat dit “in die lig van die
Skrif” gestel word, blyk dit dat Artikel 4 juis die Sinode se eie besluite oor wat
die Skrif oor die onderhawige saak leer, verontagsaam.
Beredenering:

2.1.1 Die Deputaterapport(e) wat voor die Sinode gedien het, het ’n hele aantal
tersaaklike Skrifgegewens bespreek en tot konklusies gekom oor wat die Skrif
op die onderskeie plekke leer insake die plek van vroue in die kerk (Handelinge
2003:559–606). Die Sinode het hom met sommige van hierdie konklusies
vereenselwig deur dit goed te keur en van ander konklusies bloot kennis geneem
sonder om dit goed te keur. Ons verwys na die volgende konklusies wat deur
die Sinode goedgekeur is (met ’n kort opsomming en enkele opmerkings
daarby):
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2.1.1.1 Konklusies 3.2.2.8.1–3.2.2.8.7, waarin Jesus se gelykwaardige en gelyke
hantering van vroue tydens sy lewe op aarde aangetoon word
(Handelinge:564).
Hierdie konklusies is bloot algemeen van aard sonder dat dit direk op vroue
in die diakenamp betrek word.

2.1.1.2 Konklusies 3.2.3.10.1–3.2.3.10.8, waarin die situasie en werksaamhede van
vroue in die Apostoliese tyd aangetoon word (Handelinge:568).
Hierdie konklusies sluit in dat daar in die kerk ruimte moet bestaan vir vroue
om hulle Godgegewe gawes net soos die mans uit te leef, maar met sekere
beperkings. Ook hierdie konklusies word nie direk op die diakenamp betrek
nie, hoewel dit aan die hand doen dat mans en vroue hulle gawes tog op
verskillende maniere in die kerk kan en behoort uit te leef.

2.1.1.3 Konklusies 3.3.2.1–3.3.2.2, wat daarop neerkom dat man en vrou as ’n twee-
eenheid hulle plek in die kerk moet inneem en binne die Godgegewe man-
vrou-orde moet funksioneer (Handelinge:569).
Weer eens dui hierdie konklusies hoogstens daarop dat mans en vroue hulle
gawes op verskillende maniere in die kerk kan uitleef. Die konklusie word
egter nog nie direk op die diakenamp toegepas nie.

2.1.1.4 Konklusies 3.6.2.1–3.6.2.3, wat daarop wys dat nie met absolute sekerheid
gesê kan word of Fébé (Rom 16:1-2) die besondere diens van diaken gedien
het nie, maar wel dat sy ’n vorm van vaste dienswerk verrig het wat erkenning
geniet het, dienswerk wat verband hou met die ondersteuning van en bystand
aan gelowiges (Handelinge:574).
Met hierdie konklusie het die Sinode besluit dat Rom 16:1-2 nie as argument
vir die toelating van vroue tot die diakenamp kan dien nie.

2.1.1.5 Konklusies 3.7.2.1–3.7.2.2, wat aandui dat 1 Tim 2:9-15 (die sogenaamde
“swyggebod”) wel tov getroude vroue geld, maar dat dit nie duidelik is of dit
ook na ongetroude vroue verwys nie (Handelinge:575).
Hierdie konklusies is weer algemeen van aard sonder dat dit direk op vroue
in die diakenamp betrek word.

2.1.1.6 Konklusies 3.8.4.1–3.8.4.3, wat konkludeer dat 1 Tim 3:11 (“net so ook die
vroue...”) sekere vroue op ’n spesiale manier by die diakendiens betrek,
veral op die vlak van praktiese mens-tot-mens hulpverlening, sonder dat
dit sê of “die vroue” in 1 Tim 3:11 na vroulike diakens verwys, of na vroue
van diakens of na vroue wat diakonale diens saam met diakens verrig het
(Handelinge:577).
Hierdie konklusies bied steeds geen grond vir die besluit om vroue tot die
diakenamp toe te laat nie.

2.1.1.7 Konklusies 3.9.2.1–3.9.2.3, waarvolgens 1 Tim 5:9 (“Laat ’n weduwee gekies
word...”) daarop dui dat sekere weduwees ’n besondere erkende en
georganiseerde taak verrig het wat met diakonale werksaamhede verband
hou en dat hulle ordelik daartoe aangewys en hulle name op ’n lys geplaas
is (Handelinge:579).
Hierdie konklusies is baie belangrik vir die funksionering van vroue in die
kerk sonder dat hulle tot die diakenamp as sodanig toegelaat word.

2.1.1.8 Konklusies 3.10.2.1–3.10.2.2, wat 1 Kor 11 so verstaan dat daar ’n
gesagsverhouding tussen man en vrou bestaan wat algemeen en altyd
geldend is en dat hierdie verhouding in die gemeente gerespekteer en
toegepas moet word (Handelinge:580).
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Hierdie konklusies wys daarop dat daar in die aanwending van die onderskeie
gawes van man en vrou in die kerk so gedifferensieer moet word dat die
gesagsverhouding tussen man en vrou gerespekteer word.

2.1.1.9 Konklusies 3.11.4.1–3.11.4.2, wat daarop neerkom dat 1 Kor 14:34 en 1 Tim
2:11-12 (die sogenaamde “swyggebod”) wel tydgerig is maar dat die
beginsels wat daarin gestel word, nie tydgebonde is nie maar blywend geld
(Handelinge:585).
Hierdie konklusies word weer eens nie direk op vroue in die diakenamp betrek
nie maar dui weer eens daarop dat daar onderskeid bestaan in die wyse
waarop mans en vroue hulle gawes in die kerk aanwend.

2.1.1.10 Konklusies 3.12.2.1–3.12.2.3 wys daarop dat Gal 3:28 leer dat mans en
vroue gelyk is in hulle verlossing deur Christus en in Hom een is. Hierdie
gelykheid in verlossing kanselleer egter nie die Godgegewe differensiasie
in diens nie (Handelinge:586).
Deur hierdie konklusie goed te keur, het die Sinode duidelik aanvaar dat
die Skrif leer dat daar in die wyse waarop mans en vroue hulle gawes ten
dienste van die gemeente aanwend, ’n Godgegewe differensiasie bestaan.

2.1.1.11 Konklusies 3.13.2.1–3.13.2.3, wat aantoon dat vroue ook profetiese-, leer-
en regeergawes van die Here kry wat op verskillende maniere in die
gemeente en tot opbou van die gemeente aangewend behoort te word,
maar dat vroue die gawes steeds moet uitoefen binne die reëlings wat die
Heilige Gees in die Woord agv die Godgegewe verhouding tussen man
en vrou daarvoor stel (Handelinge:589).
Hierdie konklusie word begrond in ’n verskeidenheid van Skrifgegewens
(soos aangetoon in 3.13.1.2–3.13.4.4). Duidelik word diensdifferensiasie
as Skrifbeginsel hier bevestig en weer deur die Sinode goedgekeur.

2.1.2 Die samevattende konklusies en aanbevelings wat in artikels 3.14 van die
Rapport (Handelinge:598-590) gestel is en deur die Sinode goedgekeur is,
stel die volgende sake duidelik:

2.1.2.1 In die Woord word aangetoon dat vroue se gawes op ’n besondere manier
by diakonale dienswerk betrokke behoort te wees, maar dat daar tog ’n
onderskeid is tussen hierdie dienswerk en die besondere diens / amp van
diaken. “Vroue wat daartoe die nodige gawes ontvang het, behoort dus op ’n
besondere manier by die diakonale dienswerk in die gemeente betrek te
word.”

2.1.2.2 Onder meer word die diakens opgeroep om vroue (asook mans) in diens te
stel wanneer hulle aan die gemeente leiding gee oor die versorging van
mense in nood.

2.1.3 Met die goedkeuring van al die bostaande konklusies het die Sinode aangedui
dat die Skrif so verstaan word dat vroue se gawes in diakonale diens aangewend
behoort te word sonder dat hulle in die besondere diens / amp van diaken gestel
behoort te word.

2.1.4 In weerwil hiervan het neem die Sinode Artikel 4 goedgekeur: “Die Sinode keur
in die lig van die Skrif goed dat vroue wat die nodige gawes het as diakens in
die GKSA verkies en bevestig kan word.”

2.1.5 Hiermee glo ondergetekendes dat aangetoon is dat die Sinode van 2003
uiteindelik ’n besluit geneem het (p591-593) wat nie ooreenstem met die lig
wat die Skrif volgens die Sinode se eie oordeel (p559-590) bied nie.
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2.2 Beswaargrond 2: Die Sinode het die besluit geneem sonder om die enige nuwe
Skrifgegewens of eksegetiese beredenerings te oorweeg

Hoewel in Artikel 4 daarop aanspraak gemaak word dat die besluit “in die lig
van die Skrif” geneem is, blyk dit uit die Handelinge self dat die Sinode geen
Skrifgronde vir die besluit gevind het nie.
Beredenering:

2.2.1 In alternatiewe dele van die Deputaterapport is wel ’n eksegese van bepaalde
Skrifdele aangebied wat tot alternatiewe konklusies lei. Hierdie konklusies is
egter nie deur die Sinode goedgekeur nie maar slegs daarvan kennis geneem
(vgl Handelinge:594-606, veral art 2.3.1 op p596; art 3.5 op p599; art 4.2 op
p600; art 5.8 op p604). Hierdie alternatiewe eksegese is dus nie deur die Sinode
as grond vir die goedkeuring van Artikel 4 geneem nie.

2.2.2 In Artikel 4 word wel na bepaalde Bybeltekste verwys, nl Rom 16:2, 1 Tim 3:11
en 5:9-15. Dit word egter gedoen sonder om ’n nuwe eksegese daarvan te
bied. Hierteenoor het die Sinode self besluit dat nie een van hierdie Skrifdele
gebruik kan word as argument vir toelating van vroue tot die diakenamp nie (vgl
art 3.6.2 op p574; art 3.8.4 op p577 en art 3.9.2 op p579).

2.2.3 Die enigste motivering grond wat vir Artikel 4 aangebied word, is dat
bogenoemde tekste “baie lank reeds in die Gereformeerde Kerke in
ekumeniese verband ’n belangrike ondersteunende rol vir vroue in ’n besondere
amp speel.” Hoe die genoemde tekste in ekumeniese verband verstaan word,
word egter nie aangedui of in enige opsig getoets nie. Indien die bedoeling in
Artikel 4 was om hierdie vae verwysing na die gebruik van die tekste in
ekumeniese verband aan te bied as ’n “veto” op die reeds goedgekeurde
eksegese (vgl art 3.6.2 op p574; art 3.8.4 op p577 en art 3.9.2 op p579), sou
dit daarop neerkom dat dit wat die Skrif leer ondergeskik gestel word aan “groot
getalle” of “kerkvergaderings”. So ’n standpunt sou egter in stryd wees met
Artikel 7 van die Nederlandse Geloofsbelydenis.

2.2.4 Die verdere opmerking in Artikel 4 dat daar oor die vermelde tekste “enersyds
nie duidelike sekerheid bestaan nie, maar andersyds ook geen verbod op vroue
in die amp van diaken geplaas word nie” kan ook nie as Skrifgrond vir Artikel 4
dien nie. Daar is immers ’n groot aantal ander Bybeltekste waaruit die Sinode
self tot duidelikheid oor die aangeleentheid gekom het (vgl die Sinode se eie
goedkeuring van konklusies 3.2–3.13, Handelinge:564-589). In die
Gereformeerde Eksegese geld die reël dat by Skrif-met-Skrif-vergelyking die
duidelike tekste as vertrekpunt geneem moet word om onduidelike tekste te
verstaan en nie andersom nie (vgl Coetzee, JC, De Klerk, BJ, Floor, L, 1980.
Die Hermeneuse van die Skrif met die oog op hedendaagse kerklik-etiese
vraagstukke. Koers, 45(1), 9.29). As die bedoeling by Artikel 4 dus sou wees
om vanuit die onduidelike tekste die duidelike tekste te bevraagteken, sou dit
teen ’n baie belangrike beginsel in die Gereformeerde Skrifverklaring indruis.
Indien dit egter nie die bedoeling was nie, bevestig hierdie opmerking by Artikel
4 juis dat die vermelde tekste nie as Skrifgrond vir die besluit geneem kan
word nie.

2.2.5 Verder word daar in Artikels 1 tot 14 op pp591-593 geen nuwe lig vanuit die
Skrif toegevoeg op grond waarvan die besluit geneem kon word nie.
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Hiermee glo ondergetekendes dat aangetoon is dat die Sinode van 2003
uiteindelik ’n besluit geneem het (p591-593) waarvoor geen nuwe Skrifgronde
of eksegetiese beredenerings na vore gebring is nie.

3. Opmerking
Indien aan hierdie Beswaarskrif gevolg gegee sou word, sou dit beteken dat ook
van die ander goedgekeurde aanbevelings op p591-592 van Handelinge 2003
dienooreenkomstig heroorweeg moet word.
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20.16 BESWAARSKRIF JH HOWELL TEEN DIE BESLUIT VAN NASIONALE
SINODE 2003: VROUE IN DIE KERK (Artt 11, 125, 195)

In die lig van die besluit in 20.1 punt O oor die Beswaarskrif van Partikuliere
Sinode Bosveld het die Sinode die onderstaande Beswaarskrif nie in
behandeling geneem nie.

A. Dr JH Howell stel die Beswaarskrif.
B. Besluit: Verwys na Beswaarskrifkommissie 1.

C. BESWAARSKRIF
1. Besluit waarteen beswaar gemaak word

Die besluit waarteen beswaar gemaak word, word weergegee in die Sinode
Handelinge van die 48’e Nasionale Sinode van 2003, art 21.11, E.
Kommissierapport en besluite (Acta, 2003:591-593):
Hierdie besluit van die Sinode trek saam in die besluit geneem in punt E. 4 (Acta,
2003:591), nl: “Die Sinode keur in die lig van die Skrif goed dat vroue wat die
nodige gawes het as diakens in die GKSA verkies en bevestig kan word. Die Sinode
oordeel verder dat bepaalde tekste soos Rom 16:2, 1 Tim 3:11 en 5:9-15 baie lank
reeds in die Gereformeerde Kerke in ekumeniese verband ‘n belangrike
ondersteunende rol vir vroue in ‘n besondere amp speel, alhoewel daar enersyds
nie duidelike sekerheid bestaan nie, maar andersyds ook geen verbod op vroue in
die amp van diaken geplaas word nie.” Punt E. 4 gee die wese van die besluit van
E weer, daarom word hierdie Beswaarskrif in hoofsaak gerig teen die aangehaalde
E. 4, terwyl E in die geheel hierby geïmpliseer word.
Hierdie Beswaarskrif poog veral om aan te toon dat Sinode 2003 kerkordelik nie
korrek opgetree het by die neem van bovermelde besluit nie.

2. Beswaargrond 1
2.1 Beswaar

Sinode 2003 het die beginsel van Kerkorde, artikel 49 oorboord gegooi deur te
besluit dat die vrou wel in die diakenamp bevestig mag word, aangesien die
Sinode toegelaat het dat ‘n Deputaterapport behandel word, alhoewel die Rapport
afwyk van die welomskrewe opdrag wat aan die Deputate gegee is.

2.2 Beginsel
Kerkorde, artikel 49 stel dat Deputate hul opdrag volgens ‘n welomskrewe opdrag
moet uitvoer.

2.3 Motivering van beswaar
2.3.1 Die kernopdrag van hierdie Deputate was die volgende (Acta, 2000:440): “Die

Sinode wys Studiedeputate aan om met die besluite van vorige Sinodes as
vertrekpunt (vgl KO, artt 31, 46), ‘n studie te maak oor wat in die Skrif
geopenbaar word oor die wyse waarop die Here die vrou in die kerk gebruik
het en steeds wil gebruik (kursivering – JHH).” Punt 4 van hierdie opdrag stel
dit verder pertinent dat “die studie fokus (kursivering – JHH) op die
openbaringshistoriese Skrif(ge)gewens oor die plek en rol van die vrou in die
kerk. Al die ander opdragte dien tot ondersteuning van die kernopdrag soos
in Punt 1 van die opdrag vervat.
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2.3.2 Sinode 1988 (Acta, 1988:517-523) het reeds duidelike besluite geneem oor
die vrou in die amp. Daar is besluit dat die vrou nie in die amp kan dien nie.
Daarom het die Sinode van 2000 besluit dat die plek en rol van die vrou in die
kerk buite die ampte ondersoek moes word.

2.3.3 Die besluit wat op grond van die voorgelegde werk van die Deputate geneem
is, wyk totaal af van die duidelike opdrag wat hulle moes uitvoer. Die Deputate
word trouens pertinent daarop gewys dat hulle artikels 31 en 46 van die Kerkorde
deeglik in ag moet neem. Hul opdrag was om – uit die Skrif – die wyse aan te
toon waarop die Here die vrou in die kerk gebruik. Hulle opdrag was nie om
opnuut oor die vrou en/in die besondere amp te besin nie (vgl Acta, 2000:437-
440). Op grond van hul studie kom daar egter aanbevelings dat die vrou in die
besondere ampte bevestig behoort te word. Sinode 2003 besluit dan dat die
vrou wel in die diakenamp bevestig mag word, terwyl voorts aan nuwe Deputate
die opdrag gegee word om die moontlike verkiesing van vroue as ouderlinge
en die beroeping van vroue as predikante ook te ondersoek (Acta, 2003:592,
7). Die Sinode neem dus besluite op grond van die voorgelegde werk van
Deputate wat duidelik buite hul welomskrewe opdrag opgetree het.

3. Beswaargrond 2
3.1 Beswaar

Sinode 2003 het in stryd met Kerkorde, artikel 46 opgetree deur nie die
noodsaaklikheid van hierdie (bovermelde) “nuwe” besluit (om vroue in die
diakenamp te bevestig) in die lig van bewese nuwe Skrifgegewens of ander
materie aan te toon nie.

3.2 Beginsel
Kerkorde, artikel 46 stel dat dieselfde saak nie telkens weer op die tafel gebring
mag word nie, tensy die noodsaaklikheid in die lig van nuwe Skrifgegewens of
ander materie daarvan aangetoon kan word.

3.3 Motivering van beswaar
3.3.1 Die Sinode van 2000 (2000:440-441) het reeds oor hierdie saak (die vrou in

die amp) besluite geneem. Ook tydens vorige Sinodes (vgl Acta, 2000:441 onder
“motivering”) is daar heelwat besluite hieroor geneem. Al hierdie Sinodebesluite
het aangetoon dat die vrou nie in die amp mag dien nie.

3.3.2 Tog het Sinode 2003, sonder om die saak vooraf aan die beginsel van Kerkorde,
artikel 46 te toets, toegelaat dat ‘n besluit geneem word oor sake waaroor daar
reeds besluit is en sonder om vorige besluite in die lig van Kerkorde, artikel 31
as foutief uit te wys. Die korrekte wyse van Appèl of beswaar teen die besluite
van vorige Sinodes is nie gevolg nie. Gevolglik is daar op ‘n onkerkordelike
wyse besluite geneem deurdat Kerkorde, artikel 46 negeer is.

3.3.3 Die inkonsekwentheid van Sinode 2003 word daarin weerspieël deurdat daar
reeds tydens Sinode 2000 (2000:437-440) ‘n Beswaarskrif van die Suidelike
Partikuliere Sinode teen die Sinodebesluit van 1988 oor die plek van die vrou
in die kerk gedien het. Die Sinode (2000:440) het hierdie Beswaarskrif as
onontvanklik afgewys, omdat daar onder andere geoordeel is dat “geen nuwe
materie aangebied word wat nog nie deur vorige Sinodes gehanteer is nie”.
Sinode 2003 het fouteer deur nie dieselfde vereiste van Kerkorde, artikel 46
weer eens toe te pas nie.



547

3.3.4 Sinode 2003 het dus, sonder dat ‘n Appèl of ‘n Beswaarskrif gedien het, besluite
geneem wat stry teen alle vorige besluite wat Sinodes geneem het oor die vraag
rakende die vrou in die amp. Die optrede en besluit van Sinode 2003 kan nie
die toets van Kerkorde, art 46 slaag nie. Die Sinode het op grond van ‘n
Studierapport, waartydens Deputate buite hul welomskrewe opdrag opgetree
het, besluite geneem oor ‘n saak waaroor daar reeds besluit is, sonder om die
noodsaak daarvoor aan te toon en sonder dat enige nuwe materie aangebied
is. Die studie “oor wat in die Skrif geopenbaar word oor die wyse waarop die
Here die vrou in die kerk gebruik het en steeds wil gebruik” asook die “fokus op
die openbaringshistoriese Skrif(ge)gewens oor die plek en rol van die vrou in
die kerk” is vervang met ‘n studie (wat reeds in die verlede afgehandel is) wat
gefokus het op die vrou in die amp.

4. Beswaargrond 3
4.1 Beswaar

Sinode 2003 het toegelaat dat daar op ‘n onkerkordelike en ongereformeerde
wyse (los van die Woord as basis), op ‘n wyse eie aan die wêreld, steun verwerf
is vir die besluit om vroue in die amp van diaken te bevestig. Hiermee is die
beginsel van Kerkorde, artikel 30 (kerklike sake op ‘n kerklike wyse) oorboord
gegooi.

4.2 Beginsel
Kerkorde, artikel 30 stel dat kerklike sake op ‘n kerklike wyse hanteer moet word.
Dit beteken dat daar op kerklike vergaderings alleen sake behandel moet word
wat die plaaslike kerke raak en wat daarom in die lig van die Woord beoordeel
moet word. (Vgl Kruger, LS, Du Plessis, HLM, Spoelstra, B & Spoelstra, TT, 1966.
Handleiding by die Kerkorde van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika.
Potchefstroom : Pro Rege-Pers Beperk. 183-185.)

4.3 Motivering van beswaar
Skrif, Belydenis en Kerkorde is die basis van beoordeling van alle sake wat dien
op die tafel van ‘n kerklike vergadering. Daar word geleentheid gebied aan alle
partye wat nie afgevaardigdes na die kerklike vergadering is nie om hul
standpunte by Deputate of Kommissievergaderings te stel, waartydens die
Deputate en/of Kommissies moet oordeel of daardie standpunte aan die vereiste
beginsel van Skrif, Belydenis en Kerkorde voldoen. Sodanige standpunte kon
ook skriftelik ingedien word. Hierdie is die ordelike wyse waarop Kerkrade en
individuele lidmate geleentheid gegee moes word om insette te lewer tot die
onderskeie fases van die studie. (Vgl Acta, 2003:560, 1.3.)
By die aanloop tot die neem van die besluit deur die Sinode van 2003 (p591) is
daar op ‘n totaal onkerkordelike en ongereformeerde wyse vir die genome besluit
steun verwerf deurdat op ‘n wêreldse wyse met behulp van “toesprake en
persoonlike getuienisse”, wat weinig of geen Skrifbewyse bevat het nie, deur die
opwekking van menslike emosie, ‘n bepaalde stemming gewek is. (Verskeie
vroue is toegelaat om die Sinode toe te spreek oor die beweerde emosionele
pyn en probleme wat die nie-toelating van die vrou in die amp aan hulle berokken
het. Dit is opgevolg deur ‘n videovertoning met dieselfde strekking wat ná ‘n
poging om dit aan die hele Sinode te vertoon, deur afgevaardigdes op ‘n vrywillige
basis besigtig kon word.)
Sinode 2003 het fouteer deur die getuienis van vroue as ordereëling toe te laat.
Indien ‘n saak soos homoseksualisme deur die Sinode beoordeel moes word,
sou daar tog nie aan homoseksuele die geleentheid gebied word om die Sinode
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toe te spreek om hul standpunt te regverdig nie? Dit gaan tog daarom dat die
waarheid uit God se Woord aangetoon moet word en dat besluite op grond
daarvan geneem moet word.

5. Beswaargrond 4
5.1 Beswaar

Sinode 2003 het in stryd met Kerkorde artikel 31 opgetree, deur bestaande
besluite oor die vrou in die diakenamp te verander, sonder dat die nodige duidelike
begronding van sodanige verandering in die lig van Skrif, Belydenis en Kerkorde
aangetoon kon word.

5.2 Beginsel
Kerkorde, artikel 31 stel die beginsel dat gehou word by bestaande besluite,
tensy aangetoon kan word dat bestaande besluite in stryd is met Skrif, Belydenis
en Kerkorde. Die bewyslas rus dus op die persoon wat bestaande besluite wil
verander, om met genoegsame bewyse op grond van Skrif, Belydenis en
Kerkorde, daardie besluite te wysig.

5.3 Motivering van beswaar
5.3.1 Die uitgangspunt van Kerkorde, artikel 31 is dat daar gebly moet word by

bestaande besluite (vgl Acta, 1988:517-523 en sien veral 3.6.3; 3.6.5; 3.6.7;
3.7.3 en 3.7.4), tensy daardie besluite vanuit die Bron (die Skrif), asook uit die
Kerkorde, as foutief aangetoon kan word. Anders moet beswaardes by daardie
besluit(e) berus.

5.3.2 Sinode 2003 het egter (sonder die nodige grondige bewyse uit Skrif, Belydenis
en Kerkorde) omgespring en sodoende die bewyslas omgekeer en ten laste
gelê van diegene wat nog altyd in die verlede (in die lig van alle voorgaande
Sinodebesluite wat op grond van Skrif, Belydenis en Kerkorde geneem is) die
reg aan hulle kant gehad het.

5.3.3 Die onduidelikheid en onsekerheid rondom die genome besluit word onder
andere gereflekteer in die woorde “… alhoewel daar enersyds nie duidelike
sekerheid bestaan nie (kursivering – JHH), maar andersyds ook geen verbod
op vroue in die amp van diaken geplaas word nie.”

6. Beswaargrond 5
6.1 Beswaar

Sinode 2003 se bovermelde besluit stry teen die Gereformeerde Kerkregering
deurdat daar op grond van onsekerhede (waar daar geen afdoende Skrifbewyse
bestaan nie), standpunt ingeneem is deur te besluit dat die vrou wel in die
diakenamp bevestig mag word, terwyl dit wat nog altyd as vas en seker gehou is
(kerklike usansie), bevraagteken word.

6.2 Beginsel
In die Gereformeerde Kerkregering word kerklike usansie as geldige wyse van
optrede erken (vgl Acta, 1997:79). Dit beteken dat ‘n goeie kerklike gebruik wat
oor tyd getoets en bewys is, wat nie van die Skrif afwyk nie, alhoewel dit nie met
‘n direkte Skrifbewys gestaaf kan word nie, gehandhaaf word. (Bykomende bronne
tov “kerklike usansie”: Maré, R. 1991. Skrif en tradisie in 4 Afrikaanse Kerkordes:
enkele kerkregtelike aspekte (1991:87); Bouwman, H. 1934. Gereformeerd
Kerkrecht – Het recht der kerken in de praktijk, dl. 2. (1934:49); Jansen, JOH.
1924. De bevoegdheid der meerdere vergaderingen. (In Grosheide, F, De Moor,
JC & Wielenga, B, reds. Schild & Pijl; afl. 9-10.) (1924:47); Strauss, PJ Die Bybel:
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Enigste bron vir gereformeerde kerkregtelike beginsels? Hervormde Teologiese
Studies, 45 (2). (1989b:96))

6.3 Motivering van beswaar
6.3.1 Oor die vraag na die moontlikheid of die vrou in die amp mag dien, wys die

oorvloed Skrifgegewens dat die besluite van die verlede (naamlik, dat die vrou
nie in die amp mag dien nie) die korrekte is. (Vgl Skrifgegewens in Acta,
1988:510-517 en die besluite wat op grond daarvan geneem is in Acta,
1988:517-523, asook Acta, 2003:572-590, 3.6; 3.8; 3.10 en 3.14.1.4.)

6.3.2 ‘n Oorvloed Skrifgegewens wys dus eintlik daartéén dat die vrou in die amp
behoort te dien.

6.3.3 Enkele Skrifgegewens kan wel (met ‘n vae moontlikheid of waarskynlikheid)
deur die individuele eksegeet interpreteer word as sou die vrou wel in die amp
bevestig behoort te word. Die Gereformeerde lyn van eksegese (ook binne die
GKSA) het deur die jare egter teen hierdie moontlikheid gekies (op grond van
die vaagheid en gebrek aan afdoende Skrifbewyse).

7. Beswaargrond 6
7.1 Beswaar

Die bovermelde besluit van Sinode 2003 dat die vrou in die diakenamp bevestig
mag word, gee daartoe aanleiding dat die eenheid in leer, diens en tug wat daar
tussen die kerke binne die GKSA bestaan, verbreek word.

7.2 Beginsel
Kerkverband impliseer dat die eenheid in die kerke gesoek moet word op grond
van die eenheid in leer, diens en tug.

7.3 Motivering van beswaar
7.3.1 Plaaslike kerke word in die onhoudbare situasie geplaas dat dit wat vroeër as

Skrifgetrou verkondig is, nou as verkeerd gepropageer word, sonder dat daar
Skriftuurlike gronde vir hierdie ommeswaai gegee kan word. Klaarblyklik word
eietydse kulturele- en samelewingsgronde nou as die basis gestel vir besluite
wat deur die Sinode 2003 geneem is.

7.3.2 Plaaslike kerke word voorts in die onhoudbare situasie geplaas dat hulle nou
in die beskuldigdebank is, waar hulle voorheen besluite vanuit die Skrif verdedig
het. Van hulle word nou verwag om hul gewetens te bind sonder die nodige
oortuiging uit die Woord (Acta, 2003:593, 14). Hulle moet óf hul gewetens (dit
wat nog altyd as reg en as Gereformeerd beskou is) verloën om ‘n standpunt te
verdedig waarmee hulle nie volgens die Woord kan saamstem nie, óf hulle moet
teen daardie besluit appelleer, alhoewel die besluit nie op gegronde Skrifgronde
geneem is nie. Die verwagting bestaan lewensgroot dat sodanige Appèl nie
op grond van Skrif, Belydenis en Kerkorde beoordeel sal word nie, aangesien
die besluit in die lig van die volgende beredenering geneem is: “… alhoewel
daar enersyds nie duidelike sekerheid bestaan nie, maar andersyds ook geen
verbod op vroue in die amp van diaken geplaas word nie”.

7.3.3 Hierdie besluit gee daartoe aanleiding dat die eenheid binne die kerkverband
verbreek word, deurdat die sogenaamde vryheid wat kerke het om die besluit
deur te voer, die attestering van lidmate, die beroeping van predikante, ens
beïnvloed. Lidmate soek nou hul heil by die plaaslike kerke waar hulle (gedwing
word om te) besluit dat God se Woord korrek hanteer en geïnterpreteer word in
die lig van bepaalde genome Sinodebesluite. Predikante word nie beroep na
gemeentes waar hulle weet die betrokke predikant nie sal saamstem met die
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besluite van die Kerkraad oor die vrou in die amp nie. Gevolglik word daar al
meer beweeg in die rigting van ‘n modaliteite kerk, wat bloot ‘n poging word
om ‘n skyneenheid te bewaar, aangesien die eenheid nie meer ten volle
gebaseer word op die eenheid in leer, diens en tug (Skrif, Belydenis en Kerkorde)
nie.

7.3.4 Die eenheid in Skrif, Belydenis en Kerkorde mag duidelik nie verwar word met
die vryheid wat kerke binne kerkverband aan mekaar gee om tov bepaalde
sake en omstandighede (vgl Kerkorde, artikel 62) verskillend te mag optree
nie, aangesien eenheid in Skrif, Belydenis en Kerkorde bepaald nie ‘n absolute
eendersheid veronderstel nie. (Hier gaan dit maw nie bloot om ‘n sigbare
enersheid wat verbreek word nie, maar om ‘n beginselsaak wat uit die Skrif
begrond moet word.)

8. Beswaargrond 7
8.1 Beswaar

Die bovermelde besluit van Sinode 2003 om die vrou in die diakenamp te mag
bevestig, kan daartoe aanleiding gee dat gewetensdwang op lidmate toegepas
word om besluite te honoreer, alhoewel daardie besluite nie die toets van Skrif,
Belydenis en Kerkorde deurstaan nie.

8.2 Beginsel
Kerkverband impliseer dat besluite wat gesamentlik geneem is in die lig van
Skrif, Belydenis en Kerkorde, as vas en bindend gehou word (Kerkorde, artikel
31).

8.3 Motivering van beswaar
8.3.1 Plaaslike kerke word in die onhoudbare situasie geplaas dat hulle hierdie besluit

moet honoreer wat hulle as gewetensdwang beskou, wat duidelik in stryd is
met die Nederlandse Geloofsbelydenis, artikel 32. (Vgl ook 5.3.b en 7.3.b van
die Beswaarskrif.)

8.3.2 Plaaslike kerke word voorts in die onhoudbare situasie geplaas dat hulle saam
met ander kerke in kerkverband moet lewe, terwyl die wyse waarop die Skrif
klaarblyklik deur die onderskeie kerke hanteer word, radikaal van mekaar
verskil. Besluite wat geneem is oor sake soos “die vrou in die amp”, word nie
deur almal beskou as sou dit die toets van die Skrif deurstaan nie.

8.3.3 Die argument dat dit aan die vryheid van plaaslike kerke oorgelaat word om
oor ‘n saak soos “die vrou in die amp” te mag besluit en dus nie gewetensdwang
is nie, gaan nie op nie, aangesien lidmate van die een gemeente na ‘n ander
kan verhuis en dan “gedwing” word om te konformeer met die besluit van die
plaaslike Kerkraad, alhoewel dit teen sy of haar gewete indruis. In die praktyk
beteken dit dat lidmate gedwing word om (indien moontlik) elders ‘n geestelike
tuiste te vind.

9. Versoeke aan Sinode 2006 gerig
9.1 Dat die besluit soos geneem op Sinode 2003 (Acta, 2003:591-593; art 21.11, E)

herroep (gekasseer) word.
9.2 Dat die Sinode opnuut Deputate aanwys om die opdrag soos geformuleer deur

Sinode 2000 (Acta, 2000:440-441) na behore uit te voer.
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20.17 BESWAARSKRIF VAN PARTIKULIERE SINODE BOSVELD TEEN
BESLUITE VAN DIE NASIONALE SINODE 2003 – VROU IN DIE
AMP VAN DIAKEN (Artt 11, 61)

In die lig van die besluit in 20.1 punt O oor die Beswaarskrif van Partikuliere
Sinode Bosveld het die Sinode die onderstaande Beswaarskrif nie in
behandeling geneem nie.

A. Ds G Opperman stel die Beswaarskrif.
B. Besluit: Verwys na Beswaarskrifkommissie 4.

C. BESWAARSKRIF
1. Die Beswaar

Die Vierde Partikuliere Sinode Bosveld (22 en 23 November 2005) teken hiermee
beswaar aan teen die besluit van die Nasionale Sinode waarvolgens die vrou
toegelaat word om in die amp van diaken te dien. Die Nasionale Sinode word
langs die weg van die kerklike vergaderings versoek om die besluit in heroorweging
te neem en daarmee te herroep.

2. Die besluit waarteen beswaar gemaak word
E. KOMMISSIERAPPORT
Samevattende aanbevelings van die Kommissierapport.
Punt 4, Acta 2003:591.
Die bestudering van spesifieke Skrifgedeeltes waar moontlik na die diens van
vroue in ‘n “amptelike” rol van diakens in gemeentes verwys word, kon geen
algemeen aanvaarde gevolgtrekkings bied nie, maar dui tog in die rigting dat
daar vroue in die diakendiens was (Rom 16:1,2; 1 Tim 3:11). Dit is egter duidelik
dat vroue in die vroeg-Christelike kerk “diakonale dienswerk” in die versorging
van medegelowiges verrig het (1 Tim 3:11; 5:9-15). Die Sinode keur in die lig van
die Skrif goed dat vroue wat die nodige gawes het as diakens in die GKSA verkies
en bevestig kan word. Die Sinode oordeel verder dat bepaalde tekste soos Rom
16:2; 1 Tim 3:11 en 5:9-15 baie lank reeds in die Gereformeerde Kerke in
ekumeniese verband ‘n belangrike ondersteunende rol vir vroue in ‘n besondere
amp speel, alhoewel daar enersyds nie duidelike sekerheid bestaan nie, maar
andersyds ook geen verbod op vroue in die amp van diaken geplaas word nie.

3. Die Beswaargronde kortliks
3.1 Eerste beswaargrond

Die seggenskap van ons Here Jesus Christus oor sy Kerk word in gedrang gebring
deur die beslissing van die Sinode.

3.2 Tweede beswaargrond
Die Sinode gebruik nie die Skrif as finale beslisser oor die vrou in die diakenamp
nie. Onsekerheid kan tog nie by lidmate sekerheid bring nie.

3.3 Derde beswaargrond
Die Sinode oorvra die Skrif.

3.4 Vierde beswaargrond
Die betekenismoontlikhede van die woorde diakonein en diakonos getuig teen
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die Sinodebesluit.
3.5 Vyfde beswaargrond

Die Godsopenbaring mbt die verbond en die onderlinge verhoudinge tussen
mense daarvolgens, word nie in die besluitneming verreken nie.

3.6 Sesde beswaargrond
Die vermelding van die feit dat ander Gereformeerde Kerke in ekumeniese
verband bepaalde tekste soos Rom 16:2, 1 Tim 3:11 en 1 Tim 5:9-15 as gronde
vir die vrou in die amp gebruik, hoort nie tuis in die besluitneming van die Sinode
nie.

3.7 Sewende beswaargrond
Verskeie vroue het van baie vroeg in die openbare optrede van die Here Jesus
besondere diens as dissipels verrig sonder dat hulle in ‘n leidinggewende posisie
was en later in die amp gedien het.

4. Uiteensetting van Beswaargronde
4.1 Eerste beswaargrond

Die seggenskap van ons Here Jesus Christus oor sy Kerk word in gedrang
gebring deur die beslissing van die Sinode.

4.1.1 Met die toepassing van Kerkorde, art 32 by die aanvang van die vergadering,
is daar geproklameer dat Jesus Christus alleenseggenskap het by die Sinodale
vergadering. Dit is in die opening sowel as in die openlike verklaring bely.

4.1.2 By die opening in die lees uit die Woord en die gemeenskaplike aanroeping
van sy Naam word verkondig: Christus is die Hoof van sy Kerk en Hy regeer
self sy Kerk deur sy Woord en Gees. Hierdie regering word bedien deur mense
wat Jesus Christus daartoe roep. Ten diepste is dit dus nie die ampsdraers-in-
vergadering wat self besluite neem nie, maar Jesus Christus deur sy
geroepenes.

4.1.3 Dit word bevestig en in die Gereformeerde Kerke geproklameer dat die Heilige
Skrif deursigtig is. Daarmee saam dat die Skrif sy eie verklaarder is. Voeg
daarby dat die moeiliker gedeeltes in die lig van die makliker gedeeltes verklaar
word.

4.1.4 In die Openlike Verklaring is eweneens beloof dat die vergaderde ampsdraers
die Belydenis deur die genadekrag van die Heilige Gees volgens God se Woord
sou handhaaf volgens elkeen se ampspligte. Daarmee saam het elkeen hulle
tot die Kerkorde verbind.

4.1.5 Die Sinodebesluit stel dit duidelik dat “die bestudering van spesifieke
Skrifgedeeltes waar moontlik na die diens van vroue in ‘n ‘amptelike’ rol van
diakens verwys word, kon geen algemeen aanvaarde gevolgtrekkings bied nie,
maar dui tog in die rigting dat daar vroue in die diakendiens was (Rom 16:1,2;
1 Tim 3:11)”.

4.1.6 Dit is opvallend dat die woord “moontlik” gebruik word. Op grond van die Skrif
is daar dus daaroor nie sekerheid nie.

4.1.7 Op grond van God se Woord is daar geen duidelike gevolgtrekking te maak
wat die verkiesing en bevestiging van vroue in die amp van diaken ondersteun
nie.

4.2 Tweede beswaargrond
Die Sinode gebruik nie die Skrif as finale beslisser oor die vrou in die
diakenamp nie. Onsekerheid kan nie as basis vir ‘n kerklike besluit dien nie.
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4.2.1 Die Kommissie van die Sinode getuig self (punt 4 onder E.
KOMMISSIERAPPORT, p591): “Die bestudering van spesifieke Skrifgedeeltes
waar moontlik na die diens van vroue in ‘n “ampteIike” rol van diakens in gemeentes
verwys word, kon geen algemeen aanvaarde gevolgtrekkings bied nie…”

4.2.2 Die voortsetting van die inleidende en leidinggewende sin getuig eweneens
van onsekerheid as daar staan: “....maar dui tog in die rigting dat daar vroue in
die diakendiens was (Rom 16:1,2; 1 Tim 3:11).”

4.2.3 Beide die Skrifgedeeltes dui aan dat vroue hulpdiens in die gemeente verrig
het sonder dat hulle werk by die ampswerk van diakens betrek is.

4.2.4 Ten opsigte van Rom 16:1, 2 geld die volgende:
Fébe word ‘n dienares (1953-vertaling), of diaken (1983-vertaling), of dienaar
(1983-vertaling met herformuleringe) genoem. Desondanks getuig eksegete
ook dat daar moontlik na die amp verwys kan word, hoewel dit nie met sekerheid
gesê kan word nie. Hierdie onsekerheid word verder ondersteun wanneer 1
Tim 3:11 oorweeg word. Daar word op grond van die woorde “Net so...” beweer
dat dit stawende getuienis is dat vroue ook in die amp van diaken moet dien.
Daarmee word betoog dat net soos daar bepaalde eise aan mans gestel word,
die eise ook op vroue van toepassing moet wees. Dit is dan net eienaardig dat
Paulus van opsieners as mans praat. Dit sou mos juis ‘n eensydige vertrekpunt
wees om van opsieners as mans te praat, terwyl hy weet dat vroue ook opsieners
kan wees en die vroue nie daarby in te sluit nie.

4.3 Derde beswaargrond
Die Sinode oorvra die Skrif.

4.3.1 Die Skrif spreek van ampsdraers as mans.
4.3.2 By die instelling van die diakenamp in Hand 6:1-7 lees ons van die opdrag van

die apostels aan die menigte van dissipels: “Kyk dan uit, broeders, na sewe
manne uit julle.”

4.3.3 Wanneer daar na die opsienersamp verwys word, word daar in 1 Tim 3:1-7
verwys na manne. “‘n Opsiener moet die man van een vrou wees” (vers 2); “een
wat sy eie huis goed regeer en sy kinders met alle waardigheid in
onderdanigheid hou” (vers 4); “maar as iemand nie weet om sy eie huis te regeer
nie, hoe sal hy vir die gemeente van God sorg dra?” (vers 5). Dwarsdeur die
sewe verse word die manlike persoonlike voornaamwoord gebruik.

4.3.4 Wanneer daar na die diakens in die amp verwys word, word daar na hulle as
manne verwys (1 Tim 3:8-13). “Hulle moet manne wees wat die verborgenheid
van die geloof in ‘n rein gewete hou” (vers 9); die diakens moet manne van een
vrou wees en hulle kinders en eie huise goed regeer” (vers 12).

4.3.5 Op grond van bogenoemde Skrifgegewens is dit duidelik dat vroue nie in die
besondere ampte gestel is nie. Daarom oorvra die Sinode die Skrif asof dit
die normale gebruik is dat die vrou nes die man in die besondere amp mag
dien.

4.4 Vierde beswaargrond
Sinode 2003 kies vir ‘n onwaarskynlike betekenis moontlikheid vir die woorde
diakonein en diakonos soos gebruik in Rom 16:1,2 in hulle besluit.

4.4.1 Die betekenismoontlikheid van die woorde diakonein en diakonos
Om die problematiek mbt die begronding van hierdie besluit aan die lig te bring,
is dit noodsaaklik om die betekenismoontlikheid van die woorde diakonein en
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diakonos na te gaan.
4.4.1.1 Diakonein as diens met voedsel.

Martha se sorg vir haar Gas word as diakonein (Luk 10:40) beskryf. Ook Petrus
se skoonmoeder se sorg vir haar gaste word met dieselfde woord beskryf
(Mark 1:31). Die engele wat die Here Jesus na die versoeking gedien het
(Matt 4:11; Mark 1:13) se diens word ook met diakonein verwoord. Hulle het
die Here met voedsel na die vastyd bedien.

4.4.1.2 Diakonein as merkteken van ware dissipelskap.
Die diens van die vroue wat die Here met hulle besittings gedien het (Matt
27:55; Mark 15:41; Luk 8:3), word ook met die werkwoord diakonein beskryf.
Die Here Jesus neem in Matt 25:42-44 die volgende sake ook onder die
sambreel van diakonein: Om voedsel en drank te voorsien, om herberg te
gee, om klere te gee en om siekes en gevangenes te besoek.
Die woord “diakonein” dra die volle betekenis van aktiewe Christelike liefde
vir die naaste en as sodanig is dit ‘n merkteken van ware dissipelskap van
die Here. Wat jy selfs aan die minste van jou naaste doen, doen jy aan die
Here self.

4.4.1.3 Diakonein in die gemeenskap van die geloof.
Volgens 1 Pet 4:10 word ‘n charisma (genadegawe) aan iemand toevertrou
om mekaar daarmee diensbaar (diakonoentes) te wees. Die charismata word
in 1 Pet 4:11 en Hand 6 verdeel in die bediening van die Woord en die diens
van die daad. Die diens van die daad word beskryf as diakonein. Die
bediening van die daad word gedoen in die krag wat God gee en moet tot sy
eer geskied. Daar bestaan immers baie geleenthede tot diens sonder dat
die besondere ampte noodwendig ter sprake is. Timotheus en Erastus is
helpers (diakonoentes) van Paulus in die bediening van die Woord (Hand
19:22). Paulus sou Onesimus graag by hom wou hou vir persoonlike en
materiële diens waar hy gevange gehou is (Filemon 13). Wat Onesiforus in
Efese (2 Tim 1:18) gedoen het, was vrye liefdesdiens en nie die bediening
van die amptelike diakonaat nie. Die profete wat ondersoek en nagevors het
tov die saligheid en die tyd van Christus se koms, was besig met diens (bedien
in 1 Pet 1:12) aan die gemeenskap van die geloof. Ook die apostoliese diens
word onder die woord diakonein saamgevat wanneer Paulus die kerk in
Korinte beskryf (2 Kor 3:3).

4.4.1.4 Liefdesdiens.
Die liefdesdiens van insameling en verspreiding van gawes vir die heiliges in
Jerusalem (2 Kor 8:19) word ook onder die breë noemer van diakoneoo
geplaas. So ook as Paulus na Jerusalem reis dan druk hy die doel uit as:
Maar nou reis ek na Jerusalem in diens van die heiliges (Rom 15:25). Ook
hierdie diens verwys na diakoneoo in die wydste moontlike betekenis.
Wanneer van die ontvangers van die liefdesarbeid gepraat word (Heb 6:10),
word gepraat van die diens van liefde wat Christene aan mekaar as heiliges
betoon en nie kragtens ‘n amp nie.

4.4.1.5 Die woord “diakonos wat na ‘n bepaalde diens of die amp as diaken verwys.
In Rom 16:1 word na Fébe as ‘n dienares of diakones in die gemeente
Kenchreë verwys. Dit is ‘n ope vraag of diakonon verwys na ‘n amp of haar
diens twv die gemeenskap van die geloof.

4.5 Vyfde Beswaargrond
Die Godsopenbaring mbt die huis van God en die onderlinge verhoudinge
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tussen mense daarvolgens, word nie in die besluitneming verreken nie.
4.5.1 Sinode 2003 herken self dat hulle nie hieraan aandag gegee het nie (vgl

2003:592, 8).

4.6 Sesde Beswaargrond
Die Deputate het die opdrag gehad om die besluite en bevindinge van
Gereformeerdes wêreldwyd te verreken in die studie. Hierdie opdrag is nie
behoorlik uitgevoer nie. Hierdie versuim het verkeerdelik die idée geskep dat
Gereformeerdes wêreldwyd die vrou in die amp aanvaar.
Die GKSA is tans ‘n volle lid van die ICRC (International Congress of Reformed
Churches). Alle lede van hierdie ekumeniese liggaam handhaaf deurgaans die
standpunt dat die beskouing wat die vrou in die amp toelaat op Bybelse grond
afgewys moet word.

4.7 Sewende Beswaargrond
Verskeie vroue het van baie vroeg in die openbare optrede van die Here Jesus
besondere diens as dissipels verrig sonder dat hulle in ‘n leidinggewende
posisie was en later in die amp gedien het.
Al sou die kulturele opset in die Nuwe Testament aan die man ‘n leidinggewende
posisie toeken, het die Here Jesus Christus as God en mens tegelyk tog nie
genoeë geneem met die gebruike en reëls wat in stryd met God se wil was nie.
Die Here se eie woorde teen die Fariseërs, Sadduseërs, Skrifgeleerdes en die
Bergrede in Matteus 5, spreek duidelik hiervan. Tog het die Here dit goed gedink
om twaalf mans as dissipels te roep. Daarmee is daar aan die twaalf ‘n
leidinggewende posisie verleen wat vroue nie beskore was nie. Die Here Jesus
doen dit terwyl daar vroue was wat Hom van Galilea af gevolg het. Dink maar aan
die vroue soos Maria Magdalena, Johanna, die vrou van Gusa en Susanna wat
saam met die twaalf die Here gevolg het (Luk 8:1-3). By die verkiesing van ‘n
nuwe lid van die twaalf, meld Petrus ook dat die keuse uit die manne wat van die
begin van die Here se optrede tot by sy hemelvaart onder hulle was, gedoen
moet word (Hand 2:21-26). Ondanks die feit dat die vroue die geselskap met
hulle besittings gedien het in die versorging, word juis nie een van hulle later as
diakens benoem nie, maar wel manne (Hand 6:3) en word die manne as diakens
verkies.
Die groei van die amp en die besondere posisie wat dit in die opbou van die
geloof speel, bring Paulus by die eise van die amp waar hy uitdruklik spreek van
manne wat tot die amp verkies moet word.

5. Motivering waarom die Beswaargrond op die Sinode behoort te dien as
laatgekome stuk

5.1 Die gesag van die Skrif vereis dat die kerke weer eens kyk na die Sinodebesluit
(2003), sodat:

5.1.1 Die suiwerheid van die kerk;
5.1.2 die leer en lewe volgens God se Woord, bewaar kan word.
5.2 Die besluit van die Sinode het groot onrustigheid binne die kerkverband tot gevolg

gehad. Die eenheid van die Kerk van Christus vereis dat opnuut na hierdie besluit
gekyk moet word.

5.3 Die implementering van die 2003-besluit bring skeiding / verdeeldheid – sommige
kerke laat dit toe en sommige kerke weier die vrou in die amp. So mag ons as
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Liggaam van Christus in die praktyk nie voortgaan nie, omdat die eer van die
HERE nie deur sodanige praktyk bevorder word nie.

5.4 Revisie van die besluit is gevolglik dringend noodsaaklik sodat daar vastigheid,
eenheid en die handhawing van die Skrifgesag in alle Gereformeerde Kerke
behou kan word. Die Ordereëling van die Sinode, naamlik, Sluitingsdatum 30
Junie 2005, mag nie verhoed dat hierdie dringend noodsaaklike Beswaarskrif
op die eerskomende Sinode die ernstige aandag van die kerke ontvang nie.

5.5 Verantwoordelike kerkregering sou wees dat die moontlike skade in die Kerk
van die Here wat deur die Sinodebesluit veroorsaak kan word, op hierdie Sinode
(2006) verhoed moet word.

6. Ten slotte
In die lig van bogenoemde motivering versoek Partikuliere Sinode Bosveld die
Sinode om die besluit mbt die toelating van vroue tot die diakendiens, in
heroorweging te neem en gevolglik te herroep.
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20.18 RAPPORT DEPUTATE LEERSTELLIG – SKRIF- EN
BELYDENISGETROUE LIED (Artt 85, 287)

A. Dr SP van der Walt stel die Rapport.
B. Besluit: Die Rapport word verwys na die Kommissie Leerstellig Sake.
C. Ds JH Grobler en dr HG Stoker rapporteer namens die Kommissie Leerstellig

Sake.
D. Ordevoorstel

Dat in die lig van die tydsbeperking die Sinode nie nou die saak tov Skrif- en
Belydenisgetroue lied volledig afhandel nie.
Dat alle relevante materiaal in die Deputaterapport en huidige Kommissierapporte,
asook die twee Beswaarskrifte van Klassis Johannesburg en Partikuliere Sinode
Randvaal (2003) na die Deputate Leerstellige Sake verwys word om die volgende
Nasionale of Algemene Sinode oor die besluitneming te adviseer.

Besluit:
1. Dat die Sinode nie die aanbevelings van die studie nl om die Skrif- en getroue

liedere in die erediens in te voer, aanvaar nie en artikel 69 KO gevolglik nie gewysig
word nie.
Besluit: Word verwys na Deputate Leerstellige Sake.

2. Dat die Deputate Liturgie opdrag ontvang om voorbeelde van Belydenisberymde
en Belydenisindentieke liedere aan die Sinode 2009 voor te lê.
Besluit: Goedgekeur en verwys na Deputate Liturgie.

3. Dat die beginsels en criteria in pt. 5 goedgekeur word as riglyne vir die keuring van
belydenis-identieke en belydenis-berymde liedere.
Besluit: Goedgekeur en verwys na Deputate Liturgie.

E. RAPPORT
1. Opdrag
1.1 Nasionale sinode GKSA 2003 het twee sake na die Deputate verwys, tw:
1.1.1 Die twee Beswaarskrifte van Partikuliere Sinode Randvaal oor KO, art 69 (vgl

artt 21.4 en 21.5, Acta 2003:502-527).
1.1.2 Besluit 6.2.2, Acta 2003:645 oor Rapport Deputate Liturgiese Sake.
1.2 Die Deputate het hul opdrag soos volg verstaan: Om die Sinode, na verdere

studie deur die Deputate, te adviseer oor die diensbaarheid van Skrif- en
Belydenisgetroue liedere in die kerke (wo eredienste). Ons het dit nie as ons
taak gesien om sowel voorgenoemde Beswaarskrifte as die voorlopige studiestuk
van Deputate Liturgiese Sake (vgl besluit 6.2.2, Acta 2003:645) te beoordeel
nie, wel om deeglik kennis te neem van die inhoud daarvan.

1.3 Onderstaande studieresultate en prinsipiële aanwysers is verkry deur die
uitvoering van ons opdrag.

2. Enkele Skrifgegewens in die lig van die vraagstuk oor Skrif- en
Belydenisgetroue liedere

2.1 Ou Testament
2.1.1 Die Tempeldiens

Die Ou-Testamentiese tempelkultus is onder andere gekenmerk deur sang en
instrumentale musiek. Die Verbondsgod van Israel was beide die inhoud en die
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gerigtheid van die volk se sang. Die kultiese sang van die Ou-Testamentiese
tempeldiens was kenmerkend psalmsang, met verwysing na die kanonieke
psalmboek. Alhoewel die 150 Psalms oor baie eeue heen ontstaan het, is dit
deurentyd in die tempelkultus as basis vir sang gebruik. Die tempelkultussang
was georganiseer onder toesig van sogenaamde liturgiese ampsdraers of
sangersgildes, byvoorbeeld die Asafiete em Koragiete. Sommige van die
psalms kon juis in gildeverband ontstaan het met die oog op kultiese- of
korporatiewe gebruik. Die kultiese sang in Israel wou vertikaal én horisontaal
kommunikeer. Dit wou gebed wees, sowel as verkondiging van Jahwe en sy
dade. Klaarblyklik het musiek en sang slegs ’n dienende funksie gehad: diens
aan die Woord-openbaring (Strydom, 1994:9-13).

2.1.2 Die Sinagogediens
Die sinagogediens het naas die tempelkultus ontwikkel en het ’n eie aard en
funksie gehad. Dit wil voorkom of hierdie diens sy ontstaan in die ballingskap
gehad het, toe Israel afgesny was van die tempel. Die sinagogediens het steeds
gegroei in die daaropvolgende eeue en was primêr gerig op onderrig uit die
Skrifte en gebed. Die vorm wat die Sinagogediens aangeneem het, was
sistematiese lesings uit die tora, profete en geskrifte, vergesel van die vertaling
(in die Aramese spreektaal) en die verklaring daarvan. Die Skriflesings en –
verklaring is vergesel van voorgeskrewe gebede. Ander handelinge was:
gemeentelike respons (“amen”, “halleluja”, doksologië) en ’n element van
Geloofsbelydenis (vgl Deut 6:4). Die opeenvolgende Skriflesings is afgewissel
met psalmsang. Die wyse van sang was meermale spraaksang, met ander
woorde die spreek van bepaalde perikope in ’n verhoogde spraaktoon.
Klaarblyklik was estetiese skoonheid tov sang nie van belang of prioriteit in die
sinagogediens nie. Wisselsang was ook kenmerkend van alle volksang vanaf
die vroegste tye af. Dit was die invloed van die humanisme en rasionalisme
(16de/17de eeu) wat hierdie gebruik in onbruik laat raak het (Strydom, 1994:14-
16).
Die aard van die sang in die sinagogediens was hoofsaaklik Skrifperikope,
Psalms en “cantica” (Skrifgesange) wat deur ’n voorsanger langs die weg van
spraaksang voorgedra. Die stemming van die teks was bepalend vir die
spraakmelodie. Soms het melodieë meer oorgeleun na die kant van spraak, en
soms weer na die musikale kant (Strydom, 1994:15).

2.2 Nuwe Testament
2.2.1 Nuwe Liturgie?

Viljoen (1990:6) meld dat die evangelie van Jesus Christus, en die gevolglike
vreugde daaroor, tot uiting gekom het in die sing van liedere (vgl Hand 2:46-47;
1 Kor 14:15b-26). Dit blyk dan dat, om uiting aan hulle nuwe lof te gee, die
eerste Christene die Psalms van die Septuaginta as hulle eerste sangboek
gebruik het.
Met die verwoesting van die tempel in 70 nC het die tempelkultus tot ’n einde
gekom. Mettertyd is die Christene ook uit die sinagoges verban. Alhoewel die
Nuwe Testament geen verslag van die liturgiese verloop van die heel vroegste
Christelike eredienste bied nie, lyk dit tog of die Christene hulle eie liturgie
ontwikkel het, bestaande uit lofprysing, gebed en onderrig. Gesamentlike
lofprysing het die erediens ingelui. Viljoen (1990:7) meen dat hierdie elemente
uit die Talmud afgelei is wat bepaal dat daar eers lofprysinge gesing moet word
voordat daar gebid word. Die oorname van hierdie prosedure lê moontlik ten
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grondslag van 1 Korintiërs 14:26 waar daar genoem word dat, in die gemeente
van Korinte, die gesamentlike lofprysing met ’n Psalm van lofprysing ingelui
word.
Volgens Strydom (1994:21) is daar in die briewe van Paulus (1 Kor 14:15,26;
Ef 5:19; Kol 3:16) en Jakobus (5:13) spesifieke opdragte ten opsigte van
godsdienstige sang, alhoewel nie oral pertinent in verband met die samekomste
van die gemeente nie. Strydom maak ’n aantal basiese gevolgtrekkings uit
hierdie uitsprake en dit word soos volg saamgevat:
(a) Sang is ’n spontane geloofsuiting by Christene tydens hulle samekomste

(1 Kor 14:15,26).
(b) Dit is ’n uitdrukking van opgeruimdheid, lof en danksegging. Dit is dus op

God gerig.
(c) Die lied het ook ten doel om onderlinge opbou te bewerkstellig (1 Kor 14:15-

17, 26), om onder mekaar te spreek (Ef 5:19), en is ’n medium om
wedersyds te onderrig en te vermaan (Kol 3:16 vv).

(d) Dit is die middel tot, en die vrug van Geesvervuldheid (Ef 5:18,19).
(e) Paulus verwys daarna dat daar Psalms, lofgesange en ander geestelike

liedere gesing moet word (Ef 5:19; Kol 3:16). Hierdie terminologieë dui na
alle waarskynlikheid op ’n volheid en ’n veelheid van liedere en spreek van
die omvattende lofprysing van mense wat met God vervul is.

2.2.2 Efesiërs 3:16 en Kolossense 5:19
Binne die breë konteks van Efesiërs en Kolossense is dit duidelik dat die tekste
Efesiërs 3:16 en Kolossense 5:19 beide in die imperatiewe gedeelte van die
briewe val wat volg op die indikatief van die eerste aantal hoofstukke. Die
opdrag in die imperatiewe gedeeltes van Efesiërs is om jouself met die Gees
te laat vervul, net soos wat dit imperatief is om die voorskrifte van die huwelik
(Ef 5:22 vv) na te kom. Die gevolg van hierdie Geesvervuldheid is hartlike sang
tot eer van die Here by wyse van Psalms, gesange en ander geestelike liedere,
waarin die eer aan God (doksologiese karakter) en die onderrig van mekaar
(didaktiese karakter)/opwekking en vermaning van mekaar (pastorale of
parakletiese karakter) voorop staan.
Kolossense 3:16 maak melding daarvan dat die gemeente mekaar moet leer
en onderrig met alle wysheid. Hierdie wysheid kan alleen gestalte kry deur die
inwoning van die boodskap van Christus. Die wyse waarop daar onderling geleer
en onderrig word, is deur die sing van Psalms, gesange en ander geestelike
liedere (O’Brien, 1982:207-208). Sintakties beskou is die Grieks effe
problematies, maar word op goeie gronde voorgestel dat die sing van Psalms,
gesange en ander geestelike liedere wel verbind word aan “leer en onderrig”
aangesien die voorsetselfrases wat die deelwoordfrases voorafgaan duidelike
merkers blyk te wees wat die sin opdeel in twee verskillende “imperatiewe/
opdragte”. Hierdie siening word ondersteun deur die parallelle gedeelte in
Efesiërs 5:19, waar daar interessantheidshalwe sprake is van “Spreek tot
mekaar deur die sing van Psalms…”.
‘n Belangrike parallel tussen Efesiërs 5:19 en Kolossense 3:16 is dat, wanneer
die twee tekste saam gelees word, die duidelike band tussen Woord en Gees
uitgelig word. In Efesiërs 5:19 is sprake van Geesvervuldheid en in Kolossense
3:16 van die vervulling deur die Woord. Die wye verskeidenheid liedere wat
moontlik hier sprake van kan wees, het tog hierdie gemene faktore, naamlik
dat hulle die resultaat van Gees- en Woordvervuldheid moet wees.
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Oor sprake van drie kategorieë liedere in beide hierdie tekste, is daar
uiteenlopende menings. Die vraag bestaan of daar in die historiese ontstaans-
en leefwêreld van die himniese stof van die Nuwe Testament sprake is van
verskillende liedtipes en of die terminologie van Kolossense 3:16 en Efesiërs
5:19 wel op drie verskillende liedtipes dui.
Bingle (2000:76) oorweeg die moontlikheid dat hierdie tekste nie op ’n veelheid
van liedtipes dui nie, maar op ’n veelheid van liedere. Hy onderskei tussen die
drie terme op die volgende wyse:
(a) Op die oog af wil aanvaar word dat “psalmois” hier verwys na die Ou-

Testamentiese Psalms, maar die term word soms ook wyer gebruik om
ander liedere of musiek of lofprysing aan te dui (Viljoen, 2001:438).
In die Hellenistiese kultuur het psalms dikwels getuig van sang onder
begeleiding van (‘n) snaarinstrument(e). “Psalloo” beteken letterlik om
(hare/vere) te pluk. Die begrip is oorgedra na die gebruik om harpsnare
te pluk en daardeur klank voort te bring vir die begeleiding van sang
(O’Brien, 1982:209). 1 Korintiërs 14:26 is so ‘n geval waar “psalm” heel
waarskynlik dui op ‘n nuut-omskrewe lied van lofprysing, geïnspireer deur
die Gees en gesing met die dankbaarheid wat hoort by ‘n lidmaat van die
gemeente van Christus, eerder as wat dit dui op die bundel van Psalms in
die Ou Testament.

(b) “Humnois” is ‘n algemene term in Bybelse literatuur wat verwys na
feestelike sang of lofprysing (O’Brien, 1982:209) alhoewel dit in die twee
voorkomste in die Nuwe Testament spesifiek verwys na ‘n uitdrukking van
lofprysing teenoor God of Christus.

(c) “Ander geestelike liedere” (ooidais) word in die Nuwe Testament hoofsaaklik
gebruik as liedere waarin die handeling van God beskryf en besing word
(O’Brien, 1982:209).

(d) Kortom kan bg soos volg saamgevat word (vgl Bingle, 2000:76-77):
(i) Ou-Testamentiese Psalms (of liedere wat Psalms as voorafgaande

prototipes het);
(ii) Vryer, minder algemene liedere wat minder direk op Ou-Testamentiese

Psalms teruggaan (dus meer ‘nuutskeppinge’ is wat vertroue te midde
van nood en benoudheid weerspieël);

(iii) Spontane, meer algemene reaksies (wat ook minder direk op Ou-
Testamentiese Psalms teruggaan).

Viljoen (1990:7) skryf dat die kerk van die Nuwe Testament reeds in die lig van
God se verdere openbaring begin het om nuwe liedere te skep en dat die
verskillende terme wat in Kolossense 3:16 en Efesiërs 5:19 vir die verskillende
liedere gebruik word, sprekend is van die ryke himnografiese aktiwiteit van die
eerste gemeentes.

2.2.3 Sing ‘n “nuwe lied”
Vroeër is verwys na die nuwe lof wat gelowiges van die Nuwe Testament aan
God wil bring as gevolg van die nuwe vreugde wat die evangelie van Christus
gebring het. Wanneer Openbaring 5:9 en 14:3 praat van ‘n “nuwe lied”, dan
ontstaan die vraag of die nuwe lied van Openbaring rigtingduidend kan wees
tot die aard en die omvang van die kerklied.
In ou Griekse literatuur bestaan die topos dat nuwe liedere die beste liedere is;
ook nie noodwendig altyd nuwe liedere nie, maar nuwe maniere van sing (Aune,
1997:360).



561

In die Ou Testament kom die frase “nuwe lied” heelparty plekke voor (Ps 33:3;
40:3; 96:1; 98:1; 144:9; 149:1; Jes 42:10) waar dit inleidend is tot die viering
van ‘n spesiale geleentheid, of as inleiding dien tot die beskrywing van nuwe
situasies waar die tradisionele liedere as onvoldoende beskou word om die
nuwe en grootse ingryping en openbaring van God behoorlik te verheerlik (Viljoen
1990:155). In die Ou Testament kom hierdie frase in formules voor wat soms
gekenmerk word deur die eskatologiese, tesame met die gedagte dat die “nuwe
lied” die reddende dade van God besing en prys (Aune, 1997:359).
Ten opsigte van die “nuwe lied” in Openbaring bestaan die mening dat dit
gekategoriseer kan word onder ‘n “heilige oorlog”-terminologie. In hierdie
verband is antieke militêre oorwinnings deur sang gevier (vgl 2 Kron 20:27-28).
Al is die voorkoms van nuwe liedere tydens so ‘n oorwinningsviering skaars,
dien Ps 144:9-10 as ‘n voorbeeld waar ‘n nuwe lied gesing is om die oorwinning
te vier (Aune, 1998:808).
Volgens Viljoen (1990:155) kom die woord “nuut” herhaaldelik in die boek
Openbaring voor waar dit gebruik word vir die “nuwe naam” (Op 2:17; 3:12),
die “nuwe Jerusalem” (Op 3:12; 21:2), die “nuwe hemel en die nuwe aarde” (Op
21:1) en dat God alles “nuut” sal maak (Op 21:5). Beide “kainos” en “neos”
word gebruik. Eersgenoemde dui op kwaliteit en laasgenoemde op tyd. Die
nuwe lied in Openbaring is dan die uiting van diegene wat vrygemaak is deur
die bloed van die Lam. Die Lam se reddingsdade het ‘n nuwe situasie geskep
wat ‘n uitbreek van lof en prys tot gevolg het. Geen ander (lees: ou) lied wat
aanvanklik bedoel was vir ‘n ander situasie, voldoen volkome aan die vereistes
om die nuwe lof tot uiting te bring nie. Viljoen vat kernagtig saam as hy skryf:
“[D]ie Ou-Testamentiese liedere [vind] hulle vervulling in die heilswerk van Jesus
Christus. Nuwe Liedere word na aanleiding van die verdere openbaring in Jesus
Christus gesing, maar hierdie liedere sluit by die reeds bestaande liedere aan.
Die lofprysing van die volk van God van die Ou Testament ‘ontmoet’ die lofprysing
van die vier lewende wesens en die vier en twintig ouderlinge.”
Viljoen (1990:155-156) beskryf die tema van hierdie nuwe lied (Op 5:9) as
ooreenkomstig met die meeste Nuwe-Testamentiese Christushimnes. Dit handel
oor die dood van Jesus, die universele heilsbetekenis daarvan, die verheerliking
van Jesus, sy huldiging bo alle hemelse magte en geskape dinge en dat Hy die
troongenoot van God word. Met hierdie lofuiting stem die miljoene der miljoene
engele saam en breek uit in lofuiting van die hele skepping (Op 5:13).

2.3 Gevolgtrekking
2.3.1 Reeds in die tempel- en sinagogediens het sang ‘n prominente funksie vervul

as aanvulling tot Woordverkondiging - met ander woorde: Waar God se almag
verkondig word, is die onderrig aangevul deur lofprysing. Hierdie liedere,
grootliks gegrond op die Psalmbundel van die Ou Testament, het situasies
besing waar God triomferend Here of Koning is van sy verbondsvolk.

2.3.2 Die Nuwe Testament beskryf die uitwerking van die blye boodskap van God se
nuwe wonderdade in en deur Christus. Dit gee aanleiding tot die behoefte aan
nuwe lofuitinge. In hierdie opsig is Efesiërs 5:19 en Kolossense 3:16 beskrywend
van die aard en omvang van liedere wat deur gelowiges gesing word. Hierdie
liedere het ten doel om mekaar te leer en te onderrig (vermaan). Die Gees en
die Woord is leidinggewend in die sing van hierdie liedere. Waar die Woord
deur die werking van die Gees die inspirasie is tot liedere wat gesing word,
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kan dit as maatstaf dien in die samestelling van nuwe liedere wat ten doel het
om (1) God te loof en te prys (doksologies) en (2) mekaar onderling te leer
(didakties) en te vermaan (parakleties). Hierdie nuwe liedere is gegrond in die
nuwe openbaring van God in Christus en is as sodanig die vergestalting van
die nuwe lofuitinge van gelowiges.

3. Enkele lyne oor die Skrif- en Belydenisgetroue, vrye lied in die
kerkgeskiedenis

3.1 Stippellyne en vertrekpunte
3.1.1 Slegs enkele perspektiewe

Die paar perspektiewe wat hier deur die kerkgeskiedenis heen aangewys word,
moet gesien word as stippellyne met die oog op die opdrag aan die Deputate.
Binne die beperking van hierdie opset moet talle relevante gegewens uiteraard
verbygegaan word. Slegs enkele punte word uitgelig.

3.1.2 Definiëring deur Sinode 2003
Sinode 2003 se “definiëring” (die Sinode se eie term) van hierdie soort lied as
“’n vrye lied wat getrou is aan die boodskap van die Skrif” gee ‘n duidelike
fokus aan hierdie inset.

3.1.3 Nuwe bronne
As vertrekpunt vir die gang deur die kerkgeskiedenis word gegewens uit ‘n
geskrif geneem wat eers teen die laat 19e eeu as outentieke bron vir liturgies–
historiese navorsing deur Protestante ontgin is (Fischer, 1970:112-113): Die
sewe briewe van Ignatius van Antiochië (ongeveer 110 AD). Die merkwaardige
is dat dit een van die vroeg-Christelike geskrifte is wat, saam met ander (soos
die Didachè, ongeveer 100 AD), nie tot beskikking van iemand soos Calvyn
was nie – al wou hy die liturgie na die gewoonte van die “l’eglise ancien” (die
ou kerk) inrig. Die liturgiekenner, Jonker (s.a.: 19; vgl Strydom, 1994:25 – klem
bygevoeg), kan met goeie reg konstateer: “Door de onderzoekingen in de
laatste honderd jaar mogen wij uit de tijd van de oergemeente meer weten
dan Calvijn in zijn tijd kon weten. “Hierdie feit moet ook in die ondersoek na
die Skrif- en Belydenisgetroue lied deeglik verreken word.

3.2 Die onderskeiding tussen die Skrifgetroue gebedslied en die verkondigende /
lerende / belydende lied
In die brief van Ignatius aan die Efesiërs kom twee soorte liedere (of himnes)
voor wat in die vroeë kerk, direk na die Nuwe Testamentiese tydvak, bekend was
(vgl Hamman, 1971:18, oor die aansien wat Ignatius in die kerke van daardie tyd
geniet het): ‘n gebedslied asook ‘n verkondigende / lerende / belydende lied (vgl
Aan die Efesiërs: 4.2 ivm gebedslied; en 4.1, 7.2, ivm verkondigende / lerende /
belydende lied). Aan die hand van hierdie onderskeiding word nou ‘n paar
perspektiewe deur die kerkgeskiedenis heen uitgestippel.

3.3 Die Skrif- en Belydenisgetroue gebedslied
3.3.1 Legitieme onderskeid tussen Skrifgetroue gebed en Skrifberymde gebedslied?

Openbare gebed kan onderskei word in gebede van spraak en gebede van
sang (Calvyn, Inst 3.20.31). Die vraag is: Kan op ‘n legitieme wyse gestel word
dat spraakgebede wel Skrifgetrou en vry mag wees, terwyl sanggebede slegs
spesifieke Skrifgedeeltes moet nasing, berym of omdig? Hierdie onderskeid
is deur die eeue heen sterk bevraagteken – ook deur Christene wat die sola
Scriptura-beginsel van die Reformasie heelhartig onderskryf. Kuyper (1911:58)
huldig, byvoorbeeld, die standpunt dat daar geen gebod in die Skrif is om
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slegs Skrifberymde gebedsange in die erediens te sing nie, hoewel hy dit tog
die raadsaamste ag. Hy erken ook dat daar geen verbod in die Skrif is wat
Skrifgetroue gebedsliedere verbied nie. Indien die gewoonte, dat sanggebede
net berymings of omdigtings uit die Skrif moet wees, konsekwent volgehou word,
dan moet dit, volgens Kuyper (1911:53), tog óók van spraakgebede geld. “Dat
alleen zou de strenge consequentie zijn”
Die kerkgeskiedenis moet daartoe meewerk dat ‘n ware “katoliek-
gereformeerde” antwoord op die vraag boaan hierdie paragraaf gevind kan
word. Daarin kan ons die groot Gereformeerde teoloog, Herman Bavinck
(1968:10-11; beklemtoning bygevoeg), in sy opvatting van die kerk se
katolisiteit met vrug volg:
“Deze katholiciteit der kerk, gelijk de Schriften ze ons tekenen en de eerste
gemeente ze ons tonen, is van aangrijpende schoonheid. Wie in de enge
kring van een kerkje of conventikel zich opsluit, kent haar niet en heeft haar
kracht en vertroosting nooit in zijn leven ervaren. Zo iemand doet aan de
liefde van de Vader, aan de genade van de Zoon, aan de gemeenschap
van de Geest tekort; hij berooft zichzelf van geestelijke schatten, die door
geen meditatie of devotie kan worden vergoed en verarmt zijn ziel. Maar
wie uitziende naar buiten over de ontelbare schare heen, die uit alle volk en
land en tijd door het bloed van de Zoon is gekocht…die kan niet eng zijn
van hart, die blijft in zijn ingewande niet nauw.”

3.3.2 Twee soorte Skrifgetroue gebedsliedere
Deur die kerkgeskiedenis heen kan ten minste twee soorte Skrifgetroue
gebedsliedere onderskei word: enersyds, ‘n direkte gebedshimne (tot die Drie-
enige God, of spesifiek tot die Vader of tot die Seun of tot die Heilige Gees);
en, andersyds, ‘n bemiddelde gebedshimne tot die Vader, deur/in/met die Seun
en in/deur die Heilige Gees.

3.3.2.1 Die direkte gebedshimne
3.3.2.1.1 Tot die Drie-enige God

Een van die bekendste direkte gebedsliedere tot die Drie-enige God is die
laaste strofe van Christe qui lux est et dies (“Christus wat die lig is en
dag”), wat waarskynlik in die 6e eeu ontstaan het. Hierdie lied is ook in
Afrikaans vertaal as “Skrifberyming” 20-2 in die Psalmboek van die GKSA.
Vroeër was hierdie himne die enigste Skrifgetroue lied uit die eerste eeue
wat deur die Gereformeerdes in Nederland binne eredienste gebruik is (Van
Andel, 1988:24). Hierdie is sonder meer ‘n vrye lied “in den meest volledige
zin van het word” - wat deur ons Gereformeerde voorouers vrymoedig in die
erediens gesing is (Kuyper, 1911:58). [Die vraag, wanneer en waarom
hierdie lied in die Psalmboek van die GKSA onder die rubriek, “Vir huislike
gebruik”, geplaas is, kon nie nagegaan word nie.]

3.3.2.1.2 Tot die Vader
Verskillende liedere uit die Odes van Salomo kan hier vermeld word.
Hierdie werk word getipeer as “this oldest of Christian hymnals” (Old,
1992:68). Dit dateer waarskynlik uit die jare voor 135 AD. Juis in verband
met reformatoriese debatte oor die kerklied moet ons dit ook “distressing”
(Charleston, 1989:283-284) vind dat daar so min aandag aan hierdie by
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uitstek “Christian Psalms” (Old, 1992:96) gegee is. As voorbeeld van ‘n
direkte gebedshimne kan die einde van Ode Elf genome word:

“Heerlikheid kom U toe, o, God, die Vreugde van die paradys vir ewig.
Halleluja”.

Hierdie hele Ode is ‘n tipiese Skrifgetroue lied. Geen direkte Skrifverwysings,
wat as aanhalings kan deurgaan, kom voor nie. Tog adem die woorde die
Heilige Skrif en word gedra deur die Heilige Gees. ‘n Boodskap uit die
Skrif word duidelik verwoord (Harris, 1911:105-106).

3.3.2.1.3 Tot die Seun
Gebedshimnes aan Christus was blykbaar een van die opvallendste
kenmerke van die vroeë kerk. Beroemd is die brief van die goewerneur van
Bithinië aan Keiser Trajanus (ongeveer 112 AD), waarin hy, onder andere,
rapporteer dat die Christene Sondagoggende vroeg bymekaarkom
carmenque Christo quasi deo dicere secum invicem (“en ‘n lied aan
Christus as God sing, met beurtsang). Hasper (1955:66,97) wat ‘n
intensiewe studie van hierdie aanhaling en sy nawerkinge by Tertullianus en
ander vroeg-Christelike skrywers gemaak het, konkludeer dat Plinius se
getuienis bewys dat die vroeë kerk die vasstaande gewoonte gehad het
om Christus as God toe te sing.
Skrifgetroue, vrye en direkte gebedsliedere tot Christus kan ‘n sterk wapen
téén dwalings wees. Om nie ‘n gebedslied tot Christus te wil sing nie, is
deur die Sinode van Antiochië (268) veroordeel, in sy uitspraak teen Paulus
van Samosata.
Veral Ambrosius het in die 4e eeu aangrypende gebedsliedere tot Christus
geskryf. Daarmee het hy die regsinnige Christologie kragtig bevorder en
die Arianisme beveg. Hier kan verwys word na sy himne, Veni redemptor
gentium, waarin Ambrosius die hele gang van Christus se koms na die
wêreld wonderskoon besing. ‘n Kenner van Ambrosius, dr Chris Malan, skryf
in sy proefskrif: “Ambrosius bring dus vir ons iets nuuts, iets Christelik-nuuts
in sy himnes, volgens die uitspraak van die apostel Paulus: ‘Daarom, as
iemand in Christus is, is hy ‘n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan,
kyk, dit het alles nuut geword.’ Inderdaad, op watter verrassende wyse bring
hy dit nie vir ons nie.” (Malan, 1972:317).

3.3.2.1.4 Tot die Heilige Gees
Een van die beroemdste gebedsliedere tot die Heilige Gees is die Veni
Creator Spiritus van Rhabanus Maurus (ongeveer 850). In ‘n pragtige studie
toon Cantalamessa (2003: passim) aan hoe Skrifgetrou hierdie lied is. Met
akklamasie kan Bingle (2000:95) se konklusie oor hierdie lied onderskryf
word: “Dit stel ‘n goeie voorbeeld van wat die ware kerklied moet wees.”

3.3.2.2 Die bemiddelde gebedshimne
Die tweede vorm van gebedshimne is die gebedslied tot die Vader deur/in/
met die Seun in/deur die Heilige Gees. Dit is, vir die doel van hierdie inset,
onnodig om al die nuanseringe wat aan hierdie vorm eie is, te behandel.
Daar kan volstaan word deur daarop te wys dat hierdie reeds ’n baie vroeë
vorm van gebedshimne is. In Ignatius aan die Efesiërs (4.2) kom ‘n oproep
tot hierdie soort lied: Deur Jesus Christus moet tot die Vader gesing word
dia Jesous Christos adetai…”. Hier word duidelik aangesluit by ‘n Skrifwoord
soos Ef 3:18: “want deur Hom (Christus) het ons albei die toegang deur een
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Gees tot die Vader.” ‘n Gedeelte soos Heb 13:15 kom ook hier in aanmerking:
“ Laat ons dan gedurig deur Hom (Christus) aan God ‘n lofoffer bring, dit is
die vrug van die lippe wat sy Naam bely.”

3.3.3 Die verkondigende/lerende/belydende Skrifgetroue lied
Hierdie tweede hooftipe lied is dikwels in die verlede buite beskouing gelaat by
die oorweging of vrye, Skrifgetroue liedere in die erediens toegelaat mag word.
Dit sou ons te ver voer om hier uitvoerig op die motivering vir sulke liedere in
die erediens in te gaan. Die punt is: wanneer eenmaal duidelik is dat
verkondiging/lering/belydenis sowel deur spraak as deur sang in die erediens
geskied, dan kan – na analogie van die gebedspraak en die gebedsang – nie
legitiem volgehou word dat Skrifgetroue prediking/lering/belydenis wel net met
Skrifwoorde self mag/moet geskied nie, maar  as daardie selfde
eredienshandelinge in sangvorm geskied moet dit net Skrifberymd of
Skrifomgedig wees. Die bekende Westminster-teoloog, John Frame, vat die
argument goed saam: “The type of argument used to prove exclusive psalmody
could equally prove that we must only use prayers and sermons written in
Scripture. However even the strongest advocates of exclusive psalmody allow
both extemporaneous preaching and free prayer in worship” (Frame, 1996:124;
beklemtoning bygevoeg). Ook die Westminster - Nuwe Testamentikus, Ver S
Poythress, toon baie oortuigend uit die Skrif en Ignatius aan die Efesiërs aan
dat daar ‘n onverbreeklike eenheid tussen sang en verkondiging in die erediens
is (Poythress, 1974:224-225)

3.4 Gevolgtrekkings
Uit bogaande kort historiese oorsig, veral uit die vroeë kerkgeskiedenis, kan
enkele gevolgtrekkings met die oog op die opdrag gemaak word:

3.4.1 Nuwe bronne
Bronne uit die vroeë liturgiese geskiedenis is gedurende die laaste een-en-‘n-
half tot twee eeue ontdek en ontsluit. Hierdie bronne was nie tot die beskikking
van Calvyn en sy navolgers, toe hulle hulle op die “ou kerk” vir die inrigting van
die erediens beroep het nie. Juis uit sulke bronne (bv die Brief van Ignatius
aan die Efesiërs) blyk dit dat, om  Skrifgetroue gebeds- en verkondigende/
belydende himnes te sing, in die vroegste na-apostoliese tyd wel vir
gemeentes ‘n vaste gewoonte was.

3.4.2 Selektiewe hantering van bronne deur voorstanders van eksklusief-
Skrifberymde of Skrifomgedigte liedere
Calvyn het hom wel op sekere Kerkvaders beroep vir sy standpunt dat met ‘n
hervorming van die Kerklied by die Psalms begin moet word. In sy diepgaande
ondersoek na die historiese wortels van die Gereformeerde liturgie toon Old
oortuigend aan dat Calvyn hom slegs op twee Kerkvaders beroep vir hierdie
standpunt van hom (Augustinus en Chrysostomos – laasgenoemde sonder
aanduiding vind plaas) Hy laat die pragtige Skrifgetroue himnes van Ambrosius
en andere (vgl hierbo) buite beskouing.

3.4.3 Geen Skrifberoep vir Calvyn se standpunt
Baie betekenisvol is dat Calvyn hom nêrens op die Skrif beroep vir sy standpunt
oor die Skrif- en dogmagetroue kerklied nie. Hy beroep hom slegs op
bogenoemde twee Kerkvaders. Latere Gereformeerdes (bv die Sinode van die
GKN Vrijgemaakt en verskillende ander Gereformeerdes met wie ons die
allernouste bande het) het daarom lankal reeds oorgegaan tot die sing van Skrif-
en dogmagetroue liedere in die erediens.
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3.5 Konklusie
Die kerkgeskiedenis toon aan dat Skrif- en dogmagetroue liedere vanaf die
vroegste kerkgemeenskappe reeds in die erediens gesing is.

4. Kerkregtelike aanwysers by KO, art 69
4.1 Beredenering
4.1.1 Die artikel dien vanaf sy opneming in die Kerkorde(s), die bestaan, uitbouing,

handhawing en uitlewing van kerke/gelowiges se gemeenskaplike geloof in God
Drie-enig – veral tydens eredienste (vgl Spoelstra, 371; Jansen, 297).
Voorgenoemde kan beskou word as die beginsel, kernsaak, waaroor dit in
hierdie (orde)artikel gaan. So gesien lê kerke se aanvaarde gemeenskaplike
Geloofsbelydenisse en hul gemeenskaplike gekeurde liedere op dieselfde
waarheids- en diensvlak.

4.1.2 Hiermee word nie gesê dat plaaslike kerke nie na die eis van omstandighede,
binne eie konteks, plaaslike belydenisse sou kon doen en eie liedere sou kon
dig (en sing) nie. Die GKSA het nog altyd gekies vir aktuele Woordbediening
met gepaardgaande gebede soos van toepassing in die plaaslike kerk. Daarom
sou ook ‘n lied gerig op die plaaslike eise en omstandighede volkome voldoen
aan Bybelse voorbeelde en riglyne (vgl Beswaarskrif, Acta 200:507-8).

4.1.3 Die kerkgeskiedenis toon ook aan dat die waarheid waarop die kerk rus,
voortdurend aangeval word, die eenheid aldeur bedreig word, en liedere soms
gebruik is om dwaling te bevorder. Daarom is die inhoud van kerkliedere nie ‘n
middelmatige saak waarmee ligtelik omgegaan kan word nie. Om hierdie rede
was dit deurentyd van groot nut vir die orde in die kerk van Christus, dat kerke
(ook) gesamentlik kerkliedere/melodieë keur en bundel. Plaaslike kerke het
(meestal) ook nie die nodige gawes om (deurlopend) liedere van hoë kwaliteit
daar te stel nie. Vanaf die vroegste kerke was dit moeilik om bekwame digters/
teoloë te vind om hierdie diens te verrig (vgl Van der Meiden, 1987:19-181).

4.1.4 Calvyn het die suiwer lied en goeie musiek gesien as waarskynlik die mees
genotvolle vorm van kuns wat God aan die mens gegee het – tot lof en eer van
Homself (Van der Meiden, p.30). In sy preek oor Efese 5:18-21 sê Calvyn:
Aangezien de mensen van variatie houden: laat ons sien op hoevele manieren
God de schatten van zijn goedheid jegens ons ontvouwt. Daarom zijn er zoveel
liederen (Van der Meiden, 1987:30).

4.1.5 Die liedere in KO, art 69 vermeld, is met die verloop van die tyd (ook) in die
GKSA ooreenkomstig bogenoemde beginsel/uitgangspunte (2.1.1) uitgebrei.
Verdere toevoeginge van Skrifberymings/-omdigtings en enkele
Belydenisberymings/-omdigtings is gedoen. Die vraag is teenswoordig of ‘n
verdere uitbreiding van die PSALMBOEK (2003) noodsaaklik is, deur ook Skrif-
en Belydenisgetroue liedere daarin op te neem? Hoe sou die sing/gebruik van
Skrif- en Belydenisgetroue liedere die kerke in die algemeen, en eredienste in
die besonder (teenswoordig en toekomstig), kan dien?

4.1.6 Die onderskeid tussen liedere wat gesing moet word en liedere wat in die
vryheid van Kerkrade gelaat word, is ‘n onhoudbare saak (vgl KO, art 69).
Bogenoemde onderskeid tussen wat moet en wat gesing mag word verleen
aan sekere liedere/Skrifdele primatuur bo ander (vgl Beswaarskrif, Acta
2003:503, 2.1 en 506:2.2.2.1). So tel die 150 Psalms, die Tien Gebooie, die
Onse Vader, die lofsange van Maria, Simeon en Sagaria en die Apostolicum
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onder die moet-liedere, terwyl al die ander Skrif- en dogma/identieke/
beryminge/omdigtings onder die mag-liedere sorteer.
Vir hierdie onderskeid bestaan daar geen Bybelse, Belydenis, liturgiese of
himnologiese gronde nie. Al die liedere wat die GKSA aan die hand van die
goedgekeurde riglyne aanvaar, is immers geskik vir gebruik in kerke (en tydens
eredienste). Daarom behoort al hierdie gekeurde liedere op dieselfde
waarheids- en kwaliteitsvlak gestel te word. So min as wat sekere Skrifgedeeltes
bo ander gestel mag word, behoort sekere Skrifidentieke /-beryminge en dogma-
identieke/-beryminge bo ander verhef te word. Op watter gronde word aan die
150 Psalms (en die enkele ander liedere soos hierbo vermeld) voorrang verleen
bo die ander liedere vermeld in KO, art 69? Relativeer die formulering van KO,
art 69 nie die liedere wat aan die vryheid van die Kerkrade gelaat word nie?
Bogenoemde onderskeid dateer baie ver terug in die kerkgeskiedenis – beslis
vanaf die Reformasie en moontlik vroeër. Die woordjie moet rus waarskynlik
op die feit dat die Psalms vanaf die tempeldiens, via die sinagogale eredienste,
die vroeg Christelike kerk en Calvyn (ea Reformatore) deurentyd gesien en
gebruik is as die kerndeel van die kerk se liedere. Tog is die onderskeid nie op
grond hiervan (tradisie en gebruik (vgl NGB, art 7) volhoubaar nie, en behoort
die artikel redaksioneel anders geformuleer te word. ‘n Moontlike bewoording
word onder aanbevelings gedoen (vgl 3.1 van hierdie Rapport).

4.1.7 Dit is egter ook ‘n baie ou gebruik (vanaf die vroeë kerk, via die Reformasie )
om aan plaaslike kerke liturgiese lied-diversiteit binne dieselfde waarheid/
belydenis te gee. Eenheid in vorm en gebruik is nie afdwingbaar nie (Spoelstra,
1989:371). Dwarsdeur die kerkgeskiedenis het kerke mekaar nooit verplig om
in praktyk dieselfde liedere te sing nie, maar wel om dieselfde (volledige) kanon
te handhaaf. Daarom behoort die beginsels, riglyne en keuses van kerkliedere
deur meerdere vergaderinge duidelik gestel en uitgevoer te word, terwyl die
praktiese gebruik aan die vryheid van plaaslike kerke oorgelaat word – net
soos die praktiese gebruik en bediening van die Skrif aan die vryheid van die
plaaslike kerk toevertrou word.

4.1.8 Die inleidende woorde In die kerke…is histories kerkordelik/-regtelik
konsekwent verstaan as in die eredienste… Daar is deurgaans onderskei
tussen erediens-toelaatbare-liedere en ander kerklike liedere (bv Sk 20-1 en
20-2 Liedere vir huislike gebruik, Psalmboek 2003). In beginsel behoort alle
liedere wat vir die kerke goedgekeur is, en in die kerke gesing word, aan die
vasgestelde riglyne vir ons kerklied te voldoen. Daarom behoort die onhoudbare
onderskeid tussen erediensliedere en ander liedere wat in die kerke gesing
word, te verval. ‘n Lied is of Bybels, dogmaties en himnologies op standaard of
nie. Prof AC Barnard noem voorgenoemde onderskeid tereg ‘n Ongelukkige
onderskeiding en voer sewe argumente daarteen aan (p.31; vgl JHH du Toit,
p.31; ook 21-30).

4.1.9 Die hoeveelheid en verskeidenheid van kerklike liedere wat deur die eeue in
ooreenstemming met bogenoemde beginsel (2.1.1) liturgies in eredienste
gebruik is, is onoorsigtelik (vgl Van der Meiden, 18-36 ). Psalmberymings/-
omdigtings en ander liedere het letterlik gekom en gegaan, net enkeles het die
tyd oorleef. Hieruit blyk dat die kerkregtelike beginsel (vgl 2.1.1) nie stagnasie
in die liedereskat van die kerk wil bewerk nie, maar die kerksang na die eis
van die tyd en konteks wil dien - tot eer van God en die koms van sy ryk.
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4.2 Gevolgtrekkings
4.2.1 Kerkorde, art 69 stel die nut van die gesamentlike kerklied in kerkverband ter

wille van die reg en orde in die kerk van Christus. Hierdie besondere diens,
gelewer deur Nasionale Sinodes, sluit nie die sing van gekeurde liedere deur
die plaaslike kerkraad uit nie, net soos wat die Formuliere van Doop en Nagmaal
nie selfstandige prediking en gebede tydens hierdie sakramentbedieninge
uitsluit nie.

4.2.2 Kerkregtelik/-ordelik het plaaslike kerke en meerdere vergaderinge in die GKSA
deur die jare die nut en vrug van gesamentlike liedkeuring en –bundeling erken
en toegepas. Groot seën is hierdeur verkry.

4.2.3 Uit die himnologiese geskiedenis is dit duidelik dat kerke steeds op soek was
na sinvolle uitbreiding van die kerklied, weer eens in ooreenstemming met
voorgenoemde beginsel (vgl 2.1.1). Die doel daarvan was om die volle waarheid/
openbaring wat van God ontvang is, singend te verklank, af te bid, te verkondig,
te bely, tot vertroosting en aanmoediging aan te bied. Sodoende is (ook) die
geestelike behoeftes van tyd en konteks gedien en God Drie-enig in alles
verheerlik.

4.2.4 Die onderskeid tussen liedere wat gesing moet (vgl KO, art 69) en liedere wat
gesing mag (oorgelaat aan die vryheid van die plaaslike Kerkrade) word,
behoort redaksioneel reggestel te word. Alle gekeurde liedere lê in prinsiepe
op dieselfde vlak van Skrifwaarheid en himnologiese kwaliteit. Voorgenoemde
impliseer dat daar nie ‘n eerste en tweede klas kerklied is nie. Ook nie ‘n meer
en minder waar lied nie.

4.2.5 Die onderskeid tussen gekeurde liedere vir die erediens en liedere vir algemene
kerklike gebruik (in die Psalmboek), behoort te verval, aangesien alle gekeurde
liedere aan die vereiste riglynstandaarde moet voldoen.

4.3 Is uitbreidings aan die Psalmboek noodsaaklik?
4.3.1 Oorweginge

Opeenvolgende Sinodes het ter uitbreiding van die PSALMBOEK reeds besluit,
in ooreenstemming met die uitgangspunt van KO, art 69 (vgl 2.1.1 hierbo), dat
digters/teoloë/himnoloë aangemoedig word om sowel beter/bykomende Skrif-
en belydenisidentieke, as Skrif- en belydenisberymde liedere aan die betrokke
Deputate voor te lê vir evaluering.
Die vraag is nou of daar ook ‘n behoefte en noodsaak bestaan aan Skrif- en
Belydenisgetroue liedere as verdere toevoeging tot voorgenoemde twee
liedsoorte? Op hierdie vraag kan bevestigend geantwoord word op grond van
die volgende beredeneringe:

4.3.1.1 Die heel vroegste kerk het Skrif- en Belydenisgetroue liedere naas die
Skrifidentieke en Skrifberymde liedere gesing, soos tyd en omstandighede
daarom gevra het (vgl pt.2,3; Strydom, p.68-75; Loots, p.31-32). Sommige van
hierdie liedere het die tyd oorleef en word vandag nog steeds deur kerke, onder
meer in die Gereformeerde tradisie, gesing. Hierdie (ougoud) liedere word
waardeer as geskenke van God, deur sy Gees en Woord, aan sy kerk (vgl Stoop
in Loader p.29-45; vgl ook 3).

4.3.1.2 In die GKSA bestaan daar teenswoordig ‘n behoefte/noodsaak aan
lieduitbreiding, veral ten aansien van die volgende:
(a) Paas-, Pinkster- en Kersfeesvieringe: Ons besit nie genoeg liedere vir

hierdie feestye indien dit oor ‘n paar weke/Sondae strek nie. Uiteraard
kan nog Skrifidentieke en Skrifberymde liedere geskep word, tog sal die
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Skrif- en Belydenisgetroue lied hier ook van groot voordeel kan wees
(veral omdat die Skrifgetroue lied die Ou (belofte) en Nuwe Testament
(vervulling) kan saamvoeg, vgl 3.1.6).

(b) Die verskeidenheid liedere in die PSALMBOEK is te min om die totale
Bybelse verkondiging (Woordbediening) na behore te dek.

(c) Verder word die feesvieringe rondom bovermelde genadevolle tye in die
kerklike jaar baie onbevredigend saamgestel wanneer Kerkrade
geselekteerde liedere (bv uit Die Liedboek van die Kerk) voor/na die
erediens (moet) laat sing, aangesien dit nie Sinodale keuring het nie.
Geselekteerde liedere (buite die PSALMBOEK (2003), word baie wyd
tydens hierdie fees-eredienste in kerkverband gebruik. Die voordeel en
vrug van gesamentlike keuring word so verydel.

(d) Die gemeente verstaan nie waarom sommige liedere tydens dieselfde
feesgeleentheid in die erediensdeel en ander daarbuite (voor of na die
erediens) gesing (moet) word nie. Uiteraard voel hulle aan dat die nie-
Psalmboek-liedere met skeptisisme/agterdog/gereserveerdheid bejeën
word. Dit strek nie tot eer van God nie. Ook boet die erediens in aan
integriteit.

4.3.2 Daar is ‘n aanwysbare tekort aan aanmoedigende, hoopgerigte, eskatologiese
liedere (vgl Loots, p.26-29). Die maranata-roep behoort baie sterker in die
kerk te weerklink. Al drie liedsoorte kan hiervoor aangewend word.

4.3.3 Ons besit goeie liedere vir Doop- en Nagmaalsbedieninge, maar ook hier sal
‘n uitbreiding o.m. deur toepaslike Skrif- en Belydenisgetroue liedere van groot
nut kan wees.

4.3.4 Die GKSA beskik oor min liedere wat geskik is vir huwelikbevestigings, wat
soms tydens eredienste, maar altyd in kerke plaasvind (vgl KO, art 69).

4.3.5 Die besondere voordeel van ‘n Skrif- en Belydenisgetroue lied, in vergelyking
met die ander twee kategorieë, is dat dit die twee Bybelse Testamente (kan)
saambring in een lied. Belofte en vervulling word saamgevoeg om die
handelinge van God deur die eeue raak te sien, te aanbid en te loof (vgl Barnard
in Du Toit:21-29; Strydom p.27-29).

4.3.6 Die Skrif- en Belydenisgetroue lied, binne die kategorie van die (nuwe)
profetiese lied (verkondiging en toepassing van die Skrif, dws aktualisering;
vgl 2), hou baie groot voordele in. So was dit deur die eeue aangewend. Die
kerklied moet immers (ook) eietyds gerig, dinamies, sprekend, verkondigend,
belydend, aanbiddend, aanmoedigend, smekend, versoenend en uitreikend na
mekaar en die wêreld wees. So dien die nuwe en eietydse lied as instrument
vir die kerk om sy roeping tot getuienis in ‘n verdwaalde eietydse wêreld te
vervul (vgl. Beswaarskrif, Acta 2003:506-510, 3.1–3.2.5.6).

4.3.7 Nuwe tydgerigte liedere dien ook om die groot gevaar van formalisme en
stagnasie te voorkom. Terselfdertyd word die oue en goeie, binne hierdie visie,
telkens opnuut waardeer en benut.

4.4 Gevolgtrekkings
4.4.1 Dit is ’n gegewe, soos die kerkgeskiedenis aantoon, dat die gesamentlike

liedereskat van die kerk sowel ou (vanaf Genesis) as nuwe liedere bevat.
Laasgenoemde ontstaan na gelang van tyd en omstandighede (bv
Openbaring).
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4.4.2 Alhoewel die Skrif- en dogmagetroue lied algemeen gesing was in die vroeë
Christelike kerk, het daar vanaf die Reformasie (binne die Gereformeerde
tradisie) min ontwikkeling ten opsigte van hierdie liedtipe plaasgevind.

4.4.3 Die Skrif- en dogmagetroue lied besit veral die besondere voordeel dat dit die
Ou-Testamentiese en Nuwe-Testamentiese openbaring (belofte en vervulling)
in een lied kan verenig.

4.4.4 Die Skrif- en dogmagetroue lied besit ook die voordeel dat dit as verkondiging
kontekstuele dwalinge kan bestry en die ware geloof kan bevestig en verkondig.

4.4.5 Die kerke beleef ‘n wesenlike tekort aan liedere ter viering en uitlewing van die
kerklike jaar, hoop en toekomsverwagting, sakramentbediening, huweliksluitings
en begrafnisse.

4.4.6 In die lig van bogenoemde is die Skrif- en dogmagetroue lied, naas die ander
liedtipes, ‘n neccesitas vir die kerk van Christus.

5. Beginsels en kriteria vir Skrif- en Belydenisidentieke, Skrif- en
Belydenisberymde, en Skrif- en Belydenisgetroue liedere wat in die kerke
gesing word
Die beginsels en riglyne vir Skrifberyminge soos goedgekeur en bevestig deur
Nasionale Sinode 1994 (p.538-9) word in onderstaande geredigeerde vorm
aanbeveel vir al drie bovermelde liedtipes.

5.1 Beginsels en riglyne soos aangepas
5.1.1 Die liedere moet die sin en inhoud van die Skrif- en Belydenis[gedeelte(s)]

suiwer en korrek in ooreenstemming met die kerklike belydenis weergee.
5.1.2 Die lied moet in alle opsigte diensbaar wees aan die beginsel dat die erediens

‘n drieledige ontmoeting is waarin die volk hulle God, God sy volk en die volk
mekaar in die Here ontmoet. As sodanig moet dit aan die algemene karakter
van ‘n ware erediens soos gemeenskaplikheid, feestelikheid, opregtheid,
skoonheid, eerbied, en ootmoed beantwoord.

5.1.3 By die keuring van ‘n lied moet die aard daarvan verantwoord word in die lig
van die verskillende kategorieë van die liturgie waardeur die gemeente tot God
en mekaar in die ontmoeting praat soos jubel, loof, prys, dank, bely, aanroep,
smeek, bid, aanbid, bekend maak, ensovoorts.

5.1.4 Daar moet rekening gehou word met die aangewese leemtes en behoeftes
van die kerklike liturgie. Nie die kwantiteit van liedere nie, maar die kwaliteit en
liturgiese funksionaliteit staan voorop.

5.1.5 Die liedere moet behoudens 5.1.1 hierbo, aan liturgiese vereistes beantwoord:
5.1.5.1 Die lied moet funksioneel ‘n ontmoeting of verkeer van die gemeente met God

en ‘n ontmoeting met mekaar binne daardie kader as gelowige gemeenskap
daarstel.

5.1.5.2 Die lied wat ‘n gebedskarakter dra, leen hom vir gebruik in ‘n ontmoeting met
God en daarom ook vir erediensliturgie.

5.1.5.3 ‘n Lied wat “antwoord” op die openbaring van God in die Woord, natuur of
geskiedenis en God verheerlik, sy deugde besing en sy werke verkondig, kan
in die lof en dankliturgie bruikbaar wees, mits die strekking daarvan teosentries
is en aansluit by die ontmoeting van die gemeente met God.

5.1.5.4 ‘n Lied moet vertikaal gerig wees en reg laat geskied aan die eerbied wat by
die ontmoeting en gesprek met God pas.

5.1.5.5 Die ongelykheid van die partye (die ewige, heilige God en die swakke, sondige
mens) wat in die erediens ontmoet, moet in die lied weerspieël word.
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5.1.5.6 Die lied moet eenvoudige, opregte, duidelike en vir die kinders verstaanbare
taal gebruik, wat in die teenwoordigheid van God (coram Deo) pas en opregte
en haalbare omgang met en/of verlange na die God van die verbond uitdruk.

5.1.6 Gebedsliedere moet aan die volgende beginsels en kriteria beantwoord (vgl
HK, So 45):

5.1.6.1 Die lied moet gerig wees op God wat Hom in sy Woord openbaar het.
5.1.6.2 Die woorde van die lied moet God van harte aanroep.
5.1.6.3 Die woorde van die lied moet God aanspreek in verband met die dinge wat

Hy voorgeskryf het en waarin Hy deur die gelowige(s) aangeroep, gedien en
gedank wil wees.

5.1.6.4 Die taal en strekking van die lied moet die basiese sekerheid van die gemeente
omtrent God se liefde, trou en genade, waartoe Hy Hom verbind het, bevat en
die gelowige se eie kleinheid, nood en ellende voor God reg en grondig uitdruk.

5.1.6.5 Die lied moet dankbaarheid vir die verlossing in Jesus Christus en die nuwe
lewe deur die Heilige Gees (vgl HK, So 33 en 38) as grond van die ontmoeting
met God verwoord.

5.1.7 Dogmatiese liedere moet op die Godsopenbaring en die belydenis daarvan
as ’n Skrifwaarheid (dogma) berus.

5.1.8 Bogenoemde beginsels en kriteria raak ook die keuse van die melodie. Die
melodie moet die ontmoeting met God waardig wees en aan die inhoud van
die lied laat reg geskied en vir die hele gemeente, die kinders en volwassenes,
maklik singbaar wees (vgl Acta, 1955:65, art 163,2(a), 1,2,3 en 4).

6. Aanbevelings
Die Deputate beveel aan

6.1.1 Dat die redaksie van KO, art 69 herformuleer word om soos volg te lees: In die
kerke sing ons Skrif- en belydenisidentieke, Skrif- en belydenisberymde en
Skrif- en Belydenisgetroue liedere;

6.1.2 Dat die beginsels en riglyne vir Skrifberyminge soos goedgekeur en bevestig
deur Nasionale Sinode 1994 (p.538-9) in die geredigeerde vorm (vgl 5)
goedgekeur word vir Skrif- en belydenisidentieke, Skrif- en belydenisberymde,
en Skrif- en Belydenisgetroue liedere wat in die kerke gesing word;

6.1.3 Dat hierdie besluite deurgegee word aan kerke met wie ons kerkverband
onderhou.

Besluit: In die lig van die Ordevoorstel hierbo is bogenoemde Rapport nie
afgehandel nie maar, verwys na die Deputate Leerstellige Sake en Liturgie.
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20.19 RAPPORT DEPUTATE LEERSTELLIGE SAKE – VERTALING VAN
BELYDENISSKRIFTE, FORMULIERE EN FORMULIERGEBEDE
(Artt 86, 183)

A. Ds PH Fick stel die Rapport.
B. Besluit: Die Rapport word verwys na die Kommissie Leerstellige Sake.
C. Ds JA Schutte rapporteer namens die Kommissie Leerstellige Sake.

D. RAPPORT
Hiermee wil die Deputate soos volg rapporteer oor die werk wat in opdrag van Sinode
2003 gedoen is.

1. Sake waarvan die Sinode moet kennis neem
1.1 Opdrag
1.1.1 Die opdrag staan in betrekking met 21.19 van die Acta, 2003:638,639, waar gevolg

gegee is aan ‘n Beskrywingspunt van Partikuliere Sinode Randvaal, om
1.1.1.1 “al die Liturgiese Formuliere en die Formuliergebede in eietydse Afrikaans te

hervertaal” (Acta 2003:639, 1.1).
1.1.1.2 “Die te benoemde Deputate moet ook die Ondertekeningsformuliere hervertaal

en op hierdie wyse uitvoering gee aan die besluite van Sinode 2000 (Acta
2000:486,487)” (Acta 2003:639, 1.2).

1.1.2 Die opdrag staan ook in ‘n breëre sin binne die raamwerk van die (interkerklike)
projek om die Belydenisskrifte weer in Afrikaans te vertaal (Acta 2003:762, 11.3).

1.2 Werkswyse
1.2.1 Vertaling van die Belydenisskrifte
1.2.1.1 Op 26 Mei 2004 het die Deputate (ds PH Fick, dr VE d’Assonville, dr AH Bogaards

en ds E Kayayan) saam met afgevaardigdes van die NG Kerk en die NH Kerk
van Afrika ‘n vergadering in Pretoria (wat deur prof CFC Coetzee gereël is) in
sake die vertaling van die Belydenisskrifte, bygewoon.

1.2.1.2 Tydens dié vergadering is bevestig dat nie net die GKSA nie, maar ook die NG
Kerk en die NH Kerk in Afrika besluite geneem het met betrekking tot ‘n nuwe
vertaling van die Drie Formuliere van Eenheid en die drie Ekumeniese
Belydenisskrifte.

1.2.1.3 Die volgende besluit is geneem: “As prinsipiële vertrekpunte vir die vertaling
aanvaar ons dat die vertaling ‘n bron (grondteks)-georiënteerde, grammaties-
historiese, lesersvriendelike vertaling sal wees. Dit impliseer dat ‘n ‘letterlike’
vertaling gedoen sal word, waarna dit lesersvriendelik gemaak sal word.”

1.2.1.4 Daar is besluit dat die Fakulteit Teologie van die Universiteit van die Vrystaat as
gasheer sal optree om hierdie projek te administreer, toegang te verleen tot die
nuutste grondteksnavorsing en uiteindelik hulle publikasiestruktuur te verskaf.

1.2.1.5 ‘n Redaksionele Komitee vir hierdie vertaling is verkies met die volgende
samestelling: Prof Sybrand Strauss en dr Frits Gaum (NGK), prof Johan Buitendag
en dr Kobus Labuschagné (NHK) en dr Victor d’Assonville en ds Rikus Fick
(GKSA).
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1.2.1.6 Daar is ook Subkommissies benoem onder wie die werk verdeel is nav
kundigheid in die oorspronklike tale van die grondtekste.

1.2.1.7 Op advies van die TKR is verder besluit om die AP Kerk en die VGKSA asook
ander Gereformeerde kerke wat belangstel, te nooi om mee te werk.

1.2.1.8 Daar is al ver gevorder met die verkryging van die belangrikste grondtekste op
grond van die nuutste navorsing en die werk van hierdie Komitee word voortgesit.
Dit word in vooruitsig gestel dat hierdie vertalingswerk waarskynlik in die loop
van die volgende jaar afgehandel sal kan word.

1.2.2 Vertaling van die Liturgiese Formuliere, die Formuliergebede en die
Ondertekenings-formuliere

1.2.2.1 Die Deputate het by twee geleenthede vir werksessies in Pretoria
bymekaargekom, naamlik die weke van onderskeidelik 18 Julie en 31 Oktober
2005, nadat vroeër reeds persoonlike voorbereiding gedoen is tov die grondteks
en ander bronne wat met die opdrag verbandhou.

1.2.2.2 Die volgende uitgangspunte is deur die vertalerdeputate aanvaar vir die vertalings-
/hersieningswerk:

1.2.2.2.1 As grondteks is die Rutgersteks gebruik. (De berijmde Psalmen met enige
Gezangen in gebruik bij de Gereformeerde Kerken in Nederland; alsmede
hare Formulieren van Eenigheid, met de drie oude Geloofsbelijdenissen, en
hare Liturgie, met het Kort Begrip en den Ziekentroost. Naar den door die
kerken vasgestelden tekst, uitgegeven door Dr FL Rutgers, onder
medewerking van Dr H Bavinck en Dr A Kuyper. 1913. Maasluis: Uitgevers-
Genootschap “Biblia”.)

1.2.2.2.2 Waar die Skrif aangehaal word, is ter wille van die Skrifverband en veral die
intertekstuele verband met die huidige vertaling van die Belydenisskrifte, die
aanhalings, wat afkomstig is uit die 1953-Afrikaanse Vertaling, eers só gelaat,
eerder as om die betrokke Skrifgedeeltes uit die Nederlandse grondteks in
Afrikaans te vertaal; dieselfde geld vir die gevalle waar aangehaal word uit die
Belydenisskrifte, omdat laasgenoemde in die proses is om weer opnuut vertaal
te word (sien 1.2.1 hierbo).

1.2.2.2.3 In vierkantige hakies (= [ ] ) is verdere Skrif- en Belydenisverwysings bygevoeg,
asook teks wat wel in die grondteks (Rutgers) is, maar nie in die oorspronklike
offisiële goedgekeurde teks nie (bv die laaste gebed, “Gebed by die opening
van die vergadering van die diakens”, Rutgers, 1913:79).

1.2.2.2.4 Die huidige vertalings (vgl agter in Psalmboek) is deurentyd in ag geneem by
die vertaling/hersiening.

1.2.2.3 Die volgende vertalings/hersiening van vertalings is by hierdie twee geleenthede
en by wyse van verdere onderlinge werksverdeling en elektroniese
korrespondensie afgehandel:

1.2.2.3.1 Die Formulier vir die bediening van die heilige doop aan kinders, die Formulier
vir die viering van die Heilige Nagmaal en die Verkorte Formulier vir die viering
van die heilige nagmaal (sien aangeheg);

1.2.2.3.2 Al die Formuliergebede (sien aangeheg);
1.2.2.3.3 Die Ondertekeningsformuliere (sien aangeheg) vir

- Bedienaars van die Woord;
- Proponente;
- Ouderlinge en diakens.

1.2.2.3.4 Die Deputate het nie die Ondertekeningsformulier vir Professore hersien nie,
omdat dit in 1988 reeds hersien is.
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1.2.2.4 Die eerste deel van die vertaling/hersiening van die Formuliergebede is al
deurgegee aan prof PGW du Plessis vir sy kommentaar. Die oorblywende deel
van die Formuliergebede, die hersiene Liturgiese Formuliere en die
Ondertekeningsformuliere word in November 2005 aan die taalversorgers (proff
PGW du Plessis en AJ van Rooy) gegee vir hulle kommentaar. Verdere wysigings
en/of voorstelle vir wysigings wat hieruit voortspruit sal aan die betrokke kommissie
by Sinode 2006 oorgedra word.

2. Sake waaroor die Sinode moet besluit
Aanbevelings

2.1 Vertaling van die Belydenisskrifte: Dat die Deputate wat betrokke is by die
Interkerklike Vertalingsprojek van die Belydenisskrifte (ds PH Fick, dr VE
d’Assonville, dr AH Bogaards en ds E Kayayan) se opdrag tov hierdie vertaling
gekontinueer word, veral in die lig van hulle onderskeie betrokkenheid op
Subkommissies van hierdie projek.

2.2 Vertaling van die Liturgiese Formuliere, Formuliergebede en Ondertekenings-
formuliere: Die Deputate beveel aan:

2.2.1 dat die vertalings, soos voorberei, voorgelê word aan die Sinode vir kommentaar;
2.2.2 dat die resultaat van die vertaalwerk in die Handelinge van Sinode 2006 gepubliseer

word en aan die kerke voorgelê word vir kommentaar;
2.2.3 dat bogenoemde kommentaar (2.2.1 en 2.2.2) in ag geneem word vir die finale

voorbereiding vir die hersiene vertaling, waarin ook die resultate van die nuwe
vertaling van die Belydenisskrifte (wanneer dit afgehandel is) in aanmerking geneem
moet word, vir finale voorlegging aan ‘n volgende Sinode;

2.2.4 dat die Deputate gekontinueer/deputate aangewys word vir die oorblywende
liturgiese Formuliere (Aflegging van Belydenis, Doop van Volwassenes, Ban of
Afsnyding, Heropname van ‘n Afgesnyde lidmaat) se hersiening;

2.2.5 dat in die finale publikasie ook die Formuliergebede se Skrif- en
Belydenisverwysings in die kantlyn gepubliseer word;

2.2.6 dat die Ondertekeningsformuliere ook agter in die Psalmboek opgeneem word,
asook die Openlike verklaring van meerdere vergaderings;

2.2.7 dat die Sinode die opdrag uitbrei om die hersiening van die Bevestigingsformuliere
ook in te sluit.

Besluit:
(a) Dat die opdragte gekontinueer word, soos deur die Deputate versoek, en dat

dieselfde Deputate aangewys word om die taak te voltooi.
(b) Dat die voorlegging aan die gemeentes ook inhou dat dit as proefvertalings

gebruik kan word tydens eredienste. Wanneer dit so gebruik word, moet die
gemeente daarop gewys word dat dit ‘n proefvertaling is en dat hulle terugvoering
oor die verstaanbaarheid daarvan moet gee.

(c) Dat die verspreiding van die proefvertalings en die keerdatum vir terugvoering
deur die Deputate self hanteer sal word in samewerking met die Administratiewe
Buro.

Besluit: Goedgekeur.



575

20.20 RAPPORT DEPUTATE LEERSTELLIGE SAKE – LITURGIESE
FORMULIERE (Hersien) (Artt 81, 183)

A. Ds PH Fick stel die Rapport.
B. Besluit: Die Rapport word verwys na die Kommissie Leerstellige Sake.
C. Ds JA Schutte rapporteer namens die Kommissie Leerstellige Sake.

D. RAPPORT
Grondteks: De berijmde Psalmen met enige Gezangen in gebruik bij de
Gereformeerde Kerken in Nederland; alsmede hare Formulieren van Eenigheid,
met de drie oude Geloofsbelijdenissen, en hare Liturgie, met het Kort Begrip en den
Ziekentroost. Naar den door die kerken vasgestelden tekst, uitgegeven door Dr FL
Rutgers, onder medewerking van Dr H Bavinck en Dr A Kuyper. 1913. Maasluis.
Uitgevers-Genootschap “Biblia”.

Opmerkings
* Voorgestelde wysigings/korreksies –  in onderstreepte teks.
* Voorgestelde dele wat geskrap moet word –  in deurgekruisde teks.
* Voorstelle/onseker oor moontlikhede –  met ‘n vraagteken (?)
* In vierkantige hakies (= [ ] ) is Skrif- en Belydenisverwysings (vir ons eie

kontrole) bygevoeg, asook teks wat wel in die grondteks (Rutgers) is,
maar nie in die oorspronklike offisiële goedgekeurde teks nie (bv die
laaste gebed, “Gebed by die opening van die vergadering van die
diakens” (Rutgers, 1913:79).

* Die huidige vertalings (vgl agter in Psalmboek) is deurentyd in ag
geneem.

FORMULIER VIR DIE BEDIENING VAN DIE HEILIGE DOOP AAN KINDERS
(Rutgers, 1913:80-83)

Die hoofsaak van die leer van die heilige doop word in hierdie drie punte saamgevat:

Sonde
Ten eerste Eerstens: Ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore en is daarom
onder die toorn van God, sodat ons nie in die koninkryk van God kan inkom nie1, tensy
ons opnuut gebore word2. Dit word aan ons geleer deur die indompeling in en
besprinkeling met die water, waardeur die onreinheid van ons siele vir ons aangewys
aangetoon word, sodat ons vermaan word om ‘n afkeer van onsself te hê, ons voor
God te verootmoedig en ons reiniging en saligheid buite onsself te soek.

1 Romeine 3:9, 19; Romeine 5:12-21
2 Johannes 3:3
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Verlossing
Ten tweede Tweedens: Die heilige doop betuig en verseël aan ons die afwassing van
die sondes deur Jesus Christus3. Daarom word ons gedoop in die Naam van God: die
Vader en die Seun en die Heilige Gees4.
Want as ons in die Naam van die Vader gedoop word, betuig en verseël God die
Vader aan ons dat Hy ‘n ewige genadeverbond met ons sluit oprig5, dat Hy ons tot sy
kinders en erfgename aanneem en ons daarom met alle goeie dinge wil versorg en
alle kwaad van ons wil afweer of tot ons beswil wil beskik.
En as ons in die Naam van die Seun gedoop word, verseël die Seun ons dat Hy ons in
sy bloed so van al ons sondes afwas. Daarmee lyf Hy ons in die gemeenskap van sy
dood en opstanding in. Hy doen dit só dat ons van ons sondes bevry en voor God
regverdig gereken word.6

Net so ook, wanneer as ons in die Naam van die Heilige Gees gedoop word,
verseker die Heilige Gees ons deur hierdie heilige sakrament dat Hy in ons wil
woon en ons tot lidmate van Christus wil heilig.7 Dit doen Hy deur tot ons eiendom te
maak wat ons in Christus het, naamlik die afwassing van ons sondes en die
daaglikse vernuwing van ons lewe, totdat ons uiteindelik onder die gemeente van
die uitverkorenes in die ewige lewe vlekkeloos gestel sal word8.

Dankbaarheid
Ten derde Derdens: Omdat alle verbonde uit twee dele bestaan, daarom word ons
ook weer deur God deur met die doop vermaan en verplig tot ‘n nuwe gehoorsaamheid9.
Ons moet naamlik hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, aanhang, vertrou
en liefhê met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons
kragte10; ons moet van die wêreld afsien, ons ou natuur doodmaak en ‘n godvrugtige
lewe lei ‘n lewe in volkome toewyding aan God lei. En as ons soms uit swakheid in
sondes val, moet ons nie aan die genade van God twyfel of in die sondes bly lê nie: .
Immers, die doop is immers ‘n seël en ontwyfelbare getuienis dat ons ‘n ewige verbond
met God het.

Die kinderdoop
En hoewel ons kinders hierdie dinge nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie daarom
van die doop uitgesluit word nie, aangesien hulle sonder dat hulle dit weet, aan die
verdoemenis in Adam deel het en ook, sonder dat hulle dit weet, weer in Christus tot
genade aangeneem word. Net so spreek God ook tot Abraham, die vader van al die
gelowiges, en daarom ook tot ons en ons kinders, en wanneer Hy sê: Ek sal my
verbond oprig tussen My en jou en jou nageslag ná jou in hulle geslagte as ‘n ewige
verbond, om vir jou ‘n God te wees en vir jou nageslag ná jou11. Dit betuig Petrus ook
met hierdie woorde: Want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar
ver is, die wat die Here ons God na Hom sal roep12. Daarom het God vroeër beveel

3 1 Korintiërs 6:11
4 Matteus 28:19
5 Genesis 17:7, Galasiërs 4:6-7
6 1 Korintiërs 1:30
7 1 Korintiërs 12:13
8 Romeine 8:9, 15, 16
9 Romeine 12:1-2
10 Matteus 22:37-40
11 Genesis 17:7
12 Handelinge 2:39
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dat hulle besny moet word, wat ‘n seël van die verbond en van die geregtigheid van
die geloof was; net so het Christus hulle ook omhels, die hande opgelê en geseën13.
Omdat die doop nou in die plek van die besnydenis gekom het, daarom moet die kinders
as erfgename van die koninkryk van God en van sy verbond gedoop word14. En die ouers
is verplig om hulle kinders terwyl hulle opgroei, hieromtrent breedvoeriger te onderrig15.
Om nou hierdie heilige instelling van God tot sy eer, tot ons troos en tot opbouing van
die gemeente uit te voer, laat ons daarom sy heilige Naam aanroep:

Gebed
O, almagtige, ewige God,
U het volgens u streng regverdige oordeel die ongelowige en onboetvaardige wêreld
wat geen berou gehad het oor hulle sondes nie met die sondvloed gestraf en die
gelowige Noag met sy gesin – slegs agt mense – deur u groot barmhartigheid gered
en bewaar; U het die verharde Farao met al sy manne in die Rooisee verdrink en u
volk Israel op droë grond daardeur gelei – daardeur is die doop afgebeeld is16.
Ons bid U, kragtens op grond van u grondelose oneindige barmhartigheid, dat u hierdie
kind/kinders van U genadiglik in u genade wil aansien en deur u Heilige Gees in u
Seun Jesus Christus wil inlyf, sodat hy/sy/hulle met Hom in sy dood begrawe mag
word en met Hom in ‘n nuwe lewe mag opstaan17. Ons bid U, laat hy sy / sy haar / hulle
hulle kruis blymoedig dra,18 terwyl hulle Christus daagliks navolg en Hom aanhang met
opregte geloof, vaste hoop en vurige liefde;19 laat hy/sy/hulle Christus navolg sodat ...)
Laat hy (sy/hulle), terwyl hy (sy/hulle) Hom daagliks navolg, sy (haar/hulle) kruis
blymoedig dra en Hom aanhang met opregte geloof, vaste hoop en vurige liefde, sodat
hy/sy/hulle hierdie lewe, wat tog niks anders as ‘n voortdurende sterwe is nie, deur U
getroos, mag verlaat en op die laaste dag sonder verskrikking voor die regterstoel
van Christus, u Seun, mag verskyn.
Dit bid ons deur Hom, ons Here Jesus Christus, u Seun, wat, saam met U en die
Heilige Gees, één enige God, leef en regeer in ewigheid. Amen.

Die doopouers moet nou op die volgende vrae antwoord
Vrae
Geliefdes in die Here Christus, U het gehoor dat die doop ‘n instelling van God is om
aan ons en ons kinders sy verbond te verseël. Daarom moet ons dit vir hierdie doel en
nie uit gewoonte of bygelowigheid gebruik nie. Dat dit openbaar duidelik kan word
dat dit u gesindheid is, moet u van u kant op hierdie vrae opreg antwoord:
Ten eerste Eerstens: Hoewel ons kinders in sondes ontvang en gebore en daarom
aan allerhande ellende, ja, aan die verdoemenis self, onderworpe onderwerp is, bely
u nogtans dat hulle in Christus geheilig is en daarom as lidmate van sy gemeente
behoort gedoop behoort te wees?
Ten tweede Tweedens: Bely u dat die leer wat in die Ou en Nuwe Testament en in die
Artikels van die Christelike geloof vervat is en in die Christelike kerk hier geleer word,
die ware en volkome leer van die saligheid is?

13 Markus 10:16
14 Kolossense 2:11-12
15 Psalm 78:3-4, Efesiërs 6:4
16 1 Petrus 3:20-21
17 Romeine 6:4ev
18 Matteus 16:24
19 1 Johannes 4:18
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Ten derde Derdens: Belowe u en neem u u voor om hierdie kind/kinders, van wie u die
vader en/of moeder is, wanneer hy (sy/hulle) dit kan verstaan, in die genoemde leer na
u vermoe te onderrig en te laat help onderrig?
Antwoord: Ja.
Daarna sê die dienaar as hy die doop bedien, die volgende:

Doop
N, ek doop u/jou in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees.

Dankgebed
Almagtige, barmhartige God en Vader, Ons dank en loof U dat U ons en ons kinders,
deur die bloed van u geliefde Seun Jesus Christus, al ons sondes vergewe en ons
deur u Heilige Gees tot lidmate van u eniggebore Seun en daardeur tot u kinders
aangeneem het en dit aan ons met die heilige doop beseël en bekragtig.
Almagtige, barmhartige God en Vader, U het vergewe ons en ons kinders al ons sondes
deur die bloed van u geliefde Seun, Jesus Christus vergewe; U het ons deur u Heilige
Gees as ledemate van u eniggebore Seun en só as u kinders aangeneem; U bevestig
en bekragtig dit alles met die doop en – daarvoor dank ons U.
Ons bid U ook deur Hom, u geliefde Seun, dat U hierdie kind (kinders) altyd met u
Heilige Gees wil regeer, sodat hy (sy/hulle) Christelik en godvrugtig opgevoed mag
word en in die Here Jesus Christus mag groei en toeneem, sodat hy (sy/hulle) u
vaderlike goedheid en barmhartigheid, wat u aan hom (haar/hulle) en ons almal bewys
het, kan bely en in alle geregtigheid onder ons enigste Leraar, Koning en Hoëpriester,
Jesus Christus, kan lewe en moedig teen die sonde, die duiwel en sy hele ryk kan stry
en oorwin, om U en u Seun Jesus Christus, en ook die Heilige Gees, die enigste ware
God, ewig te loof en te prys.
Ons bid U ook deur Hom, u geliefde Seun, dat U hierdie kind/kinders altyd met u
Heilige Gees wil regeer. Wil U dit tog doen sodat hy/sy/hulle Christelik en in volle
toewyding aan U godvrugtig opgevoed mag word en in die Here Jesus Christus mag
groei en toeneem.20 Laat sodat hy/sy/hulle so u vaderlike goedheid en barmhartigheid,
wat U aan hom/ haar/hulle en ons almal bewys het, bely en in alle geregtigheid onder
ons enigste Leraar, Koning en Hoëpriester, Jesus Christus, kan lewe en moedig teen
die sonde, die duiwel en sy hele ryk kan stry en oorwin.21 Wil U dit gee sodat So sal hy/
sy/hulle om U en u Seun Jesus Christus, en ook die Heilige Gees, die enigste ware
God, ewig te sal loof en te prys.
Amen.

FORMULIER VIR DIE VIERING VAN DIE HEILIGE NAGMAAL

Geliefdes in die Here Jesus Christus,

Instelling
Luister na die instellingswoorde van die heilige nagmaal van ons Here Jesus Christus
soos die apostel Paulus dit vir ons beskrywe in die eerste Korintiërbrief22:
“Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus

20 Efesiërs 4:16-17
21 Efesiërs 6:10-13
22 1 Korintiërs 11:23-29.
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in die nag waarin Hy verraai is, brood geneem het; en nadat Hy gedank het, het Hy
dit gebreek en gesê: Neem, eet; dit is my liggaam wat vir julle gebreek word; doen
dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete, met die woorde: Hierdie
beker is die nuwe testament in my bloed; doen dit, so dikwels as julle daaruit drink,
tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink,
verkondig julle die dood van die Here totdat Hy kom. Wie dan op onwaardige wyse
hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam
en bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood
eet en uit die beker drink. Want wie op onwaardige wyse eet en drink, eet en drink ‘n
oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie.”
Om nou tot ons troos die nagmaal van die Here te kan hou, is dit ten eerste eerstens
nodig dat ons ons vooraf reg sal ondersoek en ten tweede tweedens, dat ons dit sal
hou volgens die doel waartoe die Here Christus beveel bepaal en ingestel het, naamlik
tot sy gedagtenis.

Selfondersoek
Die ware selfondersoek bevat hierdie drie hoofpunte:
Ten eerste Eerstens: Elkeen moet persoonlik nadink oor sy sonde en vervloeking,
sodat hy homself kan mishaag verag en hom voor God kan verootmoedig; want die
toorn van God teen die sonde is so groot dat Hy dit, eerder as om dit ongestraf te laat
bly, aan sy geliefde Seun, Jesus Christus, met die bittere en smadelike skandelike
kruisdood gestraf het.
Ten tweede Tweedens: Elkeen moet sy hart ondersoek of hy die vaste belofte van God
glo dat al sy sondes hom alleen op grond van die lyding en dood van Jesus Christus
vergewe is; ook of hy glo en dat die volkome volmaakte geregtigheid van Christus
hom as sy eie toegereken en geskenk is – ja, so volkome asof hy in eie persoon
persoonlik vir al sy sondes betaal en alle geregtigheid volbring het.
Ten derde Derdens: Elkeen moet sy gewete ondersoek of hy van voorneme is om van
nou af met sy hele lewe ware dankbaarheid aan God te betoon en opreg voor Hom te
wandel; net so ook, terwyl hy alle vyandskap, haat en nyd laat vaar, om eerlik alle
vyandskap, haat en nyd te laat vaar ‘n ernstige voorneme te hê om voortaan van nou af
in ware liefde en eensgesindheid met sy naaste te lewe.
Almal wat so gesind is, wil God gewis in genade aanneem en as waardige tafelgenote
van sy Seun, Jesus Christus, beskou. Maar hulle wat, aan die ander kant, hierdie getuienis
nie in hulle hart ondervind nie, eet en drink ‘n oordeel oor hulleself. Volgens die bevel
van Christus en van die apostel Paulus vermaan ons dan ook almal wat weet dat hulle
met die volgende aanstootlike sondes besmet is, om hulle van die tafel van die Here te
onthou nie die nagmaal van die Here te gebruik nie, en ons verkondig aan hulle dat hulle
geen deel aan die koninkryk van Christus het nie: alle afgodsdienaars; almal wat
afgestorwe heiliges, engele of ander geskape dinge aanroep, en dié wat beelde vereer;
alle towenaars en waarsêers wat diere of mense of ander dinge besweer en die wat
aan so ‘n beswering glo; alle veragters van God en sy Woord en die heilige sakramente;
alle Godslasteraars; almal wat skeuring, partyskappe en oproer in kerk en staat wil
veroorsaak; almal wat vals sweer23 en wat hulle ouers en owerhede ongehoorsaam is;
alle moordenaars en twissoekers en dié wat in haat en nyd teenoor hulle naaste lewe
[Matt 5:43 ev]; alle egbrekers, hoereerders onsedelikes, dronkaards, diewe, onwettige
winsmakers, rowers, dobbelaars, gierigaards, kwaadpraters [vgl 1 Kor 5:11] en almal

23 Levitikus 19:12.
24 1 Korintiërs 5:11. Efesiërs 5:5, Eksodus 20:12-17, Sagaria 8:17.
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wat aanstootlik lewe24. Hulle almal moet, solank hulle in sulke sondes volhard, hulle van
hierdie nagmaal voeding onthou, wat Christus alleen vir sy gelowiges ingestel het, sodat
hulle oordeel en verdoemenis nie nog swaarder word nie.
Maar, geliefde broers en susters in die Here, die bedoeling is nie om die verslae harte
van die gelowiges kleinmoedig mismoedig te maak nie, asof niemand na die nagmaal
van die Here mag gaan nie, behalwe slegs die wat sonder enige sonde is. na die nagmaal
van die Here mag kom. Ons kom daarom dan tog nie na die nagmaal om daarmee te
kenne te gee dat ons self in onsself volmaak en regverdig is nie; inteendeel, aangesien
ons kom juis omdat ons lewe buite onsself in Christus soek, daarmee erken ons daarmee
bely dat ons midde in die dood lê deur ons misdade dood is. Dit is wel so dat ons nog
baie ellende en gebreke in onsself vind, naamlik dat ons nie ‘n volmaakte geloof het nie;
dat ons God ook nie met so ‘n ywer dien as wat ons verskuldig is nie; dat ons daagliks
moet stry teen die swakheid van ons geloof en die bose begeertes van ons vlees. sondige
drifte begeertes Waar ons egter deur die genade van die Heilige Gees oor sulke gebreke
van harte hartgrondig berou het en begeer om teen ons ongeloof te stry en om volgens
al die gebooie van God te lewe, sal mag ons daarvan heeltemal seker wees dat geen
sonde of swakheid wat teen ons wil in ons oorgebly het, kan verhinder dat God ons in
genade sou aanneem en ons so waardig maak om deel te hê aan hierdie hemelse
voedsel en drank waardig en deelagtig maak nie.

Gedagtenis
Laat ons nou verder oordink vir watter doel die Here vir ons sy nagmaal ingestel het,
naamlik dat ons dit tot sy gedagtenis moet doen gebruik. Dit beteken dat ons Hom
daarby daarmee soos volg moet gedenk:
Eerstens dat ons van harte moet glo vertrou dat ons Here Jesus Christus – volgens die
beloftes wat van die begin af aan die aarts voorvaders in die Ou Testament gegee is –
deur die Vader in na hierdie wêreld gestuur is; ons moet vertrou dat Hy ons vlees en
bloed aangeneem het en die toorn van God, waaronder ons ewig moes versink
ondergegaan het, van die begin van sy menswording af tot aan die einde van sy lewe op
aarde vir ons gedra het; ons moet vertrou dat Hy in alle gehoorsaamheid en geregtigheid
van die Goddelike wet van God die geregtigheid vir ons volbring vervul het, veral toe die
las van ons sonde en van die toorn van God Hom bloedsweet in die tuin [van Getsemane]
bloed laat sweet ontpers het,25 dat waar Hy Hom laat gebind is het om ons te ontbind; en
daarna het Hy ontelbare smaadhede ontsaglike veragting gely [Jes 53:3], sodat ons
nooit meer ‘n voorwerp van in skande sou geraak word nie; ons moet vertrou dat Hy
onskuldig tot die dood veroordeel is, sodat ons voor die gerig van God vrygespreek kan
sou word; ja, ons moet vertrou dat Hy sy geseënde liggaam aan die kruis laat spyker het
om die skuldbrief van ons sonde26 daaraan vas te heg spyker ; en dat Hy só die las van
ons vervloeking op Hom geneem gelaai het om ons met sy seën te vervul oorlaai; ons
moet vertrou dat Hy Hom aan die kruishout, na liggaam en siel, tot in die allerdiepste
smaad en angs van die hel verneder het, toe Hy hardop uitgeroep het: My God, my God,
waarom het U My verlaat?27 – sodat ons tot deur God aangeneem en nooit meer deur
Hom verlaat sou word nie; ons moet vertrou dat Hy aan die uiteindelik met sy dood en
bloedstorting die stort van sy bloed die nuwe en ewige testament, die verbond van genade
en versoening, bevestig bekragtig het toe Hy gesê het: Dit is volbring28.

25 Lukas 22:44.
26 Kolossense 2:14.
27 Matteus 27:46, Markus 15:34; Ps 22:2
28 Johannes 19:30.
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Dat ons Om vas te kan glo dat ons deel het tot aan hierdie genadeverbond behoort,
het die Here Jesus toe Hy die nagmaal ingestel het, die brood geneem, en nadat Hy
gedank het, het Hy dit gebreek, aan sy dissipels gegee en gesê: Neem, eet; dit is
my liggaam wat vir julle gebreek word; doen dit tot my gedagtenis. Net so het Hy na
die ete die beker geneem, en nadat Hy gedank het, het Hy dit aan hulle gegee en
gesê: Drink almal daaruit; hierdie beker is die nuwe testament in my bloed wat vir
julle en vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes. Doen dit, so dikwels as julle
daaruit drink, tot my gedagtenis [Matt 26:26-28; Luk 22:19,20]. Dit wil sê, so dikwels
as wat julle van hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, sal julle daardeur, soos in
die geval van ‘n blywende aandenking vaste herinnering en pand waarborg, herinner
bemoedig word deur en verseker word van hierdie hartlike liefde en trou van My teenoor
julle. Dit blyk daaruit dat Ek vir julle, wat anders die ewige dood moes sterwe, my
liggaam aan die kruishout in die dood gee en my bloed stort vergiet en julle hongerige
en dorstige harte met my gekruisigde liggaam en uitgestorte bloed tot die ewige lewe
voed en verkwik. Julle word hiervan verseker deur die brood wat voor julle elkeen se
oë gebreek word, die beker wat aan elkeen gegee word, en die feit dat julle dit tot my
gedagtenis met die mond eet en drink29. [NGB, art 35.]
Uit hierdie instelling van die heilige nagmaal van ons Here Jesus Christus sien ons
dat Hy ons geloof en vertroue op sy volmaakte volkome offer rig, wat eenmaal aan die
kruis volbring is, as die enigste grondslag en fondament van ons saligheid. Daardeur
Deur sy volkome offer het Hy die ware voedsel en drank van die ewige lewe vir ons
hongerige en dors harte geword. Want Deur sy dood het Hy immers die oorsaak van
ons ewige honger en kommer, naamlik die sonde, weggeneem. So het Hy het vir ons
die lewendmakende Gees verwerf, sodat ons deur die Gees – wat in Christus as die
Hoof en in ons as sy ledemate woon – ware gemeenskap met Hom sal hê en aan al sy
rykdom, die ewige lewe, geregtigheid en heerlikheid deel sal kry.
Verder word ons ook deur dieselfde Gees [van Christus] onderling as ledemate van een
liggaam in ware broederlike liefde saamgebind, soos die apostel sê: Omdat dit een brood
is, is ons almal een liggaam, want ons het almal deel aan die een brood30. Net soos uit
baie graankorrels een meel gemaal en een brood gebak word en uit baie druiwekorrels,
as hulle gepars word, een wyn en drank vloei en in een vermeng word, so moet ons almal
wat deur die geloof ingelyf is in Christus, één liggaam wees. Ons, wat deur die geloof
ingelyf is in Christus, moet deur broederlike liefde, ter wille van ons geliefde Saligmaker,
wat ons eerste liefgehad het, een liggaam wees en dít Ter wille van ons geliefde Saligmaker,
wat ons eerste so uitnemend liefgehad het, moet ons broederlike liefde nie alleen met
woorde nie maar ook met die daad teenoor mekaar bewys.
Mag die almagtige, barmhartige God en Vader van ons Here Jesus Christus deur sy
Heilige Gees ons daartoe help. Amen.
Laat ons nou, om dit alles te verkry, ons voor God verootmoedig en Hom met
waaragtige geloof om sy genade aanroep:

Gebed
Barmhartige God en Vader,
In hierdie nagmaal herdenk ons in ons amptelike samekoms [vgl Nederlands:
“oefenen”] die heerlike gebeurtenis van die bittere dood van u geliefde Seun, Jesus
Christus. Ons bid U dat U deur u Heilige Gees ‘n opregte vertroue dit in ons harte sal
bewerk om dat ons ons in opregte vertroue al meer aan u Seun oorgee oor te gee,;

29 1 Korintiërs 11:23-25
30 1 Korintiërs 10:17
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[wil U dit doen] sodat ons belaste terneergedrukte en verslae harte met sy ware liggaam
en bloed, ja, met Hom, waaragtige God en mens, die enige hemelse brood, deur die
krag van die Heilige Gees gevoed en verkwik word en dat ons nie meer in ons sondes
lewe nie maar Hy in ons en ons in Hom. Laat ons so waarlik deel hê aan die nuwe en
ewige testament en verbond van genade, sonder om te sodat ons nie twyfel dat U vir
ewig ons genadige Vader is wat nooit weer ons ons sondes nooit toereken nie en ons
as u geliefde kinders en erfgename na liggaam en siel met alle dinge versorg.
 Verleen Gee ons ook u genade om, terwyl ons getroos ons kruis opneem op te neem,
onsself te verloën, ons Heiland te bely en onder in alle droefheid met verlange gespanne
afwagting ons Here Jesus Christus uit die hemel te verwag, waar wanneer Hy ons
sterflike liggame aan sy verheerlikte liggaam gelyk sal maak en ons tot in ewigheid by
Hom sal neem. Verhoor ons, o almagtige God en barmhartige Vader, deur Jesus
Christus, wat ons geleer het om so te bid:

Ons Vader wat in die hemele is,
laat u Naam geheilig word,
laat u koninkryk kom,
laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde.
Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergewe ons ons skulde,
soos ons ook ons skuldenaars vergewe;
en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose.
Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in
ewigheid.31

Amen.

Daarna sê die bedienaar van die Woord:

Hartverheffing
Om dan nou met die ware hemelse brood, Christus, gevoed te word moet ons nie met
ons harte aan die sigbare tekens van brood en wyn verkleef bly vashou nie, maar ons
harte ophef na die hemel, waar Jesus Christus ons Voorspraak aan die regterhand
van sy hemelse Vader is [1 Joh 2:1], soos ons ook in waarheen die Artikels van ons
Christelike geloof ons ook heenwys bely. Laat ons terselfdertyd ook nie daaraan twyfel
nie dat ons lewe net so werklik deur die werking van die Heilige Gees met sy liggaam
en bloed gevoed en verkwik [HK, So 28, vr 75] word as wat ons die brood en drank tot
sy gedagtenis ontvang.
As die brood gebreek en uitgedeel word, sê die bedienaar:
Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem,
eet, gedenk en glo dat die liggaam van ons Here Jesus Christus gebreek is tot ‘n
volkome versoening van al ons sondes.
En as hy die beker aangee:
Die beker van danksegging wat waarvoor ons God met danksegging seën dank [1
Kor 10:16], is die gemeenskap met die bloed van Christus. Neem, drink almal daaruit;
gedenk en glo dat die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus vergiet is tot ‘n
volkome versoening van al ons sondes.
Na die bediening sê die bedienaar:

31 Matteus 6:9-13
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Lofverheffing
Geliefdes in die Here, aangesien die Here ons siele nou aan sy tafel gevoed het, laat
ons almal saam sy Naam met dankbaarheid prys en in ons hart soos volg sê:
Loof die HERE, o my siel, en alles wat binne-in my is, sy heilige Naam! Loof die
HERE, o my siel, en vergeet geeneen van sy weldade nie! Wat al jou ongeregtigheid
vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou
kroon met goedertierenheid en barmhartighede. Barmhartig en genadig is die HERE,
lankmoedig en groot van goedertierenheid. Hy sal nie vir altyd twis en nie vir ewig
die toorn behou nie. Hy handel met ons nie na ons sondes en vergeld ons nie na
ons ongeregtighede nie. Want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is
sy goedertierenheid oor die wat Hom vrees. So ver as die ooste verwyderd is van die
weste, so ver verwyder Hy ons oortredinge van ons. Soos ‘n vader hom ontferm oor
die kinders, so ontferm die HERE Hom oor die wat Hom vrees32.
Hy het selfs sy eie Seun nie gespaar nie maar Hom vir ons almal oorgegee en ons
alles genadiglik met Hom geskenk33. Aangesien God reeds sy liefde vir ons daarin
bewys het dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was, soveel te meer
sal ons deur Hom van sy toorn gered word nou dat ons in sy bloed geregverdig is. As
ons, terwyl ons nog vyande was, met God versoen is deur die dood van sy Seun,
hoeveel te meer sal ons deur sy lewe gered word nou dat ons met Hom versoen is34.
Daarom sal my mond en hart die lof van die Here verkondig van nou af tot in ewigheid.
Amen.

Gebed
O Almagtige barmhartige God en Vader, Ons dank U met ons hele hart dat U uit
grondelose barmhartigheid u eniggebore Seun aan ons as ‘n Middelaar en offer vir ons
sondes en as ‘n spys en drank van die ewige lewe geskenk het. Ons dank U ook dat U
ons ‘n opregte ware geloof gee, waardeur ons hierdie weldade deelagtig word, en dat U
ook tot versterking van die geloof vir ons die nagmaal laat instel en verorden het. Ons
bid U, getroue God en Vader, dat U deur die werking van u Heilige Gees die gedagtenis
van ons Here Jesus Christus en die verkondiging van sy dood bevorderlik wil laat wees
vir ons daaglikse vooruitgang in die regte geloof en in die salige gemeenskap van
Christus. Dit bid ons deur Hom, u geliefde Seun, Jesus Christus. Amen.

VERKORTE FORMULIER VIR DIE VIERING VAN DIE HEILIGE NAGMAAL

Geliefdes in die Here Jesus Christus,

Instelling
Luister na die instellingswoorde van die heilige nagmaal van ons Here Jesus Christus
soos Paulus dit beskryf:
“Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus
in die nag waarin Hy verraai is, brood geneem het; en nadat Hy gedank het, het Hy
dit gebreek en gesê: Neem, eet; dit is my liggaam wat vir julle gebreek word; doen
dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete, met die woorde: Hierdie
beker is die nuwe testament in my bloed; doen dit, so dikwels as julle daaruit drink,

32 Psalm 103:1-4, 8-13
33 Romeine 8:32
34 Romeine 5:8-10
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tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink,
verkondig julle die dood van die Here totdat Hy kom. Wie dan op onwaardige wyse
hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam
en bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood
eet en uit die beker drink.”
Om nou tot ons troos die nagmaal reg en troosryk te vier, te kan hou, is dit nodig om
onsself vooraf reg te ondersoek en dit tot sy gedagtenis te gebruik.

Selfondersoek
Die ware selfondersoek bevat hierdie drie hoofpunte:
Eerstens: Ons moet nadink oor ons sonde en vervloeking en ons met diepe berou
voor God verootmoedig.
Tweedens: Ons moet die vaste belofte van God glo dat al ons sondes alleen op grond
van die soenverdienste van Christus vergewe is en dat sy volkome volmaakte
geregtigheid ons toegereken en geskenk is.
Derdens: Ons moet die opregte begeerte hê om met ons hele lewe dank dankbaarheid
aan God te bewys betoon, opreg voor Hom te wandel en in ware liefde en
eensgesindheid met ons naaste te lewe.
Wie Almal wat so gesind is, wil God in genade aanneem en in die seëninge van die
nagmaal laat deel. Maar hulle wat hardnekkig en sonder berou God se gebod oortree,
eet en drink ‘n oordeel oor hulleself. Daarom verkondig ons aan alle afgodsdienaars,
towenaars en waarsêers en dié wat aan hulle glo, godslasteraars en skeurmakers in
kerk en staat, meinediges dié wat meineed pleeg, ongehoorsames, moordenaars en
twissoekers, egbrekers, hoereerders onsedelikes, dronkaards, diewe, rowers,
dobbelaars en gierigaards om nie na die nagmaal te kom nie. Want niemand wat
liefdeloos en aanstootlik lewe, het deel aan die koninkryk van Christus nie. Tog kom
ons nie na die nagmaal omdat ons onsself dink dat ons sondeloos en volmaak ag is
nie; inteendeel, ons kom juis omdat ons ons lewe buite ons self in Christus soek.
Daarmee erken ons dat ons van nature deur die sonde dood is. Ons het inderdaad
nog baie gebreke: gebrek aan geloof, aan ywer in God se diens, aan liefde tot God en
ons naaste. Ons het egter deur die genade van die Heilige Gees van harte hartgrondig
berou oor ons sondes en begeer opreg om volgens al die gebooie van God te lewe.
Daarom kan ons seker wees dat God ons in genade aanneem en waardig maak om
deel te hê aan die hemelse spys voedsel en drank.

Gedagtenis
Die Here leer ons die doel van die nagmaal wanneer Hy sê: „Doen dit tot my
gedagtenis”. Om dit te doen moet ons opreg glo dat Hy deur die Vader na hierdie
wêreld gestuur is, dat Hy ware mens geword het en as sondelose Lam die toorn van
God gedurende sy hele lewe op aarde vir ons gedra het. Hy het met volmaakte
gehoorsaamheid God se wet vir ons vervul. Hy het vir ons smaad gedra veragting
gely, sodat ons nooit weer tot skande ‘n voorwerp van skande sou word nie. Hy is
onskuldig ter tot die dood veroordeel, sodat ons voor die gerig van God vrygespreek
kan word. Hy is aan die kruis gespyker om die skuldbrief van ons sondes daaraan vas
te nael spyker. So het Hy ons vervloeking op Hom geneem om ons met sy seën te vul
oorlaai. Hy het pyn en smart en bange Godverlatenheid gely toe Hy uitgeroep het: My
God, my God, waarom het U My verlaat? 35 sodat ons nooit meer deur God verlaat

35 Matteus 27:46, Markus 15:34; Ps 22:2
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sou word nie. Eindelik het Hy met sy dood en bloedstorting die stort van sy bloed die
ewige genadeverbond bekragtig vervul met die woorde: Dit is volbring. 36

Wanneer ons so aan Hom dink, word die tekens van brood en wyn telkens elke keer
weer ‘n versekering dat Hy Hom in ons plek oorgegee het en dat Hy ons só seker met
sy liggaam en bloed voed as wat ons die brood eet en drink. So wil die lewende
Christus deur sy Gees ons van sy liefde verseker en ons tot die vaste wete bring dat
ons ook tot hierdie genadeverbond behoort. Daarom laat die fees van die nagmaal
ons ook met groot verlange uitsien na die bruilofsmaal van die Lam.
So leer die nagmaal ons om die enige kruisoffer van ons Here Jesus Christus as die
enigste grondslag van ons saligheid in die geloof te omhels. Daar is sy liggaam
gebreek en sy bloed vergiet tot ‘n volkome versoening van al ons sondes en het Hy vir
ons die ware voedsel en drank van die ewige lewe geword. Deur sy dood het Hy vir
ons die lewendmakende Gees verwerf, wat ons aan Christus in ware gemeenskap
verbind en in al sy rykdom laat deel. Dieselfde Gees bind ons ook as ledemate van
één liggaam in ware liefde saam. Omdat ons almal aan die een brood deel het, is ons
almal een liggaam. Daarom moet ons almal wat deur die geloof in Christus ingelyf is,
hierdie eenheid in liefde met woord en daad teenoor mekaar bewys. Mag God deur
sy Gees ons daartoe help. Amen.

Gebed
Laat ons ons nou eers voor God verootmoedig en Hom gelowig om sy genade aanroep:
Barmhartige God en Vader,
Ons dank U dat ons die troosryke gebeurtenis van u Seun, Jesus Christus, se bittere
dood mag gedenk. Ons bid U, gee deur dat u Heilige Gees ‘n opregte vertroue dit in
ons harte sal bewerk om dat ons ons in opregte vertroue al meer aan u Seun oorgee
oor te gee, sodat ons met Hom, die hemelse brood, verkwik gevoed word en dat ons
nie meer in ons sondes nie maar in Hom mag lewe. Help ons om onsself te verloën,
ons Heiland te bely en met verlange gespanne afwagting te wag op sy terugkoms,
wanneer Hy ons in ewigheid tot by Hom sal neem. Verhoor ons, o God en barmhartige
Vader, om Jesus ontwil. Amen.

Hierna volg ‘n toepaslike psalm. Die dienaar gaan na die tafel en sê:

Hartverheffing
Verhef u harte tot na Jesus Christus, ons Voorspraak aan die regterhand van die
hemelse Vader, en wees verseker dat die Heilige Gees u net so seker met Jesus se
liggaam en bloed versterk as wat u die tekens van brood en wyn tot sy gedagtenis
ontvang.

Formule
Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem,
eet, gedenk en glo dat die liggaam van ons Here Jesus Christus gebreek is tot ‘n
volkome versoening van al ons sondes. Die beker van danksegging wat waarvoor ons
met danksegging seën God dank, is die gemeenskap met die bloed van Christus.
Neem, drink almal daaruit; gedenk en glo dat die kosbare bloed van ons Here Jesus
Christus vergiet is tot ‘n volkome versoening van al ons sondes.

36 Johannes 19:30.
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Lofverheffing
Geliefdes, omdat die Here ons met die hemelse brood verkwik gevoed het, laat ons
almal saam in met dankbaarheid sy Naam loof en prys met die volgende woorde:
Loof die HERE, o my siel, en alles wat binne-in my is, sy heilige Naam! Loof die
HERE, o my siel, en vergeet geeneen van sy weldade nie! Wat al jou ongeregtigheid
vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou
kroon met goedertierenheid en barmhartighede. Barmhartig en genadig is die HERE,
lankmoedig en groot van goedertierenheid. Hy sal nie vir altyd twis en nie vir ewig
die toorn behou nie. Hy handel met ons nie na ons sondes en vergeld ons nie na
ons ongeregtighede nie. Want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is
sy goedertierenheid oor die wat Hom vrees. So ver as die ooste verwyderd is van die
weste, so ver verwyder Hy ons oortredinge van ons. Soos ‘n vader hom ontferm oor
die kinders, so ontferm die HERE Hom oor die wat Hom vrees37.
Daarom sal ons mond en hart die lof van die Here verkondig van nou af tot in ewigheid.
Amen.

Dankgebed
Barmhartige God en Vader,
Ons dank en loof U dat U die heerlike beloftes van die evangelie met hierdie nagmaal
aan ons bekragtig bevestig. Ons dank U dat U u eniggebore Seun geskenk gegee het
as Middelaar en offer vir ons sondes. Ons dank U vir die ware geloof, waardeur ons
deel kry aan die offer van u Seun. Ons bid U, laat deur die werking van u Heilige Gees
die verkondiging van die dood van ons Here ons daagliks laat groei in die geloof en in
die heerlike gemeenskap met Christus, om sy Naam ontwil. Amen.

Besluit:
(a) Die opdragte word gekontinueer, soos deur die Deputate versoek, en dat dieselfde

Deputate aangewys word om die taak te voltooi.
(b) Die voorlegging aan die gemeentes hou ook in dat dit as proefvertalings gebruik

kan word tydens eredienste. Wanneer dit so gebruik word, moet die gemeente
daarop gewys word dat dit ‘n proefvertaling is en dat hulle terugvoering oor die
verstaanbaarheid daarvan moet gee.

(c) Die verspreiding van die proefvertalings en die keerdatum vir terugvoering deur
die Deputate self hanteer sal word in samewerking met die Administratiewe Buro.

37 Psalm 103:1-4, 8-13
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20.21 RAPPORT DEPUTATE LEERSTELLIGE SAKE –
ONDERTEKENINGSFORMULIER (Hersien) (Artt 82, 183)

A. Ds PH Fick stel die Rapport.
B. Besluit: Die Rapport word verwys na die Kommissie Leerstellige Sake.
C. Ds JA Schutte rapporteer namens die Kommissie Leerstellige Sake.

D. RAPPORT

* Voorgestelde wysigings/korreksies – in onderstreepte teks.
* Voorgestelde dele wat geskrap moet word – in deurgekruisde teks.
* Die huidige redaksie van die Ondertekeningsformulier vir professore is

deurentyd in ag geneem.

ONDERTEKENINGSFORMULIER VIR PROFESSORE
(Vorige hersiening: Acta 1988:409)
Omdat hierdie formulier relatief onlangs hersien is (1988), het die Deputate dit nie
nou weer hersien nie.

ONDERTEKENINGSFORMULIER VIR BEDIENAARS VAN DIE WOORD
(Vorige hersiening: Acta 1949:325-326)

Ons, ondergetekende bedienaars van die goddelike Woord, wat ressorteer onder die
klassis NN, verklaar opreg en met goeie gewete voor die Here met hierdie
handtekening van ons, dat ons van harte gevoel glo en glo oortuig is dat al die artikels
en stukke van die leer leerstukke wat vervat is in die Formuliere van Eenheid Enigheid,
naamlik die Nederlandse Geloofsbelydenis, die Heidelbergse Kategismus en die
Dordtse Leerreëls of Vyf Artikels teen die Remonstrante wat vasgestel is op die Sinode
van Dordrecht 1618-19, in alles met Gods Woord die Woord van God ooreenstem.
Ons beloof daarom dat ons die voornoemde bogenoemde leer naarstig ywerig sal
leer en getroulik getrou sal verdedig sonder om iets teen dieselfde leer, hetsy openlik
of heimlik in die geheim, direk of indirek iets daarteen te leer of te skrywe.
So ook, dat Ons sal ook nie alleen alle dwalinge verwerp wat teen met hierdie leer stry
in stryd is en met name ook die wat in voornoemde bogenoemde sinode veroordeel
is, verwerp nie, maar dat ons is ook geneë is om hulle te weerlê, te weerspreek en
alle pogings in die werk te stel om alles moontlik te doen om hulle uit die kerk te weer.
En As dit dan gebeur dat ons later ooit enige beswaar bedenkings of ander gevoele
opvattings teen hierdie leer mag hê kry, beloof ons om dit nie, hetsy openlik of in die
geheim in die prediking of in ge skrif skriftelik, bekend te maak, te leer of te verdedig
nie, maar dat. Ons sal dit eers aan die kerkraad, klassis of sinode sal openbaar bekend
maak om daar ondervra te word en dat ons is bereid is om ons altyd gewillig aan die
oordeel van die kerkraad, klassis of sinode te onderwerp op straf as ons hierteen
handel. Ons verklaar dat ons begryp dat indien ons teen bogenoemde optree, ons
metterdaad van ons dienste geskors sal word.



588

En As die kerkraad, klassis of sinode enige tyd om gewigtige redes ter wille van die
eenheid en suiwerheid van die leer van ons ‘n nadere verklaring van ons gevoele
opvatting oor enige artikel van die Gereformeerde belydenis vra, bogenoemde
Belydenis, Kategismus of verklaring van die Dordtse Sinode eis, beloof ons ook
hiermee dat ons altyd gewillig en bereid sal wees op vir die straf soos hierbo bepaal.
Ons behou egter die reg van appèl as ons van mening is dat ons miskien deur die
uitspraak van die kerkraad, klassis of sinode meen om beswaard te wees veronreg
is. Gedurende die tyd van appèl sal ons ons onderwerp aan die uitspraak en die oordeel
van die partikuliere sinode.

ONDERTEKENINGSFORMULIER VIR PROPONENTE
(Vorige hersiening: Acta 1973:346-347)

Ons ondergetekendes, proponente, verklaar opreg en met ‘n goeie gewete voor die
Here met hierdie ondertekening van ons, dat ons van harte oortuig is en glo dat al die
artikels en stukke van die leer wat in die Belydenisskrifte van die Gereformeerde Kerke
in Suid-Afrika saamgevat is, in alles ooreenkom met die Woord van God ooreenstem.
Ons verbind ons daartoe om hierdie leer ywerig te leer en getrou te verdedig, sowel
wanneer ons geroep word om voor die gemeentes op te tree as andersins, sonder om
daarteen openlik of in die geheim heimlik, direk of indirek regstreeks of onregstreeks
iets te leer of te skrywe en dat ons alle dwalinge sal teëstaan wat met hierdie leer stry
en sal help om dit te weer.
Verder beloof ons, as ons enige beswaar mag hê teen hierdie leer of enige punt
daarvan, dat ons hierdie beswaar ter kennis sal bring onder die aandag van die
Partikuliere Sinode …… sal bring, sodat ons daaroor geoordeel kan word, terwyl ons
bereid is om ons gewillig aan die oordeel van die eerwaarde Partikuliere Sinode en
verder aan die betrokke kerkraad of klassis te onderwerp.
Ons behou egter die reg van appèl as ons miskien van mening is dat ons deur die
uitspraak van die kerkraad, klassis of sinode meen om veronreg is beswaard te wees.
Gedurende die tyd van appèl sal ons ons onderwerp aan die uitspraak van die
Partikuliere Sinode …….
Desgelyks Verder verklaar ons dat, as die Partikuliere Sinode of die genoemde kerklike
vergaderings te eniger tyd, weens gewigtige redes, dit nodig mag oordeel om, tot
behoud van die eenheid en die suiwerheid van die leer, van ons ‘n nadere verklaring
van ons oortuiging op enige punt van die Gereformeerde belydenis te eis, ons altyd
daartoe bereid is.
Dit alles op straf dat, as ons hierteen handel Ons verklaar dat ons begryp dat indien
ons teen bogenoemde optree, ons deur die eerwaarde Partikuliere Sinode ons die
reg ontneem sal word om voor die gemeente op te tree.

ONDERTEKENINGSFORMULIER VIR OUDERLINGE EN DIAKENS
(Vorige hersiening: Acta 1967:154-155)

Ek, die ondergetekende ouderling/diaken van die Gereformeerde Kerk NN verklaar
opreg en met ‘n goeie gewete voor die Here met hierdie handtekening van my dat ek
van harte gevoel oortuig is en glo dat al die artikels en leerstukke van die leer wat
vervat is in die Drie Formuliere van Enigheid Eenheid, te wete die Nederlandse
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Geloofsbelydenis, Heidelbergse Kategismus en Dordtse Leerreëls, soos aanvaar in
van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika, in alles met die Woord van God
ooreenkom.
Ek beloof daarom dat ek, volgens die eis van my amp, die genoemde voornoemde
leer getrou sal handhaaf, verdedig en bevorder, sonder om iets daarteen openlik of in
die geheim, direk of indirek te doen, te leer of te skrywe en dat ek alle dwalinge wat
teen hierdie leer stry, sal teëstaan, weerlê en help om dit uit die kerk te weer. Verder
beloof ek om enige bedenkinge wat ek teen hierdie leer of teen sekere punte daarvan
mag hê, eers aan die kerkraad bekend te maak om daaroor ondervra te word, terwyl
ek beloof om my gewilliglik te onderwerp aan die oordeel van die kerkraad volgens
die bepalings wat daarvoor in die kerkorde gestel is.
En as die kerkraad te eniger tyd om gewigtige redes, ter wille van die eenheid en die
suiwerheid van die leer, dit nodig mag ag om van my ‘n nadere verklaring van my
gevoele opvatting oor enige punt van bogenoemde leer te vra, beloof ek dat ek altyd
daartoe bereid sal wees.
Ek behou egter vir myself die reg van appèl as ek miskien meen om deur die uitspraak
van die kerkraad verongelyk veronreg te wees, met dien verstande dat ek gedurende
die tyd van appèl my sal onderwerp aan die uitspraak van genoemde vergadering.

Besluit:
(a) Dat die opdragte gekontinueer word, soos deur die Deputate versoek, en

dat dieselfde Deputate aangewys word om die taak te voltooi.
(b) Dat die voorlegging aan die gemeentes ook inhou dat dit as proefvertalings

gebruik kan word tydens eredienste. Wanneer dit so gebruik word, moet die
gemeente daarop gewys word dat dit ‘n proefvertaling is en dat hulle
terugvoering oor die verstaanbaarheid daarvan moet gee.

(c) Dat die verspreiding van die proefvertalings en die keerdatum vir terugvoering
deur die Deputate self hanteer sal word in samewerking met die
Administratiewe Buro.



590

20.22 RAPPORT DEPUTATE LEERSTELLIG – FORMULIERGEBEDE
(Hersiene Vertalings) (Artt 83, 183)

A. Ds PH Fick stel die Rapport.
B. Besluit: Die Rapport word verwys na die Kommissie Leerstellige Sake.
C. Ds JA Schutte rapporteer namens die Kommissie Leerstellige Sake.

D. RAPPORT

Grondteks: De berijmde Psalmen met enige Gezangen in gebruik bij de
Gereformeerde Kerken in Nederland; alsmede hare Formulieren van Eenigheid,
met de drie oude Geloofsbelijdenissen, en hare Liturgie, met het Kort Begrip en den
Ziekentroost. Naar den door die kerken vasgestelden tekst, uitgegeven door Dr FL
Rutgers, onder medewerking van Dr H Bavinck en Dr A Kuyper. 1913. Maasluis.
Uitgevers-Genootschap “Biblia”.

Opmerkings
* Voorgestelde wysigings/korreksies –  in onderstreepte teks.
* Voorgestelde dele wat geskrap moet word –  in deurgekruisde teks.
* Voorstelle/onseker oor moontlikhede –  met ‘n vraagteken (?)
* In vierkantige hakies (= [ ] ) is Skrif- en Belydenisverwysings (vir ons eie

kontrole) bygevoeg, asook teks wat wel in die grondteks (Rutgers) is,
maar nie in die oorspronklike offisiële goedgekeurde teks nie (bv die
laaste gebed, “Gebed by die opening van die vergadering van die
diakens” (Rutgers, 1913:79).

* Die huidige vertalings (vgl agter in Psalmboek) is deurentyd in ag
geneem.

Christelike gebede wat in die samekomste van die gelowiges, in die huise van
Christene en elders gebruik word

Gebed Bede by die aanvang begin van die samekoms (byeenkoms?) van die
gemeente
Rutgers (1913:67 ev):
Ons hulp is in die Naam van die HERE wat hemel en aarde gemaak het. Amen.
‘n Algemene belydenis van die sondes en ‘n gebed voor Sondag se die preek op
Sondag en op vas- en biddae
O ewige God en allergenadigste Vader van alle genade, ons verootmoedig ons uit die
grond diepte van ons hart voor u hoë majesteit waarteen ons so dikwels en so gruwelik
(afstootlik) gesondig het. , en Daarby ons erken ons dat as U ons wou oordeel met ons
in die gerig wil gaan, sou ons niks anders as die ewige dood verdien het nie. Want
behalwe dat Ons is mos almal deur die erfsonde voor U onrein en kinders van die
toorn is , in sonde? ontvang en in ongeregtigheid gebore., waardeur Daardeur woon
allerhande bose slegte begeertes luste in ons woon, wat vyandig is teenoor U en ons
naaste. stry, het ons nog Boonop het ons bowendien met ons optrede die daad u
gebooie baie keer dikwels en sonder ophou onophoudelik oortree deur na te laat dít
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wat U ons beveel het na te laat en te doen wat U ons duidelik verbied het. uitdruklik
verbode was. Ons erken, en dit is ons van harte leed, dat Ons het almal soos skape
gedwaal en grootliks teen U gesondig het. Ons erken dit en het daaroor berou. ja ons
bely Tot ons vernedering/beskaming (??) en tot roem lof van U ontferming oor ons bely
ons, dat ons sondes meer is as die hare op ons kop van ons hoof en dat ons tienduisend
talente [Matt 18:24] skuld ig is, terwyl ons niks het om te betaal nie. Daarom is ons dit
ook nie werd ook nie waardig om u kinders genoem te word, of om na die hemel op te
kyk ons oë op te slaan en om ons gebede tot U te rig voor U uit te spreek nie. Nogtans,
O Here God en barmhartige Vader, ons weet ons dat U nie die dood van die sondaar
begeer wil hê nie [Eseg 18:23}, maar dat U wil hê dat hy hom bekeer en lewe. , Ons
weet egter ook en dat U u barmhartigheid oneindig is wat U bewys aan hulle aan
diegene wat hulle tot U bekeer, oneindig is. Daarom Ons roep ons U van harte aan in
die vertroue op ons Middelaar Jesus Christus, die Lam van God wat die sonde van
die wêreld wegneem [Joh 1:29]. , Ons en bid dat U om medelye met ons swakheid te
sal hê deur ons al ons sondes om Christus wil te vergewe. Was ons in die suiwere
fontein van sy bloed, dat ons rein en wit soos sneeu [Ps 51:9b] mag word. Bedek ons
naaktheid met sy onskuld en geregtigheid ter wille van die eer van u Naam. Reinig ons
verstand van alle blindheid en ons harte van alle moedswilligheid en hardnekkigheid.
Open nou die mond van u dienaar en vervul dit met u wysheid en kennis, sodat hy u
Woord suiwer en met vrymoedigheid verkondig. Maak ook Berei ook die harte van
ons almal se harte gereed, sodat ons dit kan hoor, verstaan en bewaar [Ps 105:45;
119:4,11,17,22,56,57,69,115,145]. Skryf u wette, volgens u belofte, in die tafels van
op ons harte [Jer 31:33; Heb 8:10] en gee ons lus en krag om daarin daarvolgens te
wandel, tot roem lof en eer van u Naam en tot stigting opbou van u gemeente. Dit alles,
o genadige Vader, bid en begeer ons in die Naam van Jesus Christus wat ons geleer
het om aldus soos volg te bid:

Ons Vader wat in die hemele is,
laat u Naam geheilig word,
laat u koninkryk kom,
laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde.
Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergewe ons ons skulde,
soos ons ook ons skuldenaars vergewe;
en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose.
Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in
ewigheid. Amen.

‘n Gebed vir al die nood van die gelowiges, om gebruik te word op die rusdag
ná die eerste preek

Rutgers (1913:68 ev)
Almagtige, barmhartige God, ons erken openlik en bely voor U dat ons waarlik nie
waardig is om ons oë op te slaan na die hemel te rig en ons gebed voor U te bring nie
as indien U ons verdienste en waardigheid sou wil (be-)oordeel aansien nie. Want
ons gewete kla ons aan beskuldig ons en ons sondes getuig gee getuienis teen ons.
Ons weet ook dat U ‘n regverdige Regter is wat die sondes straf van hulle wat u gebooie
oortree. Maar, O Here, ons wys laat egter ons alle ander hulp af vaar en neem ons
toevlug alleen tot u barmhartigheid. Ons doen dit omdat U ons beveel het om U in al
ons behoeftes nood aan te roep en omdat U uit in u onuitspreeklike onbeskryflike
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barmhartigheid beloof het om ons gebede te verhoor - nie vanweë ons verdienste nie
(want die is daar nie), omdat ons dit verdien nie (want ons kan nie) maar ter wille van
op grond van die verdienste van ons Here Jesus Christus, wat U as ‘n Middelaar en
Voorspraak [1 Joh 2:1] verordineer geopenbaar het. , - daarom laat ons alle ander
hulp vaar en neem ons ons toevlug alleen tot u barmhartigheid.
Ten eerste Aan die een kant, o Here, bely ons dat U ons soveel weldade1 aan ons
bewys het dat dit vir ons nie onmoontlik is om alles dit ten volle te besef begryp, en
nog minder of om dit in woorde uit te spreek druk. nie; Ons bely ook veral insonderheid
dat U ons gelei het tot die lig van u waarheid en tot die kennis van u heilige Evangelie.
Daarenteë Aan die ander kant het ons deur ons ondankbaarheid u weldade vergeet.
Ons het van U afgewyk weggedwaal en ons eie begeertes gevolg terwyl ons het U nie
geëer het soos ons skuldig was moes nie. Dus het ons verskriklik grootliks gesondig,
en as U met ons voor u regterstoel wou daag in die gerig sou wil gaan, sou ons niks
anders as die ewige dood en die verdoemenis kan verwag nie. Maar, O Here, kyk tog
liewers na aanskou die aangesig van u Gesalfde, en nie na ons sondes nie, sodat u
toorn deur sy voorbiddingbede stil mag tot rus gebring word [1 Joh 2:1]. Vermeerder
Bekragtig in ons die genade van u Gees in ons, sodat dit die elke dag al hoe meer
daagliks meer en meer ons ou natuur ons vlees met al sy slegte begeertes bose luste
doodmaak kruisig en ons nuutmaak tot ‘n beter lewe vernuwe.
En omdat Dit behaag U ook dat ons vir alle mense moet gebid word. Daarom bid ons
U: om u oor wil U die leer onderrig van u heilige Evangelie seën te gee, sodat dit oral
verkondig en aangeneem word en die ganse hele wêreld vol word met die kennis van
U waardeur ons gered word. Daardeur moet die wat die Evangelie nie ken nie, bekeer
word, die swakkes versterk word en almal nie alleen met woorde nie maar ook met
die daad u heilige Naam grootmaak en heilig. vervul word met u saligmakende kennis:
die onwetendes bekeer en die swakkes gesterk word en elkeen u heilige Naam nie
alleen met woorde nie, maar ook met die daad groot maak en heilig. Wil U vir hierdie
doel daartoe getroue dienaars in vir u oes uitstuur [Matt 9:37,37] en hulle so met gawes
toerus, dat hulle hulle diens hul amp getrou uitvoer bedien. Wil U daarenteen uitroei
alle valse leraars, roofsugtige verskeurende wolwe [Hand 20] en huurlinge [Joh 10:12]
uitroei. Hulle wat soek hulle eie eer en voordeel soek, en nie die eer van u heilige
Naam alleen of ook die welvaart voorspoed en saligheid van mense nie.
Wil U ook u Christelike gemeentes, wat u oral geroep het, deur u genade bewaar en
regeer in enigheid van die ware geloof en toewyding aan U. Wil U dit doen, sodat u ryk
elke dag mag groei en die ryk van Satan tot skande word totdat die volkomenheid van
u ryk kom [HK, So 48, 123] wanneer U alles in almal sal wees [1 Kor 15:28].
Ons bid tot U ook vir al die regerings van die wêreld: staatshoofde en maghebbers [1
Tim 2:2]. In die besonder bid ons egter vir hulle wat U oor ons gestel het. Wil U gee dat
hulle regering daarop gerig is, dat die Koning van alle Konings oor hulle en hulle
onderdane mag regeer, sodat ons onder hulle ‘n rustige en stil lewe kan ly in volkome
toewyding aan u en alle eerbaarheid [1 Tim 2:2]. Wil u ook gee dat deur hulle as u
dienaars die ryk van die duiwel, wat ‘n ryk is van alle afstootlikhede en ongeregtighede,
hoe langer hoe meer verwoes en vernietig word.
Ons bid U vir die arbeid van die sending onder Jode, Mohammedane en heidene, en
vir alle evangeliearbeid onder hulle wat nog die naam van Christen dra, maar van u
waarheid ver afgewyk het. Gedenk aan die Christelike onderwys met almal wat daarin

1 Vgl. latere vertaling van belydenisskrifte.
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arbei en daarvoor sorg. Wil ook seën alle vereniginge van oueres en jongeres, wat
volgens die reël van u Woord bedoel die heiliging van u Naam, die koms van u ryk en
die volbrenging van u wil. Wees met alle stigtinge van barmhartigheid en skenk aan
hulle wat daarin arbei, in ryke mate die gawe van die liefde.
Ons bid U ook vir die wêreldlike regeringe, insonderheid vir diegene wat U oor ons
gestel het. Gee dat hulle regering daartoe strek dat die Koning van alle koninge oor
hulle en hul onderdane regeer en die ryk van die duiwel, wat ‘n ryk is van alle
skandelikhede en ongeregtighede, deur hulle as u dienaars hoe langer hoe meer
verwoes en vernietig word, en dat ons onder hulle ‘n geruste en stil lewe lei, in alle
godsaligheid en eerbaarheid.
Verder bid ons tot U vir al ons medegelowigesbroeders wat onder u vyande soos die
Islam vervolging ly. Verder bid ons tot U vir al ons medebroeders wat ter wille van die
naam en die Evangelie van ons Here Jesus Christus vervolging ly. Wil U hulle met u
Heilige Gees vertroos en genadig daaruit verlos. Laat nie toe dat die gedagtenis van
u Naam op aarde uitgeroei word nie, sodat die vyande van u waarheid hulle nie beroem
tot nie spog oor die oneer en lastering van u Naam nie [Ps 8:3]. Maar as Indien dit
egter u Goddelike wil is dat die gevange Christene in gevangenskap met hulle dood
vir die waarheid getuienis moet gee en u Naam moet prys, gee dan wil U hulle troos
aan in hulle lyding troos, sodat hulle dit uit u vaderhand mag aanvaar. Wil U ook gee
en, deur dat hulle daarin u wil navolg en mag in lewe of in sterwe standvastig bly, tot u
eer, tot opbou stigting van u gemeente en tot hulle eie saligheid.
Ons bid ook vir hulle almal wat deur U tugtig met armoede, tronkstraf gevangenis,
liggaamlike siekte krankheid van die liggaam of geestelike aanslae getugtig word
aanvegting van die gees. Troos hulle almal, o Here, volgens die eis van hulle nood wat
U ken. Gee dat hulle tugtiging hulle dien tot erkenning van hul sondes en verbetering
van hul lewe.
Wil U hulle ook gee standvastige geduldigheid gee, versag versoet hulle lyding en
verlos hulle uiteindelik, sodat hulle hul oor u goedheid hul verbly en u Naam vir ewig
prys. Troos ook alle weduwees en wese, omdat U hulle Vader is. Wil U wees met alle
verwagtende vroue en hulle wat geboorte skenk. Wil U aan almal wat geestelik gestremd
is genade gee in almal wat kranksinnig is, die goeie gawes van die verstand
vermeerder, sodat hulle dit kan aanwend , tot grootmaak van u Naam en stigting
voordeel van hulle naaste.
Eindelik, Ten slotte, o Here, wil U ons en ons dierbares die wat aan ons verbonde is,
sowel as alles wat ons onderneem aan ons behoort, in u beskerming en bewaring
neem, vernaamlik die wat op reis is, onder watter omstandighede ookal op moeitevolle
weë ter tot bevordering van u kerk of die welvaart van die land, of ook vir hulle eie
eerlike sake. Seën ook die opbrengs van die aarde, gee daarvoor gunstige weer en
vrugbare groei wasdom. Wil U ook en gee dat ons in ons beroep volgens u wil mag
lewe en die gawes wat ons deur u seën ontvang, so sal gebruik dat dit hulle ons nie
belemmer nie, maar dat dit veel eerder meer vir ons bevorderlik mag wees tot die
ewige lewe. Versterk ons ook in alle geestelike aanslae, sodat ons, deur te stry in die
geloof, die oorwinning behaal en na hierdie lewe met Christus die ewige lewe besit [2
Tim 4:7].
Vir al hierdie dinge bid ons van U, net soos ons getroue Here en Saligmaker Jesus
Christus self ons geleer het: :

Ons Vader wat in die hemele is,
laat u Naam geheilig word,
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laat u koninkryk kom,
laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde.
Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergewe ons ons skulde,
soos ons ook ons skuldenaars vergewe;
en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose.
Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in
ewigheid. Amen.

Wil U ons versterk in die ware Christelike geloof sodat ons daarin elke dag meer en
meer kan groei. Daarvan doen bely ons met mond en die hart [Rom 10] soos volg:

Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van (die) hemel en (die)
aarde.

En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here;
wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria;
wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, begrawe is,
neergedaal het na die hel;
wat op die derde dag opgestaan het van die dooies;
opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die almagtige
Vader;
vanwaar Hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel.
Ek glo in die Heilige Gees.
Ek glo aan een heilige, algemene, Christelike kerk,
die gemeenskap van die heiliges;
vergewing van sondes;
weeropstanding van die vlees;
en ‘n ewige lewe.

[Daarna eindig die samekoms van die gemeente met die gewone seën, soos volg:]
Verhef u harte tot God en ontvang die seën van die Here:
Die HERE seën u en behoed u; Die Here laat sy aangesig oor u skyn en is u genadig;
die Here verhef sy aangesig oor u en gee u vrede; Amen. (Num 6:24-26)
[Alternatiewe – volgens huidige teks in Psalmboek, nié in Rutgers]:
Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap
van die Heilige Gees sy met julle almal! Amen (2 Kor 13:13)
Mag die God van alle genade self, wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in
Christus Jesus, nadat ons ‘n kort tydjie gely het, julle volmaak, bevestig, versterk en
grondves! Aan Hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid! Amen. (1 Pet
5:10).

‘n Openbare belydenis van die sondes en korter gebed voor die preek
Rutgers (1913:71 ev)
Hemelse Vader, ewige en barmhartige God, ons erken en bely voor u Goddelike
majesteit: dat ons is arme, ellendige sondaars is,; ons is ontvang en gebore in alle
boosheid en verdorwenheid, geneig tot alle kwaad en onnuttig nie in staat om enige
iets goeds te doen nie [HK, So 3, vr 8] tot enige goed, ; en ons oortree dat ons met ons
sondige lewe sonder ophou onophoudelik u heilige gebooie oortree,. Daardeur bring
ons u toorn oor teen ons verwek en volgens u regverdige oordeel laai ons die ewige
straf verdoemenis op ons laai. Maar, o Here, ons voel het berou en is hartseer smart
dat ons U vertoorn het; ons beskuldig onsself en ons klaag onsself aan vanweë oor
ons misdade en terwyl ons begeer dat U genadiglik met u genade na ons wil kyk en
uitreik in ons ellendige toestand. ellendigheid wil aansien. O mees getroue en
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liefdevolle allergoedertierendste God en Vader, wil U U oor ons ontferm [Ps 51], en
vergeef ons al ons sondes op grond ter wille van die heilige lyding van u geliefde Seun
Jesus Christus vergewe. Wil U Verleen ons ook die genade van u Heilige Gees gee
[HK, So 45; Luk 11:13], Hy wat ons leer om ons ongeregtigheid van ganser harte
hartgrondig te erken en onsself op die regte manier so te verag mishaag,. Wil U dit
doen sodat die sonde in ons gedoodgemaak word en ons in ‘n nuwe lewe weer opstaan
– ‘n lewe waarin ons waaragtige ware vrugte van heiligheid en geregtigheid voortbring
dra wat aangenaam is vir U deur Jesus Christus welgevallig kan wees deur Jesus
Christus. Wil U gee ons ook dat ons ook u heilige Woord volgens u Goddelike wil reg
verstaan, sodat ons daaruit leer om al ons vertroue op U alleen te stel en weg te vat
van alle skepsels af te trek (Hand 4:12; HK, So 50). Laat ook ons ou mens met al sy
begeertes van dag tot dag meer en meer gekruisig word [Gal 5:24; Rom 6:5,6,12,13;
HK, So 33, vr 89] en laat ons gevolglik onsself aan U opoffer toewy as tot ‘n lewende
dankoffer [HK So 12, vr 32; So 16, vr 43; 1 Pet 2:5], tot eer van u heilige Naam en tot
stigting voordeel van ons naaste.
Wil U ook deur u genade genadiglik almal bekeer wat nog van u waarheid wegafdwaal,
sodat ons U almal saam eendragtig dien in heiligheid en geregtigheid al die dae van
ons lewe.
Dit begeer ons van U deur ons Here Jesus Christus wat ons geleer en beveel het om
soos volg aldus te bid:

Ons Vader wat in die hemele is,
laat u Naam geheilig word,
laat u koninkryk kom,
laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde.
Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergewe ons ons skulde,
soos ons ook ons skuldenaars vergewe;
en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose.
Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in
ewigheid. Amen.

‘n Korter gebed ná die preek
Rutgers (1913:72)
Here, almagtige God, laat u heilige Naam ter wille van nie as gevolg van ons sondes
nie gelaster word nie [HK, So 36]. ; want Immers, ons het menigvuldig op baie maniere
teen U gesondig deurdat ons u heilige Woord nie gehoorsaam soos dit ons betaam
nie. en Ons het ook deur onwetendheid, ondankbaarheid en murmurering deur te kla u
toorn daagliks elke dag teen ons verwek. Daarom tug U is dit dat U ons met reg tugtig.
Maar, O Here, wees gedagtig dink egter aan u grootte barmhartigheid en ontferm U
oor ons. Gee dat ons Gee ons kennis van en smartgevoel oor ons sondes reg ken,
daaroor hartseer wees en verbeter U betering van ons lewe lewens. Sterk Versterk
die dienaars van u Kerk kerke, sodat hulle getrou en standvastig u heilige Woord
verkondig. Sterk Versterk ons owerheid, sodat hulle die wêreldlike swaard met
geregtigheid en billikheid gesag voer hanteer voer [Rom 13:4] . Bewaar ons ook teen
alle valsheid en ontrou, verydel al die le bose en listige raadslae planne wat teen u
Woord en Kerk kerke bedink word [Ps 2:2]. O Here, onttrek neem u Gees en Woord
nie aan van ons weg nie [Ps 51:13], maar gee vermeerder ons vermeerdering van die
geloof, en gee aan ons lydsaamheid geduld en standvastigheid in alle kruis swaarkry
en teëspoed [HK, So 10, vr 28]. Kom u Kerk kerke te hulp, verlos dit van alle geweld al
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te sware laste, bespotting en tirannie. Sterk Versterk ook al die le swakke en bedroefde
harte. En skenk gee ons u vrede deur Jesus Christus, ons Here, wat ons hierdie gewisse
vaste belofte gegee het deur te sê: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, alles wat julle
die Vader vra in my Naam, sal Hy julle gee; en wat ons beveel het om aldus so te bid:

Ons Vader wat in die hemele is,
laat u Naam geheilig word,
laat u koninkryk kom,
laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde.
Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergewe ons ons skulde,
soos ons ook ons skuldenaars vergewe;
en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose.
Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in
ewigheid. Amen.

‘n Gebed voordat uit die kategismus onderrig gegee word
Rutgers (1913:72,73)
O Hemelse Vader, u Woord is volmaak en bekeer die siel, [Ps 19:8]. Dit is ‘n waaragtige
getuienis wat aan die eenvoudiges wysheid gee en die oë van die blindes verlig,. Dit
is ‘n kragtige middel tot saligheid redding vir almal wat dit glo [Rom 1:16]. Maar omdat
ons Ons is egter van nature blind is en onbekwaam tot enige goed, en [HK, So 3, vr 8].
U wil ook niemand wil aansien tot U laat nader wat nie ootmoedig en verslae van hart
is en nie [Luk 18:14] u Woord vrees eerbiedig nie, daarom Daarom bid ons U dat U
ons duistere verstand wil verlig met u Heilige Gees en ons wil gee ‘n sagmoedige hart
wil gee waaruit geweer word alle verwaandheid en vleeslike wêreldse wysheid geweer
word, want dit is wat vyandskap teen U [Rom 8:7] is; Ons vra dit sodat ons, as ons u
Woord hoor, dit reg sal verstaan en ons lewe daarnavolgens inrig. Wil ook in u genade
genadiglik bekeer almal bekeer wat nog van u waarheid afdwaal, sodat ons U almal
saam eendragtig ons hele lewe lank mag dien in ware heiligheid en geregtigheid al
die dae van ons lewe. Dit begeer ons alleen om Christus wil, wat ons geleer het om in
sy Naam te bid en ook beloof belowe het om ons te verhoor:

Ons Vader wat in die hemele is,
laat u Naam geheilig word,
laat u koninkryk kom,
laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde.
Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergewe ons ons skulde,
soos ons ook ons skuldenaars vergewe;
en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose.
Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in
ewigheid. Amen.

‘n Gebed nadat uit die kategismus onderrig gegee is
Rutgers (1913:73)
O genadige, barmhartige God en Vader, ons dank U dat U dit goedgedink dit U behaag
het om ‘n genadeverbond op te rig met die gelowiges en hulle nageslag te sluit [Gen
17:7],. U het hierdie ‘n verbond wat U nie alleen deur die heilige doop verseël het nie,
maar nog daagliks U bevestig dit nog elke dag as wanneer U vir U lof berei uit die
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mond van hulle kinders u lof laat besing, [Ps 8:3]. So maak U die wyse manne mense
van hierdie wêreld beskaamd [1 Kor 1:19] te maak. Ons bid U, vermeerder in hulle u
genade in hulle, sodat hulle in Christus, u Seun, gedurig sal toeneem en groei, totdat
hulle die mate van die volle grootte van Christus in alle wysheid en geregtigheid verkry
bereik het [Ef 4:13]. Gee ons ook u genade, dat ons hulle in u kennis en vrees onderrig,
soos U ons beveel het, sodat deur hulle godsaligheid volkome toewyding aan U die
ryk van die Satan verwoes word en die koninkryk van Jesus Christus in hierdie en
ander gemeentes kerke versterk al hoe sterker word. Laat dit tot eer van u heilige
Naam en tot hulle ewige saligheid geskied, deur Jesus Christus, u Seun en ons Here,
wat ons geleer het om aldus so te bid:

Ons Vader wat in die hemele is,
laat u Naam geheilig word,
laat u koninkryk kom,
laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde.
Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergewe ons ons skulde,
soos ons ook ons skuldenaars vergewe;
en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose.
Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in
ewigheid. Amen.

Gebed voor die ete
Rutgers (1913:73,74)
Die oë van almal wag op U, en U gee hulle hul spys op die regte tyd. U maak u hand
oop en versadig alles wat lewe met welbehae (Ps 145:15-16).
Here, almagtige God, U wat het alles geskape het en U onderhou dit nog deur u
Goddelike krag onderhou en . U het die volk Israel in die woestyn gespysig het, . Ons
bid U: Strek u seën uit oor ons, u arme dienaars; en heilig vir ons hierdie gawes wat
ons uit u milde oorvloedige hand ontvang, sodat ons dit matig en heilig volgens u
goeie wil gebruik en daardeur erken dat U ons Vader is en die oorsprong van alle
goeie dinge is. Gee ook dat ons altyd, en bo voor alles, soek die geestelike brood van
u Woord soek. Immers, daarmee word ons siele gespysig gevoed word tot die ewige
lewe, wat U vir ons bewerk berei het deur die heilige bloed van u liewe Seun, ons Here
Jesus Christus. Amen.

Ons Vader wat in die hemele is,
laat u Naam geheilig word,
laat u koninkryk kom,
laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde.
Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergewe ons ons skulde,
soos ons ook ons skuldenaars vergewe;
en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose.
Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in
ewigheid. Amen.

Ons Here Jesus Christus vermaan ons aldus soos volg in Luk 21:34-35: Maar pas op
vir julleself, dat julle harte nie miskien beswaar word deur swelgery en dronkenskap
en sorge van die lewe nie, en dié dag julle nie skielik oorval nie. Want soos ‘n strik
sal hy kom oor almal wat op die hele aarde woon.
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Gebed ná die ete
Rutgers (1913:74)
In Deut 8:10, 11 spreek die HERE aldus soos volg:
Jy sal eet en versadig word en die HERE jou God loof oor die goeie land wat Hy jou
gegee het. Neem jou in ag dat jy die Here jou God nie vergeet deur sy gebooie en
sy verordeninge en sy insettinge wat ek jou vandag beveel, nie te hou nie.
Here God, hemelse Vader, ons dank U vir al u goeie gawes [Jak 1:17] weldade wat
ons sonder ophou uit u milde oorvloedige hand ontvang ; . Ons dank u dat dit u
Goddelike wil is om ons te onderhou in hierdie tydelike lewe en om ons te versorg met
alles wat ons nodig het ; maar insonderheid In die besonder wil ons U egter dank dat
ons deur U wedergebore is tot die hoop van ‘n beter lewe wat U aan ons geopenbaar
het deur u heilige evangelie. Ons bid U, barmhartige God en Vader, om nie toe te laat
dat ons harte hier, in hierdie aardse en verganklike dinge, wortel skiet nie, maar dat
ons altyd opwaarts sien opkyk na die hemel en ons Saligmaker Jesus Christus verwag,
totdat Hy op die wolke tot ons verlossing sal verskyn.

Ons Vader wat in die hemele is,
laat u Naam geheilig word,
laat u koninkryk kom,
laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde.
Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergewe ons ons skulde,
soos ons ook ons skuldenaars vergewe;
en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose.
Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in
ewigheid. Amen.

Loof die HERE want Hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid
(Ps 106:1).

Gebed vir krankes siekes en dié wat onder aanslae verkeer aangevogtenes
Rutgers (1913:74-76)
Ewige, barmhartige God en Vader, U is die ewige saligheid van die lewendes en die
ewige lewe van die sterwendes. U alleen het dood en lewe in u hand, en . U sorg so
sonder ophou vir ons, dat gesondheid of krankheid, siekte goed of kwaad nie oor ons
kan kom nie; ja, . Ons weet: Geen haar kan van ons hoof kan val sonder u wil nie,
terwyl U ook vir u gelowiges alle dinge ten beste wend keer. Ons bid U, verleen ons
die genade van u Heilige Gees, dat Hy ons leer om ons ellendigheid ellendige toestand
reg te ken en geduldig u kastydinge tugtiging te verdra, wat ons tienduisend maal
groter keer meer verdien het. Ons weet dat hulle dit vir ons geen teken van u toorn is
nie, maar . Inteendeel, dit is ‘n teken van u vaderlike liefde jeens vir ons, sodat ons nie
saam met die wêreld veroordeel word nie. Vermeerder, o HERE, ons geloof deur u
Heilige Gees. Immers, daardeur word Laat ons hoe langer hoe meer in Christus ingelyf
word soos lidmate in hulle geestelike Hoof. U wil ons aan Hom, aan wie U ons in lyde
in lyding en heerlikheid gelyk wil maak. Maak die kruis ligter volgens wat na die mate
wat ons swakheid dit kan verdra. Ons onderwerp ons geheel en al aan u wil, hetsy dat
U ons siele langer in hierdie tentwoning tabernakel wil laat bly of hulle tot U in die
ewige lewe wil neem. aangesien Ons is immers Christus se eiendom is en kan daarom
nie kan vergaan nie. Ons wil graag hierdie swakke swak vlees verlaat in die hoop van
op die salige opstanding, wanneer dit veel heerliker aan ons teruggegee sal word.
Laat ons tog gevoel die salige troos van die vergewing van sondes en van die
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regverdigmaking van deur Christus ervaar, sodat ons met daardie skild alle aanvegtinge
aanslae van Satan kan oorwin. Laat sy onskuldige bloed die vlek en die onreinheid
van ons sondes uitwis. Laat sy geregtigheid intree vir ons ongeregtigheid in u laaste
oordeel intree. Bewapen ons met geloof en hoop, sodat ons nie tot ‘n skande word
deur enige verskrikking vir die dood nie. Wanneer ons liggaamlike oë duister word,
laat dan die oë van die gees op U sien. En wanneer U ons die gebruik van die tong
beneem ontneem het, laat die hart dan nie ophou om U aan te roep nie. O Here, ons
beveel gee ons siele oor in u hande. Wil U ons in ons laaste nood nie verlaat nie. Doen
dit om Jesus Christus wil alleen, wat ons geleer het om aldus soos volg te bid:

Ons Vader wat in die hemele is,
laat u Naam geheilig word,
laat u koninkryk kom,
laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde.
Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergewe ons ons skulde,
soos ons ook ons skuldenaars vergewe;
en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose.
Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in
ewigheid. Amen.

Die môregebed
Rutgers (1913:76,77)
O barmhartige Vader, ons dank U dat U hierdie nag so getrou oor vir ons gewaak het,
en ons bid U dat U ons wil versterk met u Heilige Gees. Laat Hy ons voortaan van nou
af lei, sodat ons hierdie dag, sowel as al die dae van ons lewe, bestee tot in alle
geregtigheid en heiligheid deurbring. Laat ons doel, by in alles wat ons onderneem
ter hand neem, altyd wees om u eer te bevorder verbrei, sodat ons dan ook al die
voorspoed van dit wat ons aanpak by ons voornemens van u milde hand oorvloedige
hand alleen verwag [Ps 145:16]. En sodat ons die genade van U mag verkry, vergewe
ons volgens u belofte al ons sondes ter wille van die heilige lyde lyding en bloedvergieting
van ons Here Jesus Christus; want ons het oor dié sondes van harte berou. Verlig ook
ons harte, sodat ons alle werke van die duisternis aflê laat staan en as kinders van die
lig in alle godsaligheid in volle toewyding aan U ‘n nuwe lewe wandel lei [Rom 13:12] .
Gee ook u seën by die verkondiging van u Ggoddelike Woord. Vernietig alle al die
werk van die duiwel. Versterk alle die getroue kerkdienaars in u kerk en ons owerhede
van u volk. Vertroos alle vervolgde en benoude harte wat aangeval en benoud is. Dit
bid ons deur Jesus Christus, u liewe geliefde Seun, wat ons beloof het dat U ons alles
wat ons U in sy Naam bid, sekerlik sal gee en ons daarom beveel om aldus so te bid:

Ons Vader wat in die hemele is,
laat u Naam geheilig word,
laat u koninkryk kom,
laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde.
Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergewe ons ons skulde,
soos ons ook ons skuldenaars vergewe;
en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose.
Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in
ewigheid. Amen.

Verleen Gee ons ook u genade dat ons volgens u wil mag lewe, dié wil wat U aan ons
in u Wet geopenbaar het en in hierdie Tien Gebooie saamgevat is:
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Ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis uitgelei het.
Die eerste gebod: Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie.
Die tweede gebod: Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis
maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat
in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en
hulle nie dien nie; want Ek, die HERE jou God, is ‘n jaloerse God wat die
misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die
vierde geslag van die wat My haat; en Ek bewys barmhartigheid aan duisende
van die wat My liefhet en my gebooie onderhou.
Die derde gebod: Jy mag die Naam van die HERE jou God nie ydellik gebruik
nie, want die HERE sal die een wat sy Naam ydellik gebruik, nie ongestraf
laat bly nie.
Die vierde gebod: Gedenk die sabbatdag, dat jy dit heilig. Ses dae moet jy
arbei en al jou werk doen; maar die sewende dag is die sabbat van die HERE
jou God; dan mag jy géén werk doen nie — jy of jou seun of jou dogter, of jou
dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte
is nie. Want in ses dae het die HERE die hemel en die aarde gemaak, die
see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het Hy gerus. Daarom het
die HERE die sabbatdag geseën en dit geheilig.
Die vyfde gebod: Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word
in die land wat die HERE jou God aan jou gee.
Die sesde gebod: Jy mag nie doodslaan nie.
Die sewende gebod: Jy mag nie egbreek nie.
Die agtste gebod: Jy mag nie steel nie.
Die negende gebod: Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie.
Die tiende gebod: Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie; jy mag nie jou
naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy
esel of iets wat van jou naaste is nie.

Die aandgebed
(Rutgers, 1913:77,78)
O barmhartige God, ewige Lig wat skyn in die duisternis, U wat die nag van sondes en
alle blindheid van die hart verdryf; U wat het die nag verorden ingestel om te rus soos
U die dag verorden ingestel het om te vir die werk. So bid ons U, gee dat ons liggame
in vrede en stilheid rustigheid? mag rus, sodat hulle daarna bekwaam in staat mag
wees om die arbeid te dra wat U ons oplê, af te handel. Laat ons slaap matig en nie
onordelik wees nie, Matig ons slaap matig en sodat dit nie onordelik wees is nie,
sodat ons aan liggaam en siel onbevlek mag wees bly, ja dat selfs ons slaap tot u eer
mag wees. Verlig die oë van ons verstand dat ons nie in die dood ontslaap nie, maar
altyd ons verlossing uit hierdie ellende verwag. Beskerm ons ook teen alle aanvegting
aanslae van die duiwel terwyl U ons en neem ons in u heilige hoede begeleiding neem.
En aangesien ons hierdie dag nie deurgebring het sonder om teen U grootliks teen U
te sondig nie, daarom bid ons dus tot U, dat U ons sondes wil bedek deur u
barmhartigheid soos wat U alle dinge op aarde met die duisternis van die nag bedek
sodat ons daardeur nie van u aangesig nie verstoot word nie. Gee ook rus en troos
aan alle almal krankes wat siek is, almal wat bedroef is bedroefdes, en alle harte wat
onder aanslae verkeer aangevogte harte rus en troos deur ons Here Jesus Christus,
wat ons geleer het om aldus soos volg te bid:

Ons Vader wat in die hemele is,
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laat u Naam geheilig word,
laat u koninkryk kom,
laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde.
Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergewe ons ons skulde,
soos ons ook ons skuldenaars vergewe;
en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose.
Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in
ewigheid.
Amen.

Gebed by die opening van die kerklike byeenkomste
(Rutgers, 1913:78)
Hemelse Vader, ewige en barmhartige God, dit het U behaag het in u oneindige wysheid
en goedertierenheid dit goedgedink om uit al die mense van die ganse hele aarde vir
U ‘n gemeente te vergader deur die verkondiging van die heilige evangelie [HK, So
21, vr 54], en om die gemeente te regeer deur die diens van mense. U het ons ook tot
so ‘n amp genadiglik geroep en ons beveel om goed ag te gee op onsself en op die
hele kudde [Hand 20:28] wat Christus met sy dierbare bloed verwerf het. Ons is dan
nou hier in u heilige Naam vergader om volgens die voorbeeld van die Apostoliese
Kerk , ooreenkomstig ons amp, te handel oor die dinge wat voor ons sal kom dien en
wat betrekking het op die welstand en die stigting van u gemeentes kerke
ooreenkomstig ons amp te handel. Aangesien Om hierdie rede moet ons egter moet
self bely dat ons daartoe onnuttig nutteloos en onbekwaam is, omdat ons van nature
nie in staat is om uit onsself niks iets goed te kan dink of enigsins te kan doen nie, .
Daarom bid ons U, o getroue God en Vader, dat wil U volgens u belofte, hier in ons
vergadering wil wees met u Heilige Gees, sodat wat Hy ons in alle waarheid lei. Neem
ook van ons weg alle misverstand en verkeerde beweginge motiewe van die vlees; en
gee dat u heilige Woord die enigste reël en rigsnoer maatstaf van al ons beraadslagings
en besluite mag wees, sodat alles dit mag strek tot eer van u Naam, tot stigting opbou
van u gemeente en tot die wegneem van die laste gerustheid van ons eie gewetens,
deur Christus Jesus, u Seun, wat met U en die Heilige Gees, die enige en waaragtige
God, ewig geloof en geprys moet word. Amen.

Gebed by die afsluiting van die kerklike byeenkomste
(Rutgers, 1913:78,79)
Here God, hemelse Vader, ons dank U van harte dat dit U behaag dit goeddink om in
hierdie land vir U ‘n kerk te vergader en dat U daartoe ons diens wil gebruik deur en
ons die genade wil te gee om vry en onverhinderd ongehinderd u heilige evangelie te
preek en van alle godsalige godsdienstige oefeninge gebruik te maak aktiwiteite te
kan beoefen;. Daarmee saam dank ons u daarbenewens dat U nou met u Heilige
Gees in ons vergadering teenwoordig was, terwyl U ons beraadslagings en besluite
bestuur het volgens u wil en ons harte in onderlinge vrede en eendrag eensgesindheid
verbind het. Ons bid U, o getroue God en Vader, wil U tog ons voorgenome arbeid die
werk waarop ons besluit het genadiglik seën en die werk wat U begin het, kragtig
volvoer tot uitvoer bring, terwyl U Versamel vir U altyd ‘n ware gemeente kerk vergader
en bewaar dit by die suiwer leer, die regte gebruik van die heilige sakramente en die
nougesette getroue uitoefening van die tug. Ons bid U dat U daarenteen maak
daarenteë tot niet alle bose en listige kwaadwillige planne raadslae wat teen u Woord
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en Kerk bedink word, tot niet maak [HK, So 48, vr 123]. Versterk al die kerkdienaars
dienaars in die kerk dat hulle getrou en standvastig u heilige Woord sal verkondig;
[ondersteun en bemoedig die opsieners en die versorgers van die armes
armversorgers, dat hulle deur die getroue bediening van hulle ampte u Kerk tot ‘n
seën mag wees].2 Wil U ook ons owerhede versterk, sodat hulle die wêreldlike swaard
met geregtigheid en billikheid mag voer gesag voer [Rom 13:4]. Gee dat hulle ganse
hele regering daarop gerig mag wees dat die Koning van die alle konings oor hulle en
hulle onderdane mag regeer en die ryk van die duiwel (wat ‘n ryk van alle skandelikhede
en ongeregtighede is) deur hulle as u dienaars hoe langer hoe meer verwoes en tot
niet gemaak mag word [NGB, art 36]. Wil U gee en dat ons onder hulle ‘n geruste
rustige en stil lewe mag lei, in alle godsaligheid in volkome toewyding aan U en in
eerbaarheid [1 Tim 2:2]. Verhoor ons, o God en Vader, deur Jesus Christus, u liewe
geliefde Seun, wat met U en die Heilige Gees, die enige en waaragtige God, ewig
geloof en geprys moet word. Amen.

[‘n Gebed by die opening van die vergadering van die diakens]3

(Rutgers, 1913:79)
[Barmhartige God en Vader, U het nie alleen gesê dat ons altyd armes by ons sal hê
nie [Matt 26:11; Mark 14:7; Joh 12:8], maar het ook beveel om hulle by te staan, terwyl
U vir hierdie doel in u gemeente die diens van die diakens ingestel het, waardeur hulle
gehelp kan word. Aangesien ons, wat in hierdie gemeente tot die amp van die diakens
geroep is, en nou hier in u Naam vergader het om ons diens met mekaar te spreek,
bid ons U in alle ootmoed, om Jesus Christus wil, dat U by ons wil wees met die Gees
van onderskeiding, sodat ons goed kan onderskei tussen die wat waarlik werklik arm
is, en die wat dit nie is nie; ons bid en dat ons met alle blymoedigheid en getrouheid
die liefdegawes wat deur ons versamel is, aan elkeen mag uitdeel volgens hulle nood
wat behoefte het terwyl ons en nie ongetroos laat bly die behoeftige lidmate van u
liewe geliefde Seun ongetroos laat bly nie en [aan die ander kant] ook nie aan hulle
uitdeel wat dit nie nodig het nie. Vuur Wil U die harte van die gemeentelede aan met ‘n
opregte vurige liefde tot die armes laat ontbrand, sodat hulle mildelik oorvloedig
meedeel van hulle tydelike aardse goedere besittings, waaroor U hulle as bestuurders
gestel het, sal uitdeel. En wil U gee dat ons wat die middele ontvang om die behoeftiges
te help, ons amp getrou sal uitvoer, sonder dat dit vir ons ‘n las is en dat ons dit met ‘n
onbekrompe ruim hart sal doen , mag bedien. Verleen ons daarby ook die genade om
nie alleen met die uiterlike gawes nie, maar ook met u heilige Woord die ellendiges te
vertroos. En aangesien die mens nie net van brood lewe nie, maar van elke woord wat
uit u mond kom, wil U daarom ook u seën uitstrek oor ons uitdeling die uitdeel daarvan
deur ons; en wil U die brood van die armes vermenigvuldig vermeerder, sodat hulle en
ons rede mag hê om U te loof en te dank, terwyl ons verwag die salige koms van u
liewe geliefde Seun Jesus Christus verwag – Hy wat om ons ontwil arm geword het,
om ons ryk te maak tot in ewigheid. Amen.]

2 Nie in oorspronklike teks nie.
3 Hierdie gebed was nie oorspronklik deel van die offisiële teks wat deur die kerke goedgekeur is

nie (alhoewel dit spoedig daarna deur ‘n uitgewer opgeneem is), daarom word dit hier in
vierkantige hakies gedruk (vgl Rutgers, 1913:79, voetnoot 2).
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Besluit:
(a) Dat die opdragte gekontinueer word, soos deur die Deputate versoek, en

dat dieselfde Deputate aangewys word om die taak te voltooi.
(b) Dat die voorlegging aan die gemeentes ook inhou dat dit as proefvertalings

gebruik kan word tydens eredienste. Wanneer dit so gebruik word, moet die
gemeente daarop gewys word dat dit ‘n proefvertaling is en dat hulle
terugvoering oor die verstaanbaarheid daarvan moet gee.

(c) Dat die verspreiding van die proefvertalings en die keerdatum vir terugvoering
deur die Deputate self hanteer sal word in samewerking met die
Administratiewe Buro.
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20.23 BESKRYWINGSPUNT PARTIKULIERE SINODE PRETORIA OOR
OPENLIKE VERKLARING (Artt 84, 200)

A. Ds NW Ligthelm stel die Beskrywingspunt.
B. Besluit: Die Beskrywingspunt word verwys na die Kommissie Leerstellige

Sake.
C. Ds JA Schutte rapporteer namens die Kommissie Leerstellige Sake.

D. BESKRYWINGSPUNT
Dat die huidige Openlike Verklaring met die volgende geredigeerde bewoording
vervang word:

Ons glo van harte in God-Drie-Enig, Vader, Seun en Heilige Gees, wat Hom in sy
Woord openbaar. Ons aanvaar met hart en gewete as gemeenskaplike belydenis die
Formuliere van Eenheid, naamlik Die Heidelbergse Kategismus, Nederlandse
Geloofsbelydenis en Die Dordtse Leerreëls, omdat dit ooreenkom met die Woord
van God. Ons beloof om hierdie waarheid deur die verligtende en kragtige werk van
die Heilige Gees te handhaaf.

Ons aanvaar vir die eredienste, die liturgiese beginsels en riglyne soos vasgestel
deur die Nasionale Sinodes van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika.

Met betrekking tot die kerkregering sal ons ons hou aan die Kerkorde van die Sinode
van Dordrecht 1618/19 soos dit gewysig is deur die Sinodes van die Gereformeerde
Kerke in Suid-Afrika.

Ons wens is om met alle kerkgemeenskappe wat dieselfde as ons glo en bely, die
innigste gemeenskap te onderhou. Almal wat met ons, deur die genade van die Heilige
Gees, dieselfde dierbare geloof verkry het en dit met ons wil handhaaf, nooi ons hartlik
uit tot kerklike gemeenskap.

Mag die Here in sy genade gee dat baie sy Woord deur die werking van die Heilige
Gees aanneem. Mag al die uitverkorenes, die ware gelowiges, in een kerklike
gemeenskap verenig word – dit is die gebed van hierdie vergadering.

Motivering
1. Dit is gepas vir die Kerk om dit voorop te stel dat hy in die Drie-enige God glo en

dan daarna uitbrei deur in meer besonderhede te sê wát ons glo en hoé ons dit as
Kerke uitleef.

2. Argaïsmes is vervang met moderne Afrikaans. Vergelyk die volgende voorbeelde:
nodig (vir nooi/uitnooi), betrag (vir handhaaf/ag), broederlike gemeenskap (vir
gemeenskap), genadereg van die Heilige Gees (vir verligting/krag van die Heilige
Gees), sy Woord aan baie harte te heilig (vir aanneming van die Woord).

3. Hierdie verkorte, eenvoudiger en gemoderniseerde weergawe plaas die fokus op
die kernpunte waaroor dit gaan in die Openlike Verklaring, naamlik die aanvaarding
van eenheid op grond van leer (Belydenisskrifte), diens (Liturgie) en regering
(Kerkorde/tug).

4. Toutologiese toevoegings is geskrap, byvoorbeeld: elkeen volgens sy ampspligte,
die 37 artikels van die NGB, en die 5 artikels teen die Remonstrante.
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5. In die laaste paragraaf is die begrippe uitverkorenes en al die ware gelowiges
vatbaar vir misverstand, daarin dat die indruk gelaat kan word dat uitverkorenes
nie almal ware gelowiges is nie.

1. Beredenering van Kommissie
1.1 Die argaïsmes waarna verwys word is sommige van so ‘n aard dat dit goedskiks

sonder formele goedkeuring in moderne Afrikaans gelees kan word. Byvoorbeeld:
“Uitnooi” eerder as “uitnodig”. In die geval van die voorstel dat “genadereg (sic)
van die Heilige Gees” vervang word met “verligting/krag van die Heilige Gees” is
dit nie veel beter as die huidige teks wat daarna verwys as “die genadekrag van
die Heilige Gees” nie. Die redigering van “ook die liturgie deur genoemde sinode”
(verwysend na Dordt) met “liturgiese beginsels en riglyne soos vasgestel deur
die Nasionale Sinodes…” sou byvoorbeeld spesifieke motivering verdien.

1.2 Wat ontbreek, is  begronding ten opsigte van doel en inhoud asook kerkregtelike
en kerkhistoriese gegewens vir die ontstaan en voortbestaan van die Openlike
Verklaring in sy huidige vorm. Verder ontbreek ook ‘n vergelykende studie met
kerke met wie ons ekumenies een is.

2. Bevinding
2.1 Die motivering dui wel aan waarom sekere wysigings aangebring en waarom in

die geheel die Beskrywingspunt meriete het. Dit behoort vir deeglike bestudering
en herformulering na Deputate verwys te word.

2.2 Tot watter mate die voorgestelde wysiging kerkregtelik en kerkhistories gesproke
nodig is, word ook nie aangedui nie. Veral in die lig van veranderde
omstandighede en besluite wat sedert die onstaan van die Openlike Verklaring
geneem is, kan sodanige studie en herformulering sinvol en nodig wees.

Besluit: Die Sinode gee gevolg aan die Beskrywingspunt op die volgende
wyse: Die Openlike Verklaring word saam met die Beskrywingspunt na
Studiedeputate verwys om dit in die lig van punte 1 en 2 hierbo te ondersoek
en soos nodig te herfomuleer en aan die volgende Sinode hieroor terug te
rapporteer.
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21.  Liturgies

21.1 MEERDERHEIDSRAPPORT VAN DIE DEPUTATE LITURGIESE SAKE
(Artt 89, 185, 206, 287)

A. Ds AH Mulder stel die Meerderheidsrapport.
B. Besluit: Die Rapport word verwys na die Kommissie Liturgiese Sake.
C. Dr ME Schalekamprapporteer namens die Kommissie Liturgiese Sake.
D. Besluit: Die Aanvullende Rapport word verwys na die Kommissie Leerstellige

Sake.
E. Ds JH Grobler rapporteer namens die Kommissie Leerstellige Sake.

F. RAPPORT
1. Oorsig van opdrag (verwysings is na punte en bladsye in Handelinge 2003)
1.1 Opdrag om ‘n nuwe liedbundel uit te gee
1.1.1 3.2.2, p642: “Dat die 1936-beryming saam met die 2001-omdigting in een

bundel uitgegee word en vir gebruik in die eredienste aanbeveel word. Die
gebruik van beide word met inagneming van KO, art 69 aan die oordeel van
die plaaslike kerk oorgelaat”.

1.1.2 5.2.1, p644: “Die Deputate kry opdrag om die 1936-beryming en 2001-
omdigting, saam met die goedgekeurde Skrifberymings, in een bundel uit te
gee”.

1.2 Naam van die bundel en verwysing na die gebundelde inhoud
1.2.1 5.2.3, p644: “Die Sinode besluit om die nuwe bundel van die GKSA ‘Psalmboek’

te noem”.
1.2.2 3.2.1, p642: “Die Sinode besluit dat daar voortaan nie van die ‘Totius-‘ en

‘Cloeteberyming’ gepraat word nie, selfs al het die benamings al tot ‘n mate
geyk geraak, maar dat wanneer daar na die omdigtings as geheel verwys word,
die omdigtings onderskeidelik as die ‘1936-beryming’ en die ‘2001-omdigting’
aangedui word”.

1.3 Opdragte insake die inhoud van die bundel
1.3.1 2.2.3, p667: Daar is besluit “dat die volgende Skrifberymings uit die Liedboek

van die Kerk goedgekeur word as bykomende Skrifberymings in die bundel
van die GKSA: Liedere 202, 235, 306, 319, 324, 327, 341, 359, 367, 468, 489,
516.”

1.3.2 2.2.2, p665: “Die Sinode keur die volgende Skrifberymings van ds JPBingle
goed vir opname in die Skrifberymingbundel van GKSA en beveel dit aan vir
gebruik in die eredienste:
Gebed vir die kerk – Beryming van Ef 3:14-21; melodie Ps 116
Gees- en Bruidroep– Beryming van Op22:12-15, 16b-17a, 20; melodie Jesu
meine Liebe

1.3.3 2.2.5, p667: “Die Sinode bring die wysigings soos voorgestel in die volgende
Skrifberymings aan wat reeds oorgeneem is uit die vroeëre Gesangbundel
maar nou klein wysigings ondergaan het (hoofsaaklik taalkundig):
Sb 16 die tweede beryming (Lied 251)
Sb 23 die tweede beryming (Lied 602)
Sb 26 die tweede beryming (Lied 249).”
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1.3.4 3.2, p667: “Dat die beryming van wyle dr AGS Venter soos in 3.1.1 (AA 601) (=
Lied 265 in Liedboek van die Kerk) opgeneem word in die bundel
Skrifberymings van die GKSA en aanbeveel word vir gebruik”.

1.3.5 4.2, p668: “Dat die toonsetting van die Apostoliese Geloofsbelydenis van prof
Henk Temmingh in die volgende uitgawe van die Psalmboek van die GKSA
opgeneem word”.

1.4 Opdrag oor Messiaanse vervulling in die Nuwe Testament van sekere Psalms
3.2.3, p642: “Dat in die Psalmbundel by sowel die 1936-beryming as die 2001-
omdigting die openbaringshistoriese verband met die Messiaanse vervulling in
die Nuwe Testament van sekere Psalms in die Nuwe Testament met voetnote
aangedui word ooreenkomstig die riglyne in Bylae D” (Sien K127 vir Bylae D).

1.5 Opdragte oor nommering en indeksering/rubrisering van Skrifberymings
1.5.1 3.2.2, p668: “Dat die huidige nommering van Skrifberymings behou word en

nuwe berymings bloot met opeenvolgende nommer aan die einde bygevoeg
word”.

1.5.2 3.2.2, p668: “Dat waar huidige ‘a’ en ‘b’-berymings is, die ‘b’-beryming aan die
einde van die huidige bundel bygevoeg word. Hierdie ‘b’-berymings kry dus
eie berymingsnommers. Dit raak die volgende Skrifberymings: 16, 21, 23, 26,
28".

1.5.3 3.2.2, p668: “Dat daar ‘n indeks sal wees wat die Skrifberymings in ‘rubrieke’
groepeer (bv Kersfees, Lydensweke, Kerk, Hoop, Voleinding)”.

1.6 Verdere opdragte ivm die uitgee van die Psalmboek
1.6.1 5.2.4, p644: “Die Deputate kry opdrag om in die uitgee van die Psalmboek aan

die volgende sake aandag te gee:
1. Om die onderhandeling met NG Kerk-Uitgewers te onderneem en die

kontrakte af te handel.
2. Om die titelblad, voorwoord en inleidingsmateriaal van die bundel volgens

die besluite van hierdie Sinode te verander.
3. Om die inleidingsmateriaal tot die 2001-omdigting uit te brei met ‘n rubriek

waarin kortliks die aard en wyse van omdigting beskryf word.
1.6.2 5.2.7, p645: (Die Deputate kry opdrag om) “Alle reëlings vir die ingebruikneming

van die Psalmboek te tref (NG Kerk-Uitgewers het laat blyk dat dit teen
Hervormingsondag 26 Oktober 2003 gereed kan wees)”.

1.6.3 5.2.8, p645: (Die Deputate kry opdrag) “Om alle ander sake rakende die uitgee
en verspreiding van die Psalmboek in oorleg met die Administratiewe Buro af
te handel.”

1.6.4 (Nie in Handelinge nie) K188, 3.4: “Die Deputate Liturgiese Sake stel so spoedig
moontlik ‘n CD van hoë kwaliteit met sang en begeleiding van die 2001-
omdigting aan die kerke beskikbaar”.

1.7 Hersiening van die ‘Totius-teks’
(Is dit 1.2.2, p665?) K188, 3.3: Daar is besluit
“1. Dat met beperkte hersiening van die Totius-teks (1936-beryming) met
inagneming van die voorstelle van wyle prof PW Buys en andere voortgegaan
word.
2. Dat die hersiene Totius-teks sal voldoen aan die riglyne gestel vir
Psalmomdigting met inagneming van werk reeds gedoen 16.1 (vgl Bylae A van
Deputaterapport)”.
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1.8 Opdrag om kommentaar te verwerk
5.2.1, p644: “Dat die benoemde Deputate die kommentaar wat hulle tov die 1936-
beryming en 2001-omdigting ontvang, sal beoordeel, en die volgende Sinode
hieroor sal adviseer”.

1.9 Psalmboek (2000)
5.2.2, p644: “Die Deputate kry opdrag om toe te sien dat die 5e hersiene uitgawe
van die Psalmboek (2000) ooreenkomstig die aanvraag beskikbaar bly”.

1.10 Keuring van Belydenisliedere
1.10.1 6.2.4, p646: “Die Deputate kry opdrag om ingestuurde Belydenisliedere te

beoordeel aan die goedgekeurde kategorieë en te keur aan die hand van
Sinode 1994 se riglyne (3.2.1 tot 3.2.8, Acta:538-539)”.

1.10.2 3.2.2.4, p668: “Die Deputate kry opdrag om moontlike ander berymings van
dr AGS Venter af te rond met die oog opvoorlegging aan die volgende Sinode.

1.11 Keuring van nuwe Skrifberymings
1.11.1 (Nie in Handelinge nie) K130, 2.3.2.1: “Die Sinode beskou die voorlegging

van Skrifberymings en die keuring daarvan as ‘n voortdurende proses en keur
hulle by voorlegging”.

1.11.2 (Nie in Handelinge nie) K131, 2.4.5.2: Die eerste kriterium vir Skrifberymings
(Acta 1994:538, 3.2.1) word soos volg verander: “Die beryming moet die sin
en inhoud van die Skrifgedeelte of Skrifgedeeltes suiwer en korrek in
ooreenstemming met die kerklike Belydenis weergee”.

1.12 Opdrag Sinode 2000:462
5.2.1.2, p669: “Die nuwe Deputate kry opdrag om die besluite Sinode 2000:462
uit te voer met inagneming van die Beskrywingspunte en Beswaarskrifte van
Sinode 2003 ophierdie besluit van toepassing”.
[Sinode 2000:462: ‘Die Sinode versoek die Deputate Liturgiese Sake om
besluit Nasionale Sinode 1913 (art 143, p48) en besluit Nasionale Sinode
1997 (art 23.6, p809) in die lig van die Beswaarskrifte en die Beskrywingspunt
van Suidelike Part Sinode (Acta 1997:807-809) in studie te neem, met Rapport
aan die Sinode van 2003’. Die Sinodebesluite waarna verwys word handel oor
twee sake in verband met KO, art 69, naamlik die bewoording van art 69
(byvoeging: ‘en gekeurde l iedere’),  en die Sionsl iedere en hul le
versoenbaarheid met art 69).]

Besluit: Kennis geneem.

2. Samestelling van die Deputate
Volgens die goedgekeurde Notule van die Nasionale Sinode 2003:761, 7 is die
Deputate Liturgiese Sake soos volg saamgestel:
ds JPBingle (voorsitter), ds AH Mulder (skriba), prof PGW du Plessis, prof Heilna
du Plooy, prof PH Roodt (Meyerspark), sr Jacoba van Rooy, dr ILJ van Vuuren, ds
EJ Smit, br LJ Botha, oudl N Hoogendoorn (Bloemfontein).
Ds SD de Kock en ds BC Smit vir Totiusberyming.
Adviseurs: prof HF van Rooy en prof BJ de Klerk.
Die Handelinge 2003 is ophierdie punt nie korrek nie. Ds SD de Kock is vervang
met br DF du Toit.
Besluit: Kennis geneem.
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3. Funksionering van die Deputate
Br Nico Hoogendoorn en br Louis Botha het vanaf die begin nooit op‘n oproepvan
vergaderings gereageer nie en het nooit deelgeneem aan die werksaamhede van
hierdie Deputate nie.
Br Dirk du Toit en ds Ben Smit het aanvanklik volledig deel gevorm van hierdie
Deputate en ook so saamgewerk aan die uitvoering van die opdrag: die hersiening
van die Totiusberyming, tot met die vergadering van 24–26 Februarie 2005 toe
hulle ‘n geskrewe dokument ingehandig het waarin hulle die Deputate in kennis
stel dat hulle hulleself as ‘n aparte Deputategroepbeskou met as opdrag die
hersiening van die Totiusberyming. Van daardie datum af het hulle nie meer
vergaderings bygewoon nie en ook nie verder aan die uitvoering van hierdie opdrag
met die ander Deputate meegewerk nie. Hulle het te kenne gegee dat hulle ‘n
afsonderlike Rapport oor die hersiening van die Totiusteks aan die Sinode gaan
voorlê.
Dokumente van hierdie Deputate is steeds ook aan die Subkommissielede gestuur
omdat ons hulle deel van hierdie Deputate geag het.
Meer besonderhede hieroor in die deel van die Rapport wat oor die hersiening
van die Totiusteks handel.
Die Sinode sal oor hierdie verloopvan sake moet besluit.
Besluit: Kennis geneem. Die Sinode neem ook kennis dat die Deputate in
die lig van die advies van die Deputate Regsaangeleenthede reg opgetree
en hulle opdrag volgens die bedoeling van die Sinodebesluite reg verstaan
het.

4. Die uitvoering van die opdrag
4.1 Uitgee van die (nuwe) Psalmboek
4.1.1 Vir die doeleindes van hierdie Rapport word opdragte 1-6 soos in die OORSIG

saamgevat:
(a) Om ‘n nuwe liedbundel uit te gee
(b) Naam van die bundel
(c) Inhoud van die bundel
(d) Aanduiding van die Messiaanse vervulling van sekere Psalms
(e) Nommering en indeksering/rubrisering van Skrifberymings
(f) Verdere opdragte ivm die uitgee van die Psalmboek.

Besluit: Kennis geneem.
4.1.2 Die nuwe Psalmboek is saamgestel en uitgegee met inagneming van die

Sinodebesluite en tydens ‘n feestelike geleentheid in die Stadsaal van Pretoria
amptelik in gebruik geneem opHervormingsondag, 26 Oktober 2003. Feeste
is ook op‘n streeksbasis elders in ons land gereël. Talle gemeentes gebruik
dié Psalmboek met baie seën en groot geesdrif. ‘n Begeleiersboek is ook
saamgestel en vir orreliste(s) en ander begeleiers en belangstellendes
beskikbaar gestel.

Besluit: Kennis geneem.
4.1.3 Opdrag 5: nommering en indeksering/rubrisering van Skrifberymings: Na

deeglike studie en besinning het die Deputate besluit om die nommering en
rubrisering van die Skrifberymings te volg soos dit tans in die nuwe Psalmboek
is. Die opdragte om die “huidige nommering” (van die swart Psalmboek dus)
te behou, nuwes bloot met opeenvolgende nommers aan die einde by te voeg,
om b-berymings ook aan die einde by te voeg met eie nommers en om
Skrifberymings in rubrieke te groepeer, kon nie so uitgevoer word om ‘n ordelike
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geheel daar te stel nie. Die Deputate is oortuig dat die huidige praktyk die
doelstellings die beste dien.

Besluit: ‘n Staking van stemme vind plaas. Die aanbeveling verval en die
besluit van 2003 staan dus.

4.1.4 In Psalmboek 2003 is vier toonsettings van die word Amen opgeneem as
Skrifberymings 13-1, 13-2, 13-3 en 13-4. Dit was nie ‘n opdrag van Sinode
2003 aan die Deputate om dit in die Psalmboek opte neem nie. Die Deputate
het egter geoordeel dat die vier kort frases wel opgeneem kan word omdat al
vier liedmateriaal in die styl van goeie kerkmusiek is en ook ekumenies in
gebruik is. Dit bied himnologiese leiding aan kerke wat ‘n vroeëre Sinodebesluit
betref, naamlik dat die Amen opverskillende plekke in die liturgie gesing kan
word (vgl Acta 1997:759-760, 9.2.1).

Besluit: Goedgekeur.
4.1.5 Die Sinode keur die uitgee van die Psalmboek 2003 goed.

Besluit: Goedgekeur.
4.1.6 Opdrag 6.4: die beskikbaarstelling van ‘n CD van hoë kwaliteit met sang en

begeleiding
4.1.6.1 ‘n Behoeftebepaling in die kerkverband het getoon dat die behoefte aan en

aanvraag vir so ‘n CD so klein is dat dit glad nie die koste en moeite regverdig
nie. Daar is reeds ‘n aantal CD’s in die handel beskikbaar met sang en
begeleiding uit die Liedboek waaropopnames van Psalms uit die nuwe
Psalmboek ook voorkom.
Vir besluit

4.1.6.2 Die Sinode stapaf van die CD-projek.
Besluit: Goedgekeur.

4.2 Hersiening van die Totiusteks (opdrag 7)
4.2.1 Al die Deputate en adviseurs het aanvanklik as ‘n eenheid saamgewerk om

hierdie opdrag uit te voer. ‘n Subkommissie bestaande uit ds Ben Smit en br
Dirk du Toit is gevra om met die werk te begin, met toestemming om enige
kundiges van hulle keuse te koöpteer. Hulle het hulle ook as “Subkommissie”
beskryf in ‘n skriftelike voorlegging aan die Deputategroepas geheel. Al gaande
het dit duidelik geword dat daar nie net verskil van mening is tussen die
Subkommissie en die res van die Deputate oor die werkswyse nie, maar ook
oor die interpretasie van die Sinodebesluit 2003 waarin die opdrag aan hierdie
Deputate vervat is.
Die Subkommissie het sonder toestemming of medewete van die res van die
Deputate hulle aanbevelings ivm die hersiening van die Totius-teks aan al die
Kerkrade in die GKSA gestuur en kommentaar daaropgevra in ‘n begeleidende
brief wat baie verwarring in die kerkverband veroorsaak het (Bylae B
ongepubliseer).
Die gevolg hiervan was dat die res van die Deputate genoodsaak was om ook
‘n brief aan al die Kerkrade te stuur waarin die optrede van hierdie
Subkommissie in perspektief gestel is (Bylae C ongepubliseer).
Die Subkommissie het in ‘n skriftelike dokument van 24 Februarie 2005 dit
duidelik gemaak dat hulle hulle nie (langer) as ‘n Subkommissie beskou nie,
dat hulle hulle werk nie vir goedkeuring en verdere hantering aan die Deputate
gaan voorlê nie, dit selfs nie as ‘n Minderheidsrapport wil laat dien opdie Sinode
2006 nie, maar dat hulle hulle aanbevelings oor die Totius-teks as selfstandige
Rapport aan die Sinode gaan voorlê (Bylae D ongepubliseer).
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Hierdie Deputate was – en is nog steeds – oortuig dat Sinode 2003 NIE aparte
Deputate vir die hersiening van die Totius-teks benoem het nie, maar dat ds
Ben Smit en br Dirk du Toit by die Deputate gevoeg is om deel van die Deputate
te wees vir hierdie bepaalde opdrag. Om ons te vergewis van die korrektheid
van hierdie interpretasie is die advies van die Regsdeputate van die Nasionale
Sinode hieroor aangevra. Mondelings is aan ons meegedeel dat die
Regsdeputate die interpretasie van hierdie Deputate onderskryf. ‘n Skriftelike
antwoord sal as Bylae E gevoeg word by die Aanvullende Rapport.
Die res van die Deputate het die Totius-teks (sonder die Subkommisie), maar
met inagneming van die werk van die Subkommissie, deeglik deurgewerk.
Die uitgangspunte en werkswyse van hierdie Deputate was soos volg:
Die Hebreeuse teks van die Psalms, die 1933/53 Afrikaanse vertaling van die
Bybel en die HAT is deurentyd geraadpleeg by die oorweging van die
voorgestelde wysigings.

Besluit: Kennis geneem.

4.2.1.1 Vertrekpunte
4.2.1.1.1 Die voorgestelde wysiging van die oorspronklike Totius-teks is alleen

oorweeg indien die teks op‘n betrokke punt onverstaanbaar blyk te wees en
wysiging daarom gewens sou wees.

4.2.1.1.2 Alle voortstelde wysigings is getoets aan die Hebreeuse teks van die Psalms.
4.2.1.1.3 Alle voorgestelde wysigings is eksegeties, inhoudelik en sintakties

beoordeel om vas te stel of dit die teks ophelder – indien opheldering by
die betrokke deel van die teks nodig geag word.

4.2.1.1.4 Alle voorgestelde wysigings moet in die poëtiese styl en taalregister van
die oorspronklike teks pas.

4.2.1.1.5 Indien die voorgestelde wysiging nie ‘n geslaagde woord-toon-verhouding
het nie, word die wysiging nie aanbeveel nie.

4.2.1.1.6 Telkens is gevra of ‘n probleem met die verstaanbaarheid van ‘n woord of
konstruksie in die Totius-teks moontlik ondervang kan word deur nogtans
die betrokke woord of segging te behou, maar met ‘n asterisk te merk en dit
nader te omskryf.

4.2.1.1.7 Die opdrag aan die Subkommissie en die Deputate word so verstaan dat
dit nie is om die Totius-teks poëties te moet verbeter nie.

4.2.1.1.8 Die apostroof word regdeur behou soos dit in die 1936 Totius-teks gebruik
is.

4.2.1.1.9 Leestekens word regdeur behou soos die in die 1936 Totius-teks gebruik
is.

4.2.1.1.10 Die sleepboog (wat aantoon dat twee lettergrepe as een lettergreepgesing
moet word) word in voorkomende gevalle gebruik (oor seën wat as seen
gesing moet word, word die sleepboog geplaas).

4.2.1.1.11 Moeilik verstaanbare woorde wat om bepaalde redes verkieslik in die teks
behoue moet bly, word per voetnoot verklaar.

4.2.1.1.12 Plaasvervangende wysigings deur die Subkommissie wat aanvaar word,
sal in ‘n beplande lys opgeneem word. Behoorlike motivering van die
wysigings, wat ook weglating van woorde en sinsnedes mag behels, sal
ook in die lys uiteengesit word en aan die einde van die bundel ingevoeg
word. Sodoende kan die omgang met die oorspronklike teks verantwoord
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word, die teksintegriteit eerbiedig word en sal dit steeds moontlik wees
om die oorspronklike teks te rekonstrueer.

Besluit: Kennis geneem.
4.2.1.2 Bronne

Die volgende bronne is deur die Deputate gebruik:
Die Bybel, 1933/53 OAV
Die Bybel, 1983 NAV
Biblia Hebraica.
1936-Totius-Psalmberyming
Totius Versamelde Werke
Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal (HAT)

Besluit: Kennis geneem.

4.3 Opdrag aan die te benoeme Deputate
4.3.1 Die Sinode wys onpartydige kundige Deputate aan (mbt eksegetiese, literêre

en musikologiese vaardighede). Hulle moet die volgende opdrag uitvoer:
4.3.1.1 Om eenstemmigheid te kry oor wat bedoel word met “ligte redaksionele

wysigings”.
4.3.1.2 Om die drie hersiene Totiustekste (tw Prof PW Buys, die Deputate vir

Liturgiese sake en die teks van die Kommissie van br DF du Toit) wat op die
tafel is te evalueer en een hersiening saam te stel.

4.3.1.3 Om die hersiene teks betyds aan gemeentes beskikbaar te stel vir
kommentaar en om daarna die kommentaar te verwerk.

4.3.1.4 Om aan die volgende Sinode een hersiening van die Totiusteks voor te lê
waaroor die Sinode kan besluit.

4.3.1.5 Dat persone wat bogenoemde hersienings gedoen het nie weer opdie
Deputate sal dien nie. Hulle kan wel vir advies gevra word. (Motivering: ‘n
Mens kan nie jou eie werk beoordeel nie.)

4.3.1.6 Voorstelle vir die hersiening van die Totiusteks wat die Kommissie ontvang
het, sal aan die te benoeme Deputate gegee word.

Besluit: Goedgekeur.
4.3.2 Die Sinode keur die optrede van die Deputate met betrekking tot die

Subkommissie vir die hersiening van die Totius-teks goed.
4.3.3 Die Sinode keur die uitvoering van die opdrag deur die Deputate goed ten

opsigte van die hersiening van die Totius-teks en maak die volgende keuse uit
drie moontlikhede, naamlik die publisering in ‘n toekomstige uitgawe van die
Psalmboek van net ‘n woordelys, of beperkte hersiening met ‘n woordelys of
net die hersiene teks. In die besluit hieroor moet die Sinode die praktiese
uitvoerbaarheid en koste-implikasies in gedagte hou, bv die implikasies vir
bladuitleg, ens.

4.3.4 Die Sinode dra dit aan Deputate opom die hersiene Totius-teks (met
goedgekeurde Bylaes) opte neem in die volgende uitgawe van Psalmboek 2003.

Besluit: Die Kommissie het geen aanbeveling aan die Sinode oor 4.3.2 –
4.3.4 gemaak nie – Deputate Handelinge.)

4.4 Verwerking van kommentaar tov die 1936-beryming en 2001-omdigting (opdrag
8)

4.4.1 Baie min kommentaar is sedert die Nasionale Sinode 2003 ontvang.
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4.4.2 Rapport en aanbevelings hieroor volg in die Aanvullende Rapport.
Besluit: Kennis geneem.

4.5 Psalmboek 2000 (opdrag 9)
4.5.1 Die 5e hersiene uitgawe van die Psalmboek 2000 is geruime tyd gelede weer

opbestelling beskikbaar gestel. Die werk hieraan is egter nie deur hierdie
Deputate gedoen nie, en die Psalmboek 2000 is weer uitgegee sonder dat
hierdie Deputate daaraan aandag kon gee. Die foute wat in die Psalmboek
2000 voorkom, en wat in die Psalmboek 2003-uitgawe herstel is, is dus ook
onverbeterd in die herdruk behou.

4.5.2 Die Sinode besluit dat Psalmboek 2000 nie verder beskikbaar gestel word
nie.
Motivering: 1. ‘n Herdruk sal weer noukeurige redaksionele versorging impliseer
aangesien die 2000-uitgawe besonder baie foute bevat.
2. Psalmboek 2003 bevat in elk geval al die materiaal wat in Psalmboek 2000
is.

Besluit: Die Kommissie het geen aanbeveling aan die Sinode oor 4.5.1 –
4.5..2 gemaak nie – Deputate Handelinge.)

4.6 Keuring van Belydenisliedere (opdrag 10)
4.6.1 Die beoordeling van ingestuurde Belydenisliedere is ‘n voortdurende proses

waarmee ‘n Subkommissie van die Deputate besig is. Moontlike ander
berymings (of Belydenisliedere) van wyle dr AGS Venter word tans afgerond en
finaal beoordeel.

4.6.2 Finale Rapport en aanbevelings hieroor sal in die Aanvullende Rapport ter tafel
gelê word.

Besluit: Kennis geneem.

4.7 Keuring van nuwe Skrifberymings (opdrag 11)
4.7.1 Die Deputate hanteer voorleggings en sal in die Aanvullende Rapport ook

hieroor rapporteer.
Besluit: Kennis geneem.

4.8 Opdrag Sinode 2000:462 (opdrag 12)
4.8.1 Rapport verskyn in die Aanvullende Agenda.
4.8.2 Die Deputate se besluit sal in die Aanvullende Rapport opgeneem word.

Besluit: Kennis geneem.

4.9 Opdragte wat na die Deputate vir Leerstellige Sake verwys is (opdrag 13)
4.9.1 Die Deputate vir Leerstellige Sake hanteer hierdie opdragte. Hulle rapporteer

aan hierdie Sinode.
Besluit: Kennis geneem.

Besluit: Die Sinode gee met dankbaarheid erkenning aan broeders en susters
wat met ywer, toewyding en opoffering aan hierdie saak gewerk het (Vir die bsluit
oor die inhoud van die Rapport kyk 21.2.)
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G. AANVULLENDE RAPPORT

BEOORDELING VAN BESKRYWINGSPUNT: UITBREIDING ARTIKEL 69
KERKORDE

1. Beskrywingspunt
1.1 Agtergrond

Die Beskrywingspunt van Suidelike Partikuliere Sinode aan die Nasionale Sinode
van 1997 stel twee versoeke. Die eerste is dat die Sinode die Beskrywingspunt
moet afhandel en indien dit nie afgehandel kan word nie, dit dan deur te stuur na
die Algemene Sinode. Die Beskrywingspunt is nie afgehandel nie en ook nie
aan die Algemene Sinode deurgestuur nie, maar afgekeur. Klassis Johannesburg
maak beswaar teen die besluit, en Partikuliere Sinode Noord-Transvaal ook,
asook teen ’n besluit van die Sinode van 1913 waarvolgens alleen “gezangen”
waarvan die teks in God se Woord staan, in die erediens gesing mag word. Die
Sinode van 2000 het die beswaar gehandhaaf dat die Sinode van 1997 nie
voldoende ingegaan het opdie eksegetiese en praktiese beredenering van die
Beskrywingspunt nie. Die 2000 Sinode kon egter nie self weer die
Beskrywingspunt beoordeel nie en het dit na die Deputate vir Liturgiese Sake
verwys vir studie en advies. Die Sinode van 2003 het die opdrag gekontinueer.
Die Sinode 2006 sal dus oor die materiaal voor hom moet besluit of hy die
Beskrywingspunt kan en moet afhandel en of hy dit as Beskrywingspunt moet
deurstuur na die Algemene Sinode.
Die Deputate bied hiermee sy studie aan oor die Beskrywingspunt as motivering
vir bevindings en aanbevelings oor die Beskrywingspunt.

1.2 Die Beskrywingspunt se formulering
Die Nasionale Sinode word versoek om Kerkorde, artikel 69 uit te brei deur ná
die woorde “ander Skrifberyminge” in te voeg “en gekeurde Skrifgetroue liedere”.
Artikel 69, Kerkorde lui: “In die kerke moet die 150 Psalms, die Tien Gebooie,
die Onse Vader, die twaalf artikels van die geloof, die lofsange van Maria, Sagaria
en Simeon gesing word. Ander Skrifberyminge wat die Sinode goedgekeur het,
word in die vryheid van die Kerkrade gelaat”.
Die motiverings wat vir die Beskrywingspunt gebied word, sal in die behandeling
van die Beskrywingspunt aangedui en hanteer word. Die motivering vir die
goedkeuring van die Beswaarskrifte sal in die behandeling van die
Beskrywingspunt in aanmerking geneem word, naamlik dat nie voldoende
ingegaan is opdie eksegetiese en praktiese beredenering van die
Beskrywingspunt nie.

2. Skriftuurlike aspekte
Die Suidelike Partikuliere Sinode motiveer in 1.2, 1.4, en 1.5 die eksegetiese
aspekte van die Beskrywingspunt. Dit kom opdie volgende neer: daar is in die
huidige liederebundel liedere waarvan die teks nie regstreeks in die Skrif voorkom
nie. Efesiërs 5 en Kolossense 3 dui nie drie kategorieë liedere aan nie, maar die
veelheid van liedere weerspieël waarmee die gemeente mekaar kan opbou. Die
woord “Psalmos” kan nie beperk word tot die bekende Psalms van die Ou Testament
nie, aangesien lofliedere wat spontaan in die gemeente ontstaan het (bv 1 Korintiërs
14:15) ook “psalmos” genoem word. Die Nuwe Testament bied verskeie
voorbeelde van himniese gedeeltes. Die benaming “Skrifberyming” waarborg nie
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dat die Skrifdeel suiwer volgens betekenis en inhoud weergegee sal word nie,
want beryming is ook vertolking.

Beredenering
Behalwe die unieke bundel liedere wat in die Psalms gegee is, is daar in die Ou
en Nuwe Testament ook ander geïnspireerde liedere. In die Ou Testament is die
bekendes die lied van Moses (Eksodus 15), die gebed van Hanna (1 Samuel 2),
die gebed van Hiskia (Jesaja 38) en die gebed van Habakuk (Habakuk 3). In die
Nuwe Testament is die bekendes onder andere die lofsang van Maria (Lukas 1:46-
56), die lofsang van Sagaria (Lukas 1:67-79), die Loflied van Simeon (Lukas 2:29-
32), die loflied van die engele (Lukas 2:14, die lied opdie menswording van Jesus
(Johannes 1:1-14), die lied opdie liefde van God in Christus (Romeine 8:31-39),
die lied oor die ondeurgrondelike gedagtes van God (Romeine 11:33-36), die lied
opdie liefde (1 Korintiërs 13), die lof aan God Drie-enig (Efesiërs 1"3-13), die
loflied opdie vernedering en verhoging van Christus (Filippense 2:6-11), die loflied
opChristus as Hoof van die skepping en van die kerk (Kolossense 1:15-20), lof
aan Christus as Redder (1 Timoteus 1:17), Lof aan God opdie troon (Openbaring
4:8b en 11), die loflied vir die Lam (Openbaring 5:9,10,12), Lof aan God en aan
die Lam (Openbaring 5:13b), die lied van Moses en van die Lam opdie grootheid
van God (Openbaring 15:3b,4), die loflied opdie bruilof van die Lam (Openbaring
19:6b-8).
Wat opmerklik van die Ou-Testamentiese liedere (ook van die meerderheid Psalms)
is, is die gebedskarakter daarvan. Die fokus is opGod gerig . Die Nuwe-
Testamentiese liedere volg die voortgang van die Godsopenbaring in Christus.
Soos wat die geskiedenis ontvou, so word die heerlikheid van die Here besing.
Die aard van die Nuwe-Testamentiese liedere is hoofsaaklik lofliedere en die fokus
val opdie heerlike openbaring van God in sy Seun, Jesus Christus. Die liedere
strek van sy aardse ontvangenis en geboorte, tot by die eindoordeel en die bruilof
van die Lam. Die lofliedere aan die begin van die evangelie volgens Lukas vorm
die oorgang van die Ou bedeling na die Nuwe. Die liedere in die Pauliniese briewe
besing meestal die verhoogde Christus en die liedere in Openbaring fokus opdie
eskatologie, die werk van die verhoogde Christus en sy finale koms.
Daar bestaan nie twyfel dat Jesus en die dissipels en ook die gemeentes daarna
in die Nuwe-Testamentiese tyd Psalms uit die Psalmbundel gesing het nie. Dit
was in navolging van die Sinagogale erediens. Jesus sou dit ook gedoen het by
die instelling van die Nagmaal tydens die viering van die Pasga. Daar is ’n baie
sterk moontlikheid dat van die liedere wat in die briewe van Paulus opgeneem is
bekende liedere van sommige van die gemeentes was en dat daar dus ook naas
die Psalms christelike lofsange gesing is. Omdat die volledige Nuwe-Testamentiese
kanon nog nie in daardie tyd beskikbaar was nie, is die waarheid omtrent Christus
se koms en werk in die harte van die Vroeë Kerk ingedra en vasgemaak deur
hierdie liedere.
Van die teksgedeeltes wat ten opsigte van die moontlike vraagstuk van die
uitbreiding van artikel 69, Kerkorde ter sprake kom is Efesiërs 5:18-20 (veral vers
19) en Kolossense 3:16. Deeglike eksegese is onder andere gedoen in die werke
van Versteeg en Viljoen oor hierdie Skrifgedeeltes. Die oordeel van Versteeg val
in vier uiteen: (1) Beide Skrifgedeeltes het ’n sterk liturgiese klem; (2) met Psalms,
lofgesange en geestelike liedere word ’n veelheid liedere weerspieël waarmee
die gemeente mekaar kan toesing en singend onderrig. Hier is nie van drie
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kategorieë sprake nie. (3) Die woord “psalmos” kan nie beperk word tot die bundel
Psalms in die Ou Testament nie, want ander liedere (lofliedere) wat in die gemeente
ontstaan het, word byvoorbeeld in 1 Korintiërs 14:15 ook “psalmos” genoem. (4)
Die ander term “geestelike liedere” is ooreenstemmend met die bedoeling van
die Heilige Gees en kom voor waar die gemeente met die Gees vervul is (Efesiërs
5:18), wat ’n wisselterm is vir die ryke inwoning van die Woord van Christus in die
gemeente. Viljoen kom tot die gevolgtrekking dat daar eers oor die betekenis van
hierdie drie begrippe besin is nadat dwaling na vore gekom het. Hy stel dat Paulus
se bedoeling in Efesiërs 5:19 en Kolossense 3:16 klaarblyklik nie was dat Christene
net Ou-Testamentiese Psalms moes sing nie. Trouens in albei briewe gee Paulus
voorbeelde van “nuwe liedere” wat God se verdere openbaring vertolk. Hierdie
liedere moet die resultaat van die inwoning van die Heilige Gees wees. Viljoen se
konklusie oor die betekenis van “psalms”, “lofgesange” en “ander geestelike
liedere” is: Uit die definisies van “psalms”, “lofgesange” en “geestelike liedere” in
Kolossense 3:16 en Efesiërs 5:19, blyk dat daar talle identifiseerbare ooreenkomste
en ’n paar verskille tussen die betekenis-komponente van die verskillende woorde
bestaan. Dit dui opdie ryke verskeidenheid van, en duidelike harmonie tussen
Christelike liedere”.

Gevolgtrekking uit eksegetiese gedeelte
Hierdie twee Skrifgedeeltes kan nie gebruik word vir argumente om die
Skrifgetroue lied in te sluit óf uit te sluit uit die liedereskat van die erediens nie.
Soos met die ander elemente van die erediens is daar trouens nêrens in die Woord
van die Here spesifieke voorskrifte oor wat gesing mag word nie. Daar is alleen
sekere algemene, breë beginsels waarvolgens die kerk die erediens moet inrig.
Om dus uit die Skrif te wil aantoon dat die gebruik van Skrifgetroue vrye liedere in
die kerklike eredienste uitdruklik gebied of verbied word, gaan nie opnie. Daarom
behoort die geskiedenis van die kerklied nagegaan te word om vas te stel wat
daaruit geleer kan word.

3. Wat kan uit die geskiedenis van die Gereformeerde kerksang afgelei word?
Die motivering van die beskrywingspunt in verband met die geskiedenis word
in 1.3 gestel. Die standpunt van ds Dirk Postma wat hy op11 Januarie 1859 opdie
kerkvergadering van die Hervormde Kerk ingeneem het was: Hy sou geen kerk
veroordeel wat regsinnige gesange sing nie (soos hy ook bevestig het deur gesange
te laat sing in die eredienste na sy aankoms in die Kaap). Hy voeg egter by: “Wie
slegs gesange sing waarvan die teks in die Bybel gevind word, is opdie veiligste
weg”.

Beredenering
Die Deputate het meer volledig na die getuienis van die Kerkgeskiedenis probeer
kyk en nie net die aspek rondom ds Postma se standpunte in aanmerking geneem
nie.

3.1 Getuienis uit die Tweede eeu
Wat uit die sewe briewe van Ignatius van Antiochië (110-117) onthou word is die
klem opdie antifonale sang in die erediens waar Psalms en liedere gesing is.
Die berig van Plinius, omstreeks 112 aan keiser Trajanus, waarin hy skryf hoe
die Christene op’n vasgestelde dag vroeg soggens (want Sondae was nie ’n
vakansiedag nie) byeengekom het en dan “’n lied by wyse van beurtsang tot eer
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van Christus as God” gesing het. So blyk dit ook uit die getuienisse van
Tertullianus, Eusebius en Origenes dat die gemeentes uit die tyd van die Tweede
eeu himnes gesing het. Die feit dat Arius later sy dwaalleer deur liedere laat
posvat het en dat Athanasius opdieselfde wyse die dwaalleer bestry het, is
algemeen bekend.

3.2 Die tyd voor en tydens die Middeleeue
Alle nie-Skriftuurlike himnes is opdie konsilie van Laodicea (360-381) verbied
en net Skriftuurlike himnes is toegelaat. Augustinus verwys na die krag en troos
wat hy geput het uit die himnes wat hy by Ambrosius geleer het. Veral in sy stryd
was niks magtiger as om in ’n himne die Belydenis van die Drie-eenheid te sing
nie. In die Weste, egter, word blykens die getuienis van Augustinus in Noord Afrika
alleen Psalms gesing. Tydens die konsilie van Bracatara (563) word bepaal dat
slegs Psalms of liedere wat aan die kanon van die Ou en Nuwe Testament ontleen
is, gesing sal word. In 633 word die sing van die himnes van Hilarius en Ambrosius
gesanksioneer. Van vroeg af word die doksologieë naas die Psalms gebruik. Dit
was onder ander: “Eer aan die Vader, die Seun en die Heilige Gees tot in alle
ewigheid”, die “Gloria in excelsis”, die Trishagion “Heilig, heilig, heilig is die Here
van die leerskare” Ook ander Skriftuurlike liedere soos Eksodus 15, 1 Samuel 2,
Jesaja 38, die lofsange van Sagaria en Maria en andere, waarvan daar selfs ’n
versameling was in die bekende codex Alexandrinus, was bestem vir liturgiese
gebruik.

3.3 Die Reformasie
3.3.1 Die aanbreek van die Reformasie

Die oomblik toe die Reformasie aanbreek word die sing van die nuwe lied
gebore. Opdie brandstapels het die hervormingsgesinde martelare die lied
gesing te midde van die vlamme. In die vroegste tyd van die Reformasie was
die skeiding tussen Psalms en geestelike liedere nog nie so sterk nie. Die
liedere het ’n sterk gevoel van samehorigheid bewerk veral toe nuwe liedere
van ervaringe rondom die brandstapels gemaak is. Ook die nuwe insigte in die
Skrif bring mee dat nuwe liedere geskepis. Die teregstellings en die kontak
met die Skrif lei tot die ontstaan van talle liedere. In 1540 verskyn die
Souterliedekens met ’n beryming van die Psalms en liedere uit Jesaja 12 en
38, 1 Samuel 2, Eksodus 15 en Deuteronomium 32, Habakuk 3, Lukas 1 en 2,
asook liedere van Ambrosius en Augustinus (Te Deum).

3.3.2 Maarten Luther
Luther het deur sy magtige woord en aangrypende liedere die hart van die volk
geraak en in sy gesangboek van 1524 naas ’n aantal Psalms ook ander vrye,
maar Skriftuurlike, liedere opgeneem. Hy neem Kolossense 3 so opdat “psalms”
inderdaad die Ou-Testamentiese Psalms beteken, “lofsange” ander Ou en
Nuwe-Testamentiese lofsange is en “geestelike liedere” die liedere wat vry
geskepword in ooreenstemming met die Skrif. Mede deur Luther se liturgiese
en musikale talent het die evangelie onder die volk versprei. ’n Sterk motivering
vir die tipe kerklied wat Luther gekies het, was sy passie om die jeug te dien.
Luther noem hierdie liedere die gesonge evangelie, want die Psalm en
Skriftuurlike lied staan in diens van die lof van die Allerhoogste. In die druk en
vervolging van destyds het die kerk hom van die lied bedien om hulle staande
te hou.
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3.3.3 Calvyn
Bucer het sy visie en betekenis van die kerklied weergegee met die titel van
die gesangboek wat in 1541 verskyn: Gesangboek, waarin die allerbeste
Psalms, geestelike liedere en Koorgesang uit Wiittenberg, Straatsburg en ander
kerklike oorde saamgebring word. Hy het seker gemaak dat niks daarin
opgeneem word wat nie in ooreenstemming was met die Woord van God. ’n
Ander bundel wat uit die kring van die Reformatore gekom het, was dié van
Zwick in Constanz. Hy skryf dat dit reg is om aan te dring opSkrifgetrouheid in
die lied waarvan die teks nie letterlik in die Bybel staan nie. Hy vervolg dat die
gawes wat die Heilige Gees aan digters gee om die Skrif te kan verstaan nie
misgesien moet word nie. Hy wys opdie voorbeeld van die Vroeë Kerk, waar
ook ander Skrifgetroue liedere naas die Psalms gesing is. Hierin verskil Bucer
en Zwick van Calvyn.
Calvyn voer in Straatsburg Psalmsang in deur gebruik te maak van die
Psalmberyming van Marot en voeg daarby sommige Psalms uit sy eie beryming.
Dit is hoofsaaklik aan Calvyn te danke dat Psalmsang so ’n belangrike plek in
die meeste gereformeerde kerke ingeneem het. Calvyn sê dat die kerk liedere
nodig het wat eerbaar, heilig en tot prikkels dien om God te loof, tot Hom te bid
en sy werke te oordink. Wat Augustinus gesê het is waar, volgens Calvyn, dat
niemand iets kan sing wat waardig aan God is of hy moet dit van God ontvang
het nie. Daarom is daar nie ander liedere wat dit kan doen nie, behalwe die
Psalms van Dawid, wat deur die Heilige Gees geïnspireer is. As ons dit sing
dan is ons seker dat God ons die woorde in die mond lê asof Hyself in ons sing
om sy eie heerlikheid te verhoog, aldus Calvyn. Volgens Calvyn kan die Psalms
gelowiges opwek om hulle harte tot God opte hef en om hulle te beweeg tot ’n
gloed om sowel God aan te roepas om deur lofsange die heerlikheid van sy
Naam te verhoog. In 1539 gee Calvyn ’n bundel in Straatsburg uit onder die titel
AVLCVNS pfcaulmes et cantiques mys en chant. Die titel toon aan dat Calvyn
die geestelike lied ten minste in berekening gebring het.
In sy Straatsburgse uitgawe kom ook nog die Wet van die Here, die Ons Vader,
die Apostoliese Geloofsbelydenis en die lofsang van Simeon voor. Brienen en
Kloppenburg toon oortuigend aan dat Calvyn, as hy langer sou geleef het,
moontlik meer Nuwe-Testamentiese liedere in die Geneefse Psalmboek
opgeneem het as alleen die lofsang van Simeon.

3.3.4 Ander kerke in die tyd van die hervorming
In die vlugteling gemeente in London voer Utenhoven ’n sangbundeltjie in 1551
in met tien berymde Psalms. Ook in Emden bestaan daar belangstelling vir die
Psalms van Utenhoven, maar naas die Psalms was hier ook die dig van
Skriftuurlike liedere in gebruik. Die invoer van hierdie Skriftuurlike liedere is in
Emden en later in ander Gereformeerde Kerke aan streng keuring onderwerp.
In Skotland voer John Knox die sing van Psalms in soos dit in Genevé gebruik
is. In hierdie sangboek volg die “Gloria” opelke Psalm. In die Hongaarse kerke
word reeds van vroeg af gesange gesing naas die Psalms. In Nederland sing
sommige Gereformeerde Kerke slegs Psalms en ander ook Skriftuurlike
lofsange. Dit is ook die geval met Gereformeerde Kerke in Noord-Amerika en
in Suid-Afrika in die loopvan die geskiedenis. Van 1525 verskyn naas die
Psalms en Nuwe-Testamentiese liedere ook Skrifgetroue liedere soos: Die
gebed voor die Prediking en Danksegging oor die drie hoofsake van ons
saligheid. In Datheen se Psalmberyming van 1566 kom naas Nuwe-
Testamentiese liedere ook die Gebed voor die Prediking voor.
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Die Roomse biskoppe verbied die sing uit Datheen se Liedboek (1570) en in
reaksie daaropverklaar die Sinode van Dordt (1578) dat net die Psalms van
Dawid en geen liedere waarvan die teks nie in die Bybel voorkom nie, gesing
mag word. Marnix van St Aldegonde se berymde Psalms verskyn in 1580 en
agter die Psalmberyming voeg hy toe die Tien Gebooie en nog ses verse waarin
hy die hoofinhoud van Matteus 22:37ev en die doel en die nut van die wet
volgens Romeine 3:19-22 aandui. So ook die Credo, die gebed van die Here,
die lofsang van Maria, van Sagaria en Simeon en ’n Kort gebed vir die Prediking.
Al verwerpMarnix die toevoeging van sogenaamde vrye gesange, neem hy tog
sommige daarvan open wil hy wel weet van Bybelse liedere.

3.4 Die Agtiende eeu
Die eerste helfte van die Agtiende eeu word gekenmerk deur die sterk Piëtisties
gekleurde gesangboek van Freylinghausen. Dit stem die Gereformeerdes tot groot
versigtigheid ten opsigte van ongekeurde invoering van vrye kerkliedere. Na 200
jaar van Datheen se beryming ontstaan die dringende behoefte aan ’n nuwe
Psalmberyming. Die Algemeene Staten benoem nege predikante om so ’n
beryming saam te stel uit verskillende berymings wat beskikbaar is. Binne ses
maande is die werk voltooi (Julie 1773) en die Staten keur dit dadelik goed.
Hierdie beryming word vir 400 jaar in gereformeerde kerke gebruik, al was daar
skerpkritiek weens die invloed wat die Verligting daaropgehad het en weens die
breedsprakigheid daarvan.

3.5 Die Negentiende eeu in Nederland
Nadat die Psalmberyming in Nederland in 1773 ingevoer is, leef daar by baie
die behoefte om in navolging van Gereformeerde Kerke in Europa vrye
Skriftuurlike gesange in te voer. In 1807 is ’n nuwe bundel kerklik in gebruik
geneem, nadat dit getoets is of dit “waarlik evangelies” is. By sommige is daar
blydskapen by ander verset teen hierdie wending. Van sinodale kant word later
die verpligting gestel om ten minste een gesang per diens te laat sing. Hoewel
hierdie dwang in 1864 opgehef word, veroorsaak die onkerkregtlike optrede dat
daar aan die sing van gesange ’n negatiewe gevoel kleef. By die aksie tot
Reformasie in Nederland in 1834 en 1886 keer die kerke tot die bepaling van
die Dordtse Sinode (1618/19) terug en word in ooreenstemming met Artikel 69
slegs Psalms en ’n klein bundel “Eenige Gezangen” gesing.

3.6 Die Twintigste eeu in Nederland
In latere jare word die drang tot die invoering van die Vrye Skriftuurlike lied sterker
na vore gebring deur onder andere Kuyper, Lindeboom en andere. Naas die
Psalms, wat die Christusverkondiging in skaduagtige vorme bied, voel hierdie
persone moet die evangelie van vervulling in Christus besing word en liedere
moet streng gekeur word om die harte tot die Here te kan verhef. Hierdie behoefte
blyk veral sterk by Christelike feesdae, by die bediening van die sakramente, by
die bevestiging van ampsdraers en by die bevestiging van die huwelik. In 1920
dra die sinode van die Gereformeerde Kerken in Nederland dit aan ’n Kommissie
opom die bestaande bundel “Eenige Gezangen” uit te brei met ander berymde
of onberymde dele van die Skrif, wat die kerke vry sal staan om naas die Psalms
in die erediens te gebruik. In 1930 kom die saak weer ter sprake en verklaar die
Sinode dat die sing van vrye liedere in die kerk nie ongeoorloof is nie. Hulle
meen dit is in ooreenstemming met die ou Gereformeerde Kerke en verwys na
wat Voetius gesê het, naamlik dat die sing van gesange tot middelmatige sake
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behoort, waarvan die gebruik aan die vryheid van die plaaslike kerke oorgelaat
moet word, mits die kerke saam sorg dat die vryheid nie tot losbandigheid ontaard
nie en hulle geen liedere sal invoer wat teen die Skrif en die Belydenis ingaan
nie.
Na die Tweede wêreldoorlog is digters bereid om in ’n span saam te werk en so
kom die nuwe Psalmberyming (1968) tot stand, na 400 jaar van die gebruik van
veral Datheen se beryming, en ontstaan daar ook ’n uitgebreide repertoire van
nuwe Bybelse gesange.

3.7 Die Negentiende Eeu in Suid-Afrika
Met die koms van Jan Van Riebeeck na die Kaapin 1652 het die ontwikkelinge
wat in Nederland opdie gebied van die kerklied plaasgevind het, ook na die
suidpunt van Afrika oorgespoel. Internasionale gebeure, wat uiteindelik daartoe
gelei het dat Engeland uiteindelik die bewind aan die Kaapoorgeneem het, het
ook opkerklike vlak ’n groot invloed gehad. Met goewerneur De Mist as regerende
Engelse amptenaar aan die Kaap, het ‘n kerkbegripposgevat wat aan die
goewerneur byna alle bevoegdheid gegee het oor die kerk. Ten einde die invloed
van die Engelse regering verder uit te brei, is ook ’n aantal Skotse predikante na
die Kaapgebring. Die Metodistiese invloede wat langs hierdie weg in die kerk
gekom het, het talle “Doppers” aan die oosgrens laat terughunker na die beginsels
en uitgangspunte van die Sinode van Dordt 1618/1619. Die invoer van die
Evangeliese Gesangbundel in 1814 het hiermee saam bygedra tot spanning in
die kerk. Uiteindelik het die stryd rondom die Evangeliese Gesange die skerppunt
geword vir die stryd teen ontwikkelings in die kerk waarmee die “Doppers” nie
kon saamstem nie.
Die Groot Trek rondom 1838 kon nie verhoed dat die konflik en stryd in die kerk
verder opvlam nie. Sporadiese verset teen wat genoem is die on-Skriftuurlikheid
van die Gesange het voorgekom in plekke soos Colesberg, Graaff-Reinet en
Rustenburg. Die sg “herderlike brief” wat die Ring van Graaff-Reinet aan die
beswaardes geskryf het waarin hulle die besware teen die Gesange veroordeel
en die beswaardes oponkerkregtelike wyse probeer dwing het om van standpunt
te verander, het die konflik verder aangewakker.
Nadat daar in die gemeente van Rustenburg openlike onrus uitgebreek het, is ds
Dirk Postma deur die Christelik Afgeskeie Gereformeerde Kerk na Suid-Afrika
gestuur om te kom hulpaanbied. Waar hy aanvanklik met ’n sendingopdrag gekom
het, het die besondere situasie van die kerke in die Transvaalse Republiek hom
beweeg om eerder daar direk betrokke te raak. Nadat hy met sy aankoms in die
Kaapdienste gelei het (waartydens hy ook Gesange laat sing het), het hy die
mening uitgespreek dat daar sekere van die Gesange is waarvan die inhoud nie
Skriftuurlik is nie. Gedurende sy reis na die Transvaal, het hy bewus geword van
intense spanning in die kerk rondom die Gesange. In antwoord op’n vraag van
die Algemene Kerkvergadering te Pretoria in 1859, het Postma hom as volg oor
die kwessie van die Gesange uitgelaat:
1. Het ’n kerk sodanige gesange met vrede in die Gemeente in die algemeen,

en is hulle regsinnig, dan durf ek die kerk daarin nie veroordeel nie nóg hom
daaroor bemoeilik, soos ek opmy deurreis betoon het.

2. Maar hou ’n kerk hom slegs aan die gesange waarvan die teks in die Bybel
gevind word, is dit seker opdie veiligste weg. En hierdie weg kan ek met volle
vrymoedigheid bewandel.
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3. As daar dus sommige lede is wat gemoedelik beswaard is oor die sing van
Gesange in die openbare godsdiensoefening waarvan die teks nie in die Bybel
gevind word nie, dan dien die ander dit ook na te laat, want daardeur sal hulle
uit broederliefde ’n ergernis wegneem, al was hulle self daar nog nie van oortuig
nie. En dit nog te meer aangesien die Psalms met ’n verenigde stem gesing
kan word (Rom 14).

4. Kan dit egter nog nie verkry word nie, dan raai ek aan dat die Algemene
Kerkvergadering dit aan die wysheid en die gewete van elke leraar oorlaat
om hierin te handel volgens sy gewete, met inagneming van die toestand van
die gemeente, sodat daar oor hierdie saak geen verdeeldheid nóg skeuring
sal plaasvind nie.

In sy Rapport aan die kerk in Nederland wat hom na Suid-Afrika gestuur het, gee
Postma die volgende motivering vir sy aanbeveling by punt 4:
“Tot die gee van so ’n raad as in nr. 4 uitgedruk, het ek my geroepe geag onder die
gegewe omstandighede en sou dan ook die hulpvan ons Kerk durf toegesê het,
altans daarophoopgegee het in vertroue dat as die broeders daarin mekaar in
liefde kon verdra, dan sal die waarheid wel triomfeer. Ook was die broeders aan
ons kant dan ook tevrede. Ek het daar wel iets gevaarliks in gesien, maar ek kon
nie anders as ek alle omstandighede in hierdie land in aanmerking neem nie.”
’n Fyn lees van bg standpunte laat dit blyk dat Postma, hoewel hy persoonlik
eerder kies vir liedere waarvan die teks in die Bybel gevind word (omdat dit die
veiligste weg sou wees), tog toegee dat regsinnige gesange aanvaarbaar is. Hy
verwys ook na sy eie optrede opsy “deurreis” (van die Kaapna die Transvaal),
waarin hy hierdie standpunt gehandhaaf het met die opgee van o.a. gesange in
die eredienste wat hy gelei het. In plaas daarvan om hom krities oor die
regsinnigheid van die gesange uit te spreek, blyk dit dat Postma eerder besorgd
is oor die eenheid in die kerk. In beide punte 3 en 4 hierbo gaan dit vir hom meer
oor die eenheid in die kerk en die verdra van opponerende standpunte (volgens
Rom 14), as wat dit gaan oor die prinsipiële saak van die sing van gesange al
dan nie. Indien die prinsipiële beswaar teen die gesange vir hom só
vooropgestaan het, sou hy nie die behoud van eensgesindheid so sterk bepleit
het nie.
Dit is nie ’n wesenlike prinsipiële beswaar teen die Gesange as sodanig nie,
maar die optrede van die Algemene Kerkvergadering daarná, wat Postma in
werklikheid beweeg het om die beswaardes te ondersteun en uiteindelik te helpin
die stigting van die Gereformeerde Kerke. Nadat Postma se standpunte oor die
gesange bespreek is, is sy aanbeveling nl. dat die sing van gesange oorgelaat
word aan die oordeel van die predikante, afgestem, deurdat 14 lede daarteen
gestem het en net 8 daarvoor. Gevolglik het die vergadering ’n alternatiewe besluit
goedgekeur wat gelui het dat met dank gebruik gemaak sou word van die aanbod
van die Nederlandse Kerk (vir meer hulp, ook in terme van predikante wat na die
Transvaal gestuur sou word) “mits die evangeliese gesangboek erken word en
daarvan by die openbare godsdiens in die Kerk gebruik gemaak sal word.”
Net soos in die geval van die “herderlike brief” van die Ring van Graaff-Reinet
aan die beswaardes, is hier ook sprake van ’n poging om beswaardes teen die
gesange op’n onbehoorlike wyse kerkregtelik te probeer dwing om dit in die
eredienste te sing. Vir Postma het dit nie gerym met die opdrag waarmee hy na
die Transvaal gestuur is nie. Volgens die beginsels van die Kerkregering wat
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gegeld het in die Christelik Afgeskeie Gereformeerde Kerk van Nederland
waarvan hy afkomstig was, was dit onaanvaarbaar wanneer iemand ’n ander
gelowige sou probeer dwing om onderhorig te wees aan “menslike bepalings”
en die “juk van kerklike plegtighede” waarvan daar “geen direkte bevel in die
Woord van God gevind kan word nie”. Dit is volgens Hand 15:10 en Gal 5:1 beskou
as “’n berowing van die vryheid wat Christus aan sy kerk gee.” In die besluit van
die Algemene Vergadering het Postma ’n menslike juk gesien waarmee die
beswaardes se vryheid in Christus ontneem is. Ten einde getrou te kon bly aan
die beginsels waaronder hy namens die Christelik Afgeskeie Gereformeerde Kerk
van Nederland na die Transvaal gekom het, kon hy nie anders nie, as om standpunt
in te neem teen die besluit van die Algemene Vergadering.
Hoewel dit blyk dat die meerderheid beswaardes tevrede sou wees om nie af te
stig solank die Gesangboek nie verpligtend gemaak sou word nie, kon die
Algemene Vergadering van 1859 nie van die teendeel oortuig word nie. Uiteindelik
het die omstandighede hulle gedwing om Postma se hulpte vra met die stigting
van die Gereformeerde Kerke.
Wat opval in die hele verloopvan hierdie gebeure, is dat daar opgeen
tydstipgeleentheid geskepis om die aanvaarbaarheid en/of regsinnigheid van
die Evangeliese Gesange deur ’n meerdere kerklike vergadering te laat toets
nie. Beswaardes het wel hulle mening opkerkraadsvergaderings gelug, en het
“aangevoel dat daar probleme met regsinnigheid is”, maar het hulle (volgens hulle
eie getuienis) nie bevoeg gevoel om die Gesange te ontleed en met gemotiveerde
teologiese argumente aan te toon waar die regsinnigheid kortkom nie. Hoewel
dit bekend is dat Postma teenoor die gemeentes aan die Kaapdie opmerking
gemaak het dat daar wel enkele gesange is wat na sy mening nie die toets van
regsinnigheid sou slaag nie, is besware teen die bundel Evangeliese Gesange
egter nêrens opdeurtastende wyse ondersoek en beoordeel nie.

3.8 Gevolgtrekkings uit die geskiedenis
(a) Van die Tweede tot die Vierde eeu is die Skrifgetroue lied naas die

Psalmbundel gebruik sonder teenkanting uit kerklike kringe. Die indra van
dwaling deur nie-Skrifgetroue liedere waarvan die teks nie in die Bybel
voorkom nie, is bestry met Skrifgetroue liedere, waarvan die teks ook nie in
die Bybel voorkom nie. Tog het die dwaling deur liedere kerkleiers, soos
Augustinus tot versigtigheid gedwing en is die versigtige weg gevolg deur
te stel dat slegs liedere wat deur God gegee is in die Skrif aan Hom tot sy
lof teruggesing moet word.

(b) Na die Psalm gesing is, het verskeie kerkvaders die gemeentes geleer om
verskillende doksologieë as afsluiting van die lied te sing.

(c) In die vroegste tyd van die Reformasie is Skrifgetroue vrye liedere naas die
Psalms gesing veral in die tyd van die brandstapels. Onder die Reformatore
was daar twee standpunte oor die gebruik of nie-gebruik van die Skrifgetroue
lied waarvan die teks nie in die Bybel geskryf staan nie. Calvyn, Knox en
andere het sterk die weg van Augustinus gevolg, hoewel hulle by uitsondering
ook Skrifgetroue liedere laat sing het. Luther, Bucer, Zwick en andere het
wel Skrifgetroue liedere laat sing, waarvan die teks nie letterlik in die Bybel
gestaan het nie.

(d) Die Psalmberymings het feitlik deurgaans “eenige Gesange” ingesluit en
die getal wat ingesluit is, het gewissel.
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(e) Die voorstanders van die sing van liedere waarvan die teks letterlik in die
Bybel staan, se oorheersende motivering was dat dit ’n veilige weg sou
wees om dwaling uit die kerk te weer.

(f) Daar was veral verset teen die dwingende invoer van ongetoetsde gesange
en vanweë onkerkregtelike optrede hieroor dat kerkskeurings plaasgevind
het.

(g) In Suid-Afrika het die beswaardheid oor ’n wegbeweeg van die beginsels
van die Sinode van Dordt 1618/1619, in die 19de eeu gekulmineer in protes
teen die gedwonge invoer van Evangeliese Gesange in die eredienste.
Hoewel dit volgens hom die veiligste weg sou wees om gesange te sing
waarvan die teks in die Bybel gevind word, kon ds Dirk Postma volgens sy
eie getuienis nie prinsipieel met die sing van regsinnige gesange fout vind
nie. Die onkerkregtelike forsering van die Evangeliese Gesange
opbeswaarde lidmate het hom egter genoopom hulle te ondersteun. Dit het
uiteindelik uitgeloopopdie ontstaan van die Gereformeerde Kerke.

4. Die Kerkorde, artikel 69
Die motivering vir die Beskrywingspunt ophierdie punt word in 1.3 van die
Beskrywingspunt genoem: “Die GKSA het tot hiertoe – vir eie gebruik – die kerklied
beperk tot dié genoem in KO, art 69. Die gebruik van liedere in die erediens
waarvan die teks nie direk uit die Bybel kom nie, is egter nooit as sodanig by
ander kerk-gemeenskappe afgekeur of as vals bestempel nie. Sodanige gebruik
by ander kerkgemeenskappe het ook nog nooit ’n belemmering gevorm om
korrespondensie met sodanige kerke te onderhou nie.”
Beredenering
Die bekende Kerkregtelike van die Christelijk Gereformeerde Kerken in Nederland,
prof W van ’t Spyker som die geskiedenis van die Kerklied gedurende die
Reformasie soos volg op. Dit toon ook sy standpunt ten opsigte van die uitbreiding
van artikel 69 Kerkorde: “Het standpunt van Calvijn, dat van Augustinus, leek de
overhand gekregen te hebben: we gaan het veiligst wanneer we in alle opzichten
het sola scriptura handhaven en de consequentie daaruit trekken: geen ander
liedere dan die in de Bijbel te vinden zijn. Intussen bleef tog ook het een andere
besef leven binne diezelfde traditie. Johan Zwick in Constanz had daraan
uitdrukking gegeven. Men dient zich niet alleen aan de Woord te hou, maar ook de
ruimte te respekteer die de Geest Zichzelf schept in het vrije kerklied. Het moet
aan de Schrift getoetst worden. Er was geen gereformeerd theoloog die in absolute
zin die gedachte wilde verwerpen. Het vrije lied word ook uit en door de Schrift
opgeroepen als een vrije schepping van de Geest. Het mag daarom binne de
gemeente niet verworpen worden. Niemand zou dit wil ontkennen. Nietemin blijven
er twee lijnen duidelijk zichtbaar in de geschiedenis van het kerklied vanaf Luther.
Zij herinneren voortdurend aan de tweeslag die voor gereformeerde theologie
kenmerkend is. Psalm én lied getuigen van de samenhang die onlosmakelijk is
van Woord en Geest.”
Bouwman, in sy omvattende werk oor die Gereformeerde Kerkreg kom tot die
volgende konklusie nadat hy artikel 69 breedvoerig behandel het: “Al moge er dus
– uit principieël gezichtspunt beschouwd - geen overwegend bezwaar bestaan om
goede schriftmatige gezangen in de dienst der kerk in te voeren; al moge voor de
invoering pleiten gelijk de deputaten opde synode te Arnhem rapporteerden: ‘ten
eerste, dat de gemeente de N Verbonds behoefte hefft om, evenals dit door de
triumfeerende kerk in de hemel geschiedt, in de ‘nuwe lied’ de aanbidding en eere
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toe te brengen aan de Lam, dat voor ons geslacht is; ten tweeden dat oponze
Christelijke feestdagen de groote heilsfeite, zooals Christus geboorte, opstanding
en de uitstorting des heiligen Geestes om een lied dier feiten in het licht stelt; en
ten derde. dat zulk een lied ook gewenscht is bij de bediening der sacramenten en
kerklijke plechtigheden, waarvoor de psalmen ons niet genoegzame stof bieden’ –
toch moeten de kerken bij de beoordeeling of zij zulke gezangen zullen invoeren er
weer mede rekenen, dat de gezangen-quaestie in Nederland een onbevangen
beoordeeling moeilijk maakt, en bedenken dat de rust en opbouw der kerken er
niet wordt tegengegaan.”
Hierdie artikel is in Nederland deur die Gereformeerde Kerken in 1933 verander
sodat dit die gesange wat tot in 1933 deur die Sinode goedgekeur is, ook kan
insluit.
In 1939 het die Sinode van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika byna met
algemene stemme die beginsel aanvaar dat die uitbreiding van kerksang mag
geskied. Gevolglik het die Sinode van 1942 oor ’n spesiale bundel van Totius wat
aan die Sinode voorgelê is, besluit om 50 Skrifberymings goed te keur en dat
Kerkrade self sal besluit wanneer dit geleë is om dit in gebruik te neem. TT Spoelstra
sê in hierdie verband: “Die Skrifberymings raak nie die wese van die liturgie nie,
slegs die welwese daarvan.” Die plaaslike kerkrade kon daaroor oordeel, waarna
die Sinode van Aliwal-Noord 1942 dit aan die Kerkrade vrygestel het om te gebruik
indien hulle dit so sou verkies.
B Spoelstra stel die volgende in sy bespreking van hierdie artikel: “Die eerste vyf
Geref Kerke word in 1859/60 oënskynlik gestig omdat die mense Gesange uit die
liturgie wou ban. Ds Postma het egter op11 Januarie 1859 in Pretoria alles probeer
om ’n kerklike breuk oor die kerkliedere te verhoed. Hy het “orde sonder dwang en
vryheid sonder belediging” begeer. Daarom sou hy geen kerk veroordeel wat
regsinnige gesange gebruik nie. Indien selfs dít aanstoot gee, moes dit liefs ter
wille van die eenheid van die gemeente nagelaat word.” Ds Postma was van mening
dat wie slegs gesange sing waarvan die teks in die Bybel is, op’n veiliger weg is,
en dat waar daar onsekerheid sou bestaan, moet dit aan die “wysheid” van elke
leraar oorgelaat word om volgens sy gewete te oordeel. Daar moenie oor gesange
verdeeldheid of skeuring plaasvind nie. Spoelstra stel ook dat die sing van gesange
’n middelmatige saak is. “Wanneer ’n middelmatige saak egter optipies
dominokratiese en burokratiese wyse van die presbiterianisme uit ’n Ring
afgedwing word, kan daar nie meer sprake wees van die gesag van Christus wat
bedien word nie.”
Gevolgtrekking uit die Kerkorde
Kerkregtelikes is dit eens dat uit die geskiedenis en formulering van Kerkorde,
artikel 69 blyk dat die sing van gesange ’n middelmatige saak is, of nie tot die
wese, maar die welwese van die kerk behoort. Kerkverband word byvoorbeeld nie
hierdeur geraak nie.

5. Behoeftes van die kerkvolk ten opsigte van die kerklied
Die motivering van die Beskrywingspunt wat hierdie aspek raak kom in punte
1.1, 1.3 en 1.6 voor. Dit kan soos volg saamgevat word: “Die kerklied speel ’n
onberekenbare rol in die geloofsbelewing van die gemeente en die verfrissing van
ons lewe met God. In ’n tyd soos vandag kan nuwe, Skrifgetroue liedere ’n groot
bydrae lewer tot verfrisde belewing van die Evangelie en ons omgang met God”.
Die gebruik van liedere waarvan die teks nie direk uit die Bybel kom nie by ander
kerkgemeenskappe het nog nooit ’n belemmering gevorm om korrespondensie
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met sodanige kerke te onderhou nie. “Kerke wat in Sinodes Middellande en
Soutpansberg saamkom, sing trouens liedere van ’n heeltemal ander aard as ons
kerklied. Tog het dit ons korrespondensie en eenheid in kerkverband nie in die
weg gestaan nie”. “Die eensydigheid van ons huidige kerkliedereskat kan kwalik
ontken word. Die oorgrote meerderheid van die liedere wat ons sing, kom uit die
Ou Testament. Dit beteken dat die vervulde heil in Christus maar skraal funksioneer
in ons kerksang. Gesien die belangrike invoed wat die kerklied opons spiritualiteit
het, sal meer liedere oor die vervulde heil in Christus van besondere betekenis
wees. Vir die groei van die gemeente kan ons die kerklied wat die volle heil in
Christus tot inhoud het, nie ontbeer nie”.
Beredenering
Die behoefte om meer liedere, veral vanuit die vervulling in Christus te hê het reeds
na vore gekom in die goedkeuring van meer as twintig Skrifberymings. Die Sinode
laat die moontlikheid oopvir verdere uitbreiding van die liedereskat deur die instuur,
beoordeling en goedkeuring van Skrifberymings. Die Sinode het ook Deputate
opgedra om meer duidelikheid te verkry van beryming van sekere dele van die
Belydenis, die sogenaamde dogmatiese lied. Daar is dus, soos blyk uit
Beskrywingspunte uit die kerke, ’n duidelike behoefte aan die uitbreiding van die
liedereskat.
Vir die welwese van die erediens en die spiritualiteit van lidmate van die GKSA, is
verskeie temas waaroor gesing kan word, maar wat nie tans die aandag kry in die
liedere van die erediens nie. Hier word veral gedink aan die volgende: ’n integrering
van dit wat die Ou en Nuwe Testament leer oor die Messias en die verlossing wat
Hy bewerk; die praktiese betekenis van die vervulde heil in Christus vir my lewe
van vandag; die Drie-eenheid van God (met veral ook die Persoon van die Heilige
Gees as tema); aanvulling by die geloofsuitinge in die gebed (bv lof aan God,
verootmoediging voor Hom, die aangrypvan die genade, die uiting van vertroue in
’n onsekere wêreld, die bede om beskerming en bewaring); die uiting van en
oproeptot die taak-gerigte lewensoriëntering van die gelowige en sy bereidheid
om God te gehoorsaam (in bv die evangeliseringstaak van die kerk, die
verantwoordelikheid om ’n gepaste getuienis opalle vlakke van die lewe te laat
uitgaan; die opdrag om kinders opte voed volgens die Here se Woord). Daar is
ook ’n behoefte aan meer liedere wat gebruik kan word met eredienste opkerklike
feesdae soos Paasfees, Hemelvaart, Pinkster, Kersfees en Hervormingsondag.
Met hierdie tipe uitbreiding in die liederskat kan daar nog meer verdieping en
groei kom in die spiritualiteit van lidmate in die GKSA.
’n Opname oor dit wat gesing word in die eredienste van die kerkgemeenskappe
waarmee die GKSA in engere korrespondensie staan, toon dat hierdie kerke byna
sonder uitsondering (behalwe die Psalms) Skrifgetroue liedere, waarvan die teks
nie in die Skrif staan nie, sing. Hierdie liedere word nie beoordeel voor en gedurende
die tyd wat korrespondensie aangevra en onderhou word nie. Voorbeelde is die
Presbiteriaanse Kerk in Korea (Kosin), die Christelik Gereformeerde Kerk in
Nederland (sien Aanhangsel A hieronder), die Gereformeerde Kerke in Japan, die
Christian Reformed Church in Australië (sien Aanhangsel B hieronder), die Christian
Reformed Church in Kanada en die VSA, en die Gereformeerde Kerke in die Kongo.
Daar is selfs, sover bekend, sommige gemeentes van die Vrijgemaakte
Gereformeerde Kerk wat sodanige liedere in die erediens gebruik. Die kerke in
Suid-Afrika waarmee in eenheid geleef word, soos die kerke in die ressort van
Sinodes Middellande en Soutpansberg sing ook liedere waarvan die teks nie in
die Skrif staan nie. Daar is selfs van hierdie kerke wat nou onder die ressort van
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die GKSA is (kerke in Klassis Capricon), wat hierdie tipe liedere in die erediens
sing.
Gevolgtrekking
Daar is by gelowiges in die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (dit is moeilik om
die getal te bepaal) die behoefte aan die uitbreiding van hulle liedereskat, ook om
oor meer liedere te beskik wat oor die vervulde heil in Christus sing en die betekenis
van die evangelie vir die lewe van vandag uitdruk. Sodanige uitbreiding kan lei tot
verdieping in die erediens en voortsetting daarvan in die lewe van elke dag. Die
vraag na die sing van liedere waarvan die teks nie in die Bybel voorkom nie, kom
nie ter sprake wanneer kerkverband gevra of onderhou word nie. Die kerkverbande
met wie die GKSA in engere korrespondensie staan, sing feitlik sonder uitsondering
almal liedere in die erediens waarvan die teks nie direk só in die Bybel staan nie
en dit raak nie die engere korrespondensie soos die aanvaarding van attestate,
die toelating tot die nagmaal en die optrede van predikante in eredienste van
Gereformeerde Kerke nie.

6. Finale gevolgtrekking
Uit al die gegewens kan afgelei word dat daar prinsipieel nie besware teen die
uitbreiding van artikel 69, Kerkorde, soos in die Beskrywingspunt gevra is, is nie.
Dwarsdeur die geskiedenis, soos Bouwman dit stel, was “uit principieël gezichtspunt
beschouwd geen overwegend bezwaar bestaan om goede schriftmatige gezangen
in de dienst der kerk in te voeren”. Daar was egter nadat dwaling deur die
sogenaamde vrye lied wat nie Skrifgetrou was en wat nie getoets is of opkerke
afgedwing is, in kerke ingebring is, telkens opdie versigtigste weg gewys. Die
weg is om slegs liedere te sing wat berymings is van Skrifgedeeltes waarvan die
teks pertinent in die Bybel is. Die ruimte is deurgaans in mindere of meerdere
mate gelaat vir die byvoeging van liedere of verse waarvan die teks nie in die
Bybel voorkom nie, maar wat as Skrifgetrou beoordeel is.

7. Aanbeveling ten opsigte van die Beskrywingspunt
Aan die Beskrywingspunt word opdie volgende wyse gevolg gegee: Die Sinode
het prinsipieel nie besware teen die invoer van Skrifgetroue, gekeurde liedere nie,
maar benoem Deputate om duidelike riglyne vir die keuring van sodanige liedere
aan te beveel. Hierdie riglyne moet eers deur ’n volgende Sinode goedgekeur
word voordat sodanige liedere ingevoer word.
Besluit: Kennis geneem.

Besluit: Opgrond van ‘n Ordevoorstel word die volgende besluit:
Dat in die lig van die tydsbeperking die Sinode nie nou die saak t.o.v. Skrif- en
Belydenisgetroue lied volledig afhandel nie.
Dat alle relevante materiaal in die Deputaterapporte en huidige kommissierapporte,
asook die twee Beswaarskrifte van Klassis Johannesburg en Randvaal se Part
Sinode (2003) na die Deputate Leerstellige Sake verwys word om die volgende
Nasionale of Algemene Sinode oor die besluitneming te adviseer. Na die Deputate
Leerstellige Sake word die volgende Kommissierapporte en Aanvullende Agenda
verwys: K241-244, K270-K275 en K258-260 asook AA15.18, p700; p744-754,
AA16.1.
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AANHANGSEL A
(Soos ontvang vanaf prof Peels, skakelpersoon van die Christelik Gereformeerde
Kerk in Nederland).

RONDOM HET KERKLIED
IN DE CHR GEREF. KERKEN IN NEDERLAND

Reeds voor 1892 gingen in de Christelijke Gereformeerde Kerk sommige stemmen
opom tot verruiming te komen van de synode-uitspraken ophet punt van het zingen in
de eredienst. Daar is officieel steeds van afgezien. Men bleef bij het besluit van 1836
dat inhield dat men gebruik bleef maken van de “gewone berijming van de 150 Psalmen
Davids en der Liederen, die men in de Bijbel vindt, nalatende en werende uit de
openbare vergaderingen der gemeente de menselijke gezangen, welke niet in de Bijbel
gevonden worden, opdat het werk van mensen niet gelijk gesteld worde met het werk
van de mannen, die gesproken hebben, gedreven door de Heilige Geest.”
Na 1892 komt de gezangenkwestie aanvankelijk slechts ter sprake in het ‘Rapport –
1937’ waarin de verschillen met de Gereformeerde Kerken worden besproken.
In 1968 speelt de kwestie weer toen de particuliere synode van het Westen voorstelde
om “geestelijke liederen, die wel geen directe berijming van schriftgedeelten zijn, maar
de heilsopenbaring, waar deze ‘in het Oude Testament nog duister maar in het Nieuwe
Testament zeer klaar is’ (Nederlandse Geloofsbelijdenis art. 9), beter dan de Psalmen
kunnen bezingen, voor gebruik in de eredienst toe te laten en vast te stellen, opdat de
kerk van Christus niet langer verhinderd zij de naam van haar Here Jezus Christus in
haar lied te noemen.” Ter synode wordt door de commissie opgemerkt dat het
beroepopart. 9 van de NGB niet opgaat. Bovendien is er bezwaar tegen de
argumentering, dat de heilsopenbaring in geestelijke liederen beter kan worden
bezongen dan in de Psalmen. De synode besluit niet in te gaan ophet voorstel van de
particuliere synode van het Westen.
In 1977 ligt de zaak opnieuw opde synode ter tafel, nu vanwege een instructie van de
particuliere synode van het Noorden waarin een zodanige verruiming van art. 69 KO
werd bepleit dat voortaan in de eredienst ook liederen gezongen kunnen worden,
waarvan de inhoud in overeenstemming is met Schrift en belijdenis.
De generale synode van 1977 (Hoogeveen) besluit een deputaatschapte benoemen
voor onderzoek naar het kerkelijke lied. Dit deputaatschapheeft o.m. de opdracht om
zich nader te beraden over de vraag of het in het licht van de Schrift en de gereformeerde
traditie principieel en praktisch verantwoord is om naast berijmingen van oud- en
nieuwtestamentische schriftgedeelten, ook gebruik te maken van andere liederen die
naar Schrift en belijdenis zijn. Verder wordt het deputaatschapopgedragen om m.n.
werk te maken van de vaststelling van berijmde Schriftgedeelten.
In haar rapportage aan de generale synode van Amersfoort van 1980 geeft dit
deputaatschapaan dat er in de gereformeerde traditie een hoofdlijn en een zijlijn te
ontdekken is m.b.t. het zingen van gezangen. De hoofdlijn is: psalmen, geen gezangen.
Maar er is ook een gereformeerde lijn mét gezangen die o.a. gestalte kreeg in de
gezangboeken van Konstanz en Straatsburg, met inleidende woorden van resp.
Johannes Zwick en Martin Bucer.
In het rapport van deputaten wordt het begrip‘berijmd schriftgedeelte’ als volgt
omschreven: “Een berijmd schriftgedeelte is een bewerking in liedvorm van een
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aaneengesloten passage uit de Heilige Schrift waarin de oorspronkelijke tekst zo
getrouw mogelijk wordt gevolgd.”
In 1980 besluit dan de generale synode van Amersfoort o.m. verder te gaan met het
verzamelen van berijmde schriftgedeelten.
Tevens wordt uitgesproken dat de Heilige Schrift het zingen van liederen, die niet
rechtstreeks berijmde schriftgedeelten zijn, niet verbiedt. Wel dient in het licht van
eerdere uitspraken van de kerk naar de eis van de Heilige Schrift grote voorzichtigheid
betracht te worden. Dergelijke liederen kunnen alleen worden aanvaard als voldaan
wordt aan o.m. de volgende bepalingen:
a.dat ze door de generale synode worden vastgesteld;
b.dat wordt vastgelegd dat de plaats van deze liederen in de eredienst ondergeschikt
is aan die van de psalmen en andere berijmde schriftgedeelten;
c.dat het aantal van deze liederen dat van de psalmen en andere berijmde
schriftgedeelten niet zal overtreffen.
In 1983 wordt aan de generale synode een bundeling van 120 liederen voorgelegd.
De volgende criteria voor een verantwoord lied worden genoemd:
a. de liederen moeten het heilshandelen van God opzodanige wijze vertolken, dat zij
met het geheel van Gods heilsopenbaring in overeenstemming zijn en van de Geest
der Schriften doordrenkt zijn;
b. de liederen moeten confessioneel verantwoord zijn en daardoor aanvaardbaar voor
alle kerken;
c. de liederen moeten liturgisch verantwoord zijn;
d. literair en muzikaal moeten de liederen opniveau zijn.
De generale synode is echter van oordeel dat het gebruik van de bundel, die door
deputaten is samengesteld, de eenheid van de kerken niet zal bevorderen, maar de
verwijdering zal vergroten, wat met een aantal overwegingen, waaronder die van het
betrachten van eenheid, liefde en waarheid, in strijd moet worden geacht en besluit te
blijven bij het zingen van de 150 Psalmen in de eredienst.
Appèls tegen dit besluit opde generale synode 1986 worden afgewezen.

In 1995 komt het kerkelijk lied opnieuw ter sprake opde generale synode van
Zierikzee via een instructie van de particuliere synode van het Noorden.
Voorgesteld wordt de redactie van artikel 69 K.O. te wijzigen en deputaten te
benoemen met de opdracht opde eerstvolgende synode liederen naar Schrift
en belijdenis aan te bieden. Deze synode besluit de instructie niet te aanvaarden
daar er “geen nieuwe argumenten worden aangevoerd vergeleken met de
revisievoorstellen ten aanzien van het besluit van de generale synode 1983
inzake het kerkelijk lied, die opde generale synode van 1986 zijn afgehandeld”.
De synode is van oordeel dat er geen gegronde redenen bestaan om genoemd
besluit te herzien.

In 2001 komt het zingen van liederen opnieuw aan de orde opde generale synode via
een instructie van de particuliere synode van het Oosten. Aan een nieuw
deputaatschapwordt de opdracht gegeven om liederen te selecteren waarvan de inhoud
in overeenstemming is met de Heilige Schrift en de gereformeerde belijdenis. Tevens
moet de mogelijkheid worden onderzocht of voor een dergelijke selectie verwezen
zou kunnen worden naar een reeds bestaande bundel.
Deputaten rapporteren aan de generale synode van 2004 dat uit onderzoek is gebleken
dat er heel verschillend gedacht wordt over een eventueel eigen bundel gezangen of
een selectie uit bestaande bundels. Er zijn kerken die geen behoefte hebben aan
gezangen. Andere kerken zingen reeds gezangen uit een of meerdere van de
bestaande bundels. Er zijn ook kerken die zich zullen houden aan een eventuele
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verruiming die door de synode wordt bepaald. Deputaten stellen voor dat de synode
eerst een principebesluit neemt m.b.t. het zingen van gezangen. Pas daarna valt al of
niet te werken aan een bundel of een selectie uit bestaande bundels.
In 2004 spreekt de synode uit dat het te betreuren is dat het besluit van 1983 om de
voorgestelde bundel niet vrij te geven geen recht blijkt te hebben gedaan aan wat
beoogd werd, namelijk de eenheid der kerken.
Kerkenraden die andere geestelijke liederen laten zingen dan berijmde schriftgedeelten
hebben eroptoe te zien dat die liederen in overeenstemming zijn met Schrift en
belijdenis.
Voor deze liederen gelden de volgende criteria:
a. de liederen moeten het heilshandelen van God zodanig vertolken dat zij met het
geheel van Gods heilsopenbaring in overeenstemming zijn en van de Geest der
Schriften doordrenkt zijn;
b. de liederen moeten confessioneel verantwoord zijn;
c. de liederen moeten liturgisch verantwoord zijn;
d. de liederen moeten literair en muzikaal opniveau zijn.
Aan deputaten wordt de opdracht gegeven zich verder te bezinnen opnadere
concretisering van criteria waaraan een kerkelijk lied in het licht van Schrift en belijdenis
dient te voldoen om zo een handreiking te bieden ter beoordeling van liederen, en
daarvan verslag te doen aan de volgende generale synode.

Kort samengevat
1. Tot 1977 wordt er geen aanleiding gezien om verandering aan te brengen.

Psalmen en de bekende catica zijn de enige liederen die mogen worden
gezongen. Ze worden beschouwd als alleen schriftuurlijk.

2. De herhaalde vraag om gezangen doet de synode in 1977 besluiten om de
zaak nader te bestuderen.

3. In 1980 wordt opmeerdere gronden uitgesproken dat de Schrift het zingen van
gezangen niet verbiedt. Maar om de eenheid te bewaren wordt in 1983 toch
niet overgegaan tot het vrijgeven van gezangen. De Schrift verbiedt het niet, de
synode verbiedt het wel met het oog opde eenheid.

4. In de jaren daarna blijkt dat dit niet werkt. De eenheid wordt hierdoor niet
bewaard. Er zijn inmiddels veel gemeenten die zich meer vrijheden hebben
geoorloofd m.b.t. het kerklied. Synodaal ziet men geen kans meer om de kerken
opéén lijn te krijgen. De verantwoordelijkheid wordt nu gelegd bij de plaatselijke
kerkenraad die aan de hand van criteria daaraan leiding moet geven. Via de
kerkvisitatie houden de kerken hieroptoezicht.

AANHANGSEL B
(Verkry uit korrespondensie tussen dr. Johann le Roux en Geoff van Schie van die
CRC in Australië)

The commission of our Synod looking into church music would like to know
more about the church music used by churches with which we are in
ecumenical unity. Would you mind to answer the following questions?
1..  Which hymns does the CRCA use during worshipping services?
We have a mixture of Psalms and hymns as well as contemporary songs.
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2.. Does Synod (or Church Order) prescribe congregations what to sing?
“Other biblically sound hyms and Scripture pasages set to music may be used at
the discretion of the session”. (Church Order Art. 57. c)

3.. Do you use other hymns than Psalms?
Yes

4.. Do local Churches decide for themselves which hymns they use during
worshipping services? If so, what are the criteria to evaluate hymns?
Yes.
Biblically sound and the music too must be appropraite for worship.

5.. Do you use hymns, which are not being used during worshipping services
as well, for example at youth gatherings?
No.
The new variety within worshipservices make it so that at Youth camps etc the youth
are happy to use what is sung in church at their gatherings.

6.. Do all the local churches use the same hymns?
No
It does vary from church to church although the most popular contemporary songs
are sung by all the curches.
The use of data projectors in increasing so that a hand held hymn book is falling
away. THis allows for greater diversity between what the churches may select to use
independently of oneanother.
There are those who think this is a bad move as it is judged to break down the ‘unity’
of our churches. However, others point out unity is not uniformity. Our unity is
determined first by our relationshipto Christ and secondly by our common standing
on the Forms of Unity - our Confessions. All else is negotiable.

7.. What musical instruments are generally in use?
Just about any instrument is available for us, many churches do also use the drums
discreetly - often just using the brushes or light use of sticks so as not to overpower
the congregation.

On a personal note here, I did once have an elderly member who objected to the
introduction of instruments other than the organ. I asked him to inform me what were
the pull stops on an organ were used for and he acknolwedged they were used to
imitate various instruments - flute, violin, trumpet etc. When I asked him which would
the Lord prefer the imitated sound or the real instrument he acknowledged the real
instrument. I then said if the Lord had provided the congregation with skills to play
the real instruments (as in David’s day when he introduced instruments for worshipin
the Old Testament) then why stick soley to imitated sounds? He agreed it did not
make sense. After that discussion he had no futher problems with other instruments
being used.

In my congregation we use the organ for psalms and hymns as they sound better
accompanied by the organ. Contemporary music does not go well with the organ
and so other instruments serve these items better. Of course at times when
instrumentalists or organists are not available then we use what we have so that
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sometimes the organ or piano will be used to play contemporary songs OR other
instruments used to play psalms or hymns.
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21.2 MINDERHEIDSRAPPORT VAN DEPUTATE LITURGIESE SAKE
(HERSIENING VAN DIE 1936-PSALMBERYMING EN DIE
SKRIFBERYMINGE VAN TOTIUS) (Artt 90, 206)

A. Ds BC Smit stel die Rapport.
B. Ordevoorstel: Hierdie Rapport word as ‘n Minderheidsrapport behandel.
C. Besluit: Die Ordevoorstel word goedgekeur.
D. Die Minderheidsrapport word verwys na die Kommissie Liturgiese Sake
E. Dr ME Schalekamp rapporteer namens die Kommissie Liturgiese Sake.

F. RAPPORT

Ordebesluit
Die Sinode moet eers besluit of hierdie Rapport van die Deputate vir die Hersiening
van die 1936-beryming en van die Skrifberyminge van Totius apart deur die Sinode
behandel gaan word en of dit as ‘n Minderheidsrapport van die Deputate vir Liturgiese
Sake behandel moet word.

1. Agtergrond van die Sinodale opdrag
Op aandrang van die NG-kerk (sedert 1967) het die Sinode van 1976 besluit om in
samewerking met die ander twee Afrikaanse kerke ‘n beperkte taalkundige
hersiening van die Psalmberyming te onderneem. Die volgende Sinode (1979)
het egter besluit om van die hersiening van die Psalmberyming af te stap. Die
Sinode van 1997 daarenteen, het besluit dat weer met die hersiening van die 1936-
Psalmberyming voortgegaan moet word.
Die besluit van die Sinode van 1997 lui soos volg:

“4.1 Aan die te benoemde Deputate word opgedra om waar moontlik ligte
redaksionele veranderinge aan die Totiusteks aan te bring. Moeilik-verstaanbare
woorde, argaïsmes en Afrikaans-vreemde woorde kan by wyse van verklarende
aantekeninge verduidelik word.
4.2 Die werk wat reeds in die verband gedoen is, word in ag geneem en sover
moontlik oorgeneem.
4.3 Die huidige bundel Skrifberyminge word ook bewerk.” (Acta 1997:792)

Prof PW Buys het hierdie opdrag ontvang en kon met die hulp van gekoöpteerde
helpers, (br DF du Toit en sr Mione du Toit) die dokument enkele dae voor sy oorlye
voltooi en dit is aan die Sinode van 2000 voorgelê.
‘n Ad hoc-kommissie van die Sinode van 2000 lê dan die onderstaande sake voor
waaroor die Sinode moes besluit, maar waarvan toe net kennis geneem is:
“4.3 Sake waaroor die sinode moet besluit
4.3.1 Die Sinode besluit in die lig van prof Buys se Rapport op welke wyse met
hierdie werk voortgegaan moet word.
4.3.2 Sinode 2003 oordeel oor die Totiusteks.
4.3.3 Die proses voor Sinode 2003 verloop soos volg:
4.3.3.1 Die Deputate vir Psalmberyming kontroleer die teks vir Skrifgetrouheid,
leerstellige suiwerheid, musikaliteit, taalkundigheid en liturgiese bruikbaarheid.
4.3.3.2 Die Administratiewe Buro stel ‘n proefbundel (slapband-, nootlose boekie)
op die goedkoopste manier aan elke kerk beskikbaar vir kommentaar aan die
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nuwe Deputate.  4.3.3.3 Die Deputate vat die kommentaar saam en doen ‘n
aanbeveling aan Sinode 2003.
4.3.4 Die aanvanklike fondse vir die bundeltjie word voorgeskiet en word dan
verhaal uit die verkope daarvan aan die kerke.
4.3.5 Die Sinode neem met dankbaarheid teenoor die Here kennis van die
monumentale werk van wyle prof PW Buys en die medewerkers word ook bedank
vir die ywer en liefde waarop hulle hierdie werk gedoen het.
Besluit: Kennis geneem” (Acta 2000:254).
Die Deputate vir Liturgiese Sake, wat die opdrag gehad het om die hersiening te
finaliseer, het egter by Sinode 2003 aanbeveel dat van die projek afgestap word.
Besluit: Kennis geneem.

2. Opdrag
Die Sinode van 2003 het die afstap-aanbeveling van die Deputate vir Liturgiese
Sake nie aanvaar nie, en het soos volg besluit:
“1. Ad hoc-kommissie om konsekwensies van die besluit om 2.2.2.1 nie te aanvaar
nie, duidelik te verwoord. Die Kommissie is die reeds benoemde ad hoc-
kommissie.
2. Dat met die aanwysing van Deputate vir die Psalms kundige persone benoem
word wat kan voortgaan met die wysiging van die Totiusteks” (Art 198 N51). Vergelyk
Errata Handelinge 2003, waar die besluit soos volg weergegee word:

“9a Dat met beperkte hersiening van die Totiusteks met inagneming van die
voorstelle van wyle prof PW Buys en andere voortgegaan word.
b Dat die hersiene Totiusteks sal voldoen aan die riglyne gestel vir
Psalmomdigting met inagneming van die werk reeds gedoen” (Acta 2003:665,
ingevoeg 1.2.2).

As Deputate vir die hersiening van die Totiusberyming is aangewys ds BC Smit en
oudl DF du Toit en op hulle versoek is prof LF Schulze en sr Mione du Toit deur die
Deputate Liturgie as kundiges aanvaar.
Dit moet in ag geneem word dat die Deputate vir Liturgiese Sake nie ten gunste
van die hersiening was nie en hoewel baie gepoog is mekaar te akkommodeer,
het dit nie geslaag nie. Baie vergaderings het geen vordering opgelewer nie, maar
tog het ons ag gegee op die aspekte wat deur die deputate vir Liturgiese Sake
uitgewys is. Ons het by herhaling versoek, nadat ons ons werk nie verder kon
verbeter nie, dat die werk vir kommentaar aan die gemeentes en enkele kundiges
gestuur word, maar dit is konsekwent geweier. Ons was van mening dat die Sinode
nie besluit het dat die Deputate vir Liturgiese Sake die werk moet beoordeel nie,
die Sinode as opdraggewer sou dit moet doen. Aangesien die tyd min geraak het,
het ds Smit en oudl Du Toit die Deputate vir Liturgiese Sake meegedeel dat verdere
pogings tot samewerking sinloos was en dat afsonderlik aan die Sinode, as die
opdraggewer, verslag gedoen sal word. Die Deputate vir Liturgiese Sake het
daarna besluit dat hulle self ‘n hersiening van die Totiusteks sal doen.
Dertig jaar nadat in 1976 met hierdie saak begin is, word die werk van prof Buys
en die latere medewerkers nou uiteindelik aan die Sinode van 2006 voorgelê.
Besluit: Kennis geneem.
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3. Sake waarvan die Sinode moet kennis neem
3.1 Kommentaar van kerke en individue

Gedurende Desember 2004 is die hersiene teks aan alle gemeentes en enkele
kundiges gestuur vir kommentaar, en 38 gemeentes en enkele werklik kundige
lidmate het oorweldigend positief gereageer. Alle kommentare is deeglik oorweeg,
moontlike verbeteringe op ons werk wat daaruit voortspruit is intensief bestudeer
en heelwat voorstelle is in die hersiening opgeneem.

3.2 Werkmetode
Daar is gepoog om streng volgens die Sinodebesluite van 2000 en 2003 te werk.
Die oorspronklike teks is grotendeels behou; slegs ‘n ligte redaksie of beperkte
hersiening is uitgevoer. In uitvoering hiervan (9a hierbo) is die werk van prof Buys
en medewerkers in feitlik in alle gevalle net so oorgeneem en is daarop
voortgebou. Soms is net ‘n enkele argaïese of moeilik verstaanbare woord in ‘n
versreël vervang en nederlandismes verwyder. In enkele gevalle is presies
dieselfde gedagte met ander woorde vervang wat nog steeds in die register en
idioom van die oorspronklike inpas. In ‘n klein minderheid van die versreëls, veral
waar rymwoorde in gedrang kom, is die sinsbou met nuwe ryme in die bestaande
skema ingepas. In hierdie gevalle is gepoog om selfs nader aan die Bybel en die
Verklarende Bybel van 1958 te beweeg. Metrum en ritme is net so behou, sodat
die bestaande melodieë steeds gebruik kan word. Onder leiding van prof LF
Schulze is die beste beskikbare kommentare oor die Psalms geraadpleeg.

3.3 Verklarende woordelys
Woorde wat nie op hierdie wyse vervang kon word nie, maar wat tans moontlik
steeds beskou kan word as moeilik verstaanbaar, is volgens die Sinode se besluit
in ‘n woordelys saamgevat en verklaar.
Geen asteriske is in die teks aangebring om woorde wat in die woordelys voorkom
aan te dui nie, ten einde die bladspieël ‘skoon’ te hou. Hierdie konvensie word
ook in die 1983-Bybelvertaling gevind.

3.4 Spelwyse
Totius, gesteun of gelei deur sy oorspronklike adviseurs en reviseurs, het soms
afgewyk van die standaardspelling van die tydperk en ter wille van die
gemeentesang elisie aangedui met behulp van verskillende middele. Hierdeur is
aangetoon watter deel van ‘n bepaalde woord op welke toon gesing moet word.
Soms is die sleepboog gebruik, bv skande=en; soms gemodifieerde spelling,
bv. juublend, saalge, needrig. So is seen (waar dit op slegs een noot gesing
word) gewoon sonder die deelteken gespel, terwyl die deelteken steeds gebruik
is waar die woord as tweelettergrepig beskou is en oor twee note gesing word.
Dikwels word die afkappings- of weglatingsteken (apostroof) egter wel gebruik
in die konvensionele funksie: om aan te dui dat een of meer klanke in ‘n woord
nie uitgespreek word nie, bv ‘k vir Ek of ek, aard’ vir aarde.
Waar dit vir die rym nodig gevind is, kom soms afwykende vorme voor soos
vrinde.
Daar is sedert 1937 nooit hierteen beswaar gemaak nie en ook is geen beswaar
in ons kommentare ontvang waar nog enkele woorde op dieselfde manier
behandel is waar die sillabetal nie ooreenstem met die notetal in die melodie nie
– bv Israel (oor twee of drie note), maar die gemeentes pas dit self aan sonder
verdere aanduiding. So ook trug (op een noot) ipv terug op twee note. Dit is ‘n
praktyk wat mbt die uitspraak in poësie heeltemal aanvaarbaar is (dit was in die
ontstaanstyd van die beryming bekend as digterlike vryheid), hoewel dit, in
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ongetoonsette poësie veral, gewoonlik nie tipografies of in spelling aangedui
(hoef te) word nie.
Die meeste van hierdie vorme is waar dit uitvoerbaar was uit die teks verwyder
vanweë die steurende voorkoms van sulke spelvorme in die taal, en onnodige
tipografiese tekens op die bladspieël .
Alle gevalle waar hoofletters in die oorspronklike teks gebruik is in die Messiaanse
psalms om die Messias aan te dui, is so behou. In psalms wat primêr in die Ou
Testament vervul is en later eers in Christus ten volle vervul is, is die lettergebruik
ook behou soos Totius dit berym het.

3.5 Woordeskat
Enkele voorbeelde van woorde wat in die algemene funksies van Afrikaans in
onbruik verval het, word hier weergegee om aan te dui hoe moeilik besluite
geneem kon word, veral as die betrokke woord in die rymposisie staan en dus
ook ten minste een verdere versreël gaan beïnvloed: agterklap, ongeneug, plots,
ras, gebreidel, sponde, vergramd, belaag, skelde, lommer, rosse, skimpversading,
skrei, beryder, en vele meer; almal woorde wat vir die meeste lidmate, en veral
kinders, tans onverstaanbaar is en wat nou vervang is.

3.6 Register en toonaard
Die uiterste poging is aangewend om simpatiek met die oorspronklike idioom,
woordeskat, beeldspraak, segswyse; kortom, die hele register om te gaan sodat
waarskynlik die oorgrote aantal veranderinge by lidmate haas onmerkbaar sal
wees.

3.7 Alle aardse werk bly steeds mensewerk wat nooit volmaak kan wees nie, maar
omdat ons vir die kerk en sy Koning die werk gedoen het, het ons net ons heel
beste gegee. Die werk van die afgelope nege jaar word met vertroue aan die
Sinode voorgelê en ons bede is dat dit goedgekeur sal word. Indien dit nie gebeur
nie, sal die 1937-teks spoedig in onbruik raak – dit is reeds die geval by twee
van die Gereformeerde Afrikaanse kerke.

Besluit: Kennis geneem.

Besluit: Die Sinode gee met dankbaarheid erkenning aan broeders en susters
wat met ywer, toewyding en opoffering aan hierdie saak gewerk het.

4. Sake waaroor die Sinode moet besluit
4.1 Of die aangehegte redaksie van die 1936-Psalmberyming en die oorspronklike

50 Skrifberyminge in ooreenstemming met KO, art 69 aanvaar word vir gebruik
in gemeentes van die GKSA.

4.2 Indien 4.1 aanvaar word, sal die Sinode ook oor die volgende moet besluit:
4.2.1 Dat die naam vir die nuwe boek Psalms en Skrifberyminge sal wees om dit te

onderskei van die Psalmboek van 2001
4.2.2 Dat besin word oor die verdere inhoud van die boek soos die Belydenisskrifte

en Formuliere, maw dat dit slegs die oorspronklike aanhangsels van die 2000-
Psalmboek en 2001-Psalmboek moet bevat

4.2.3 Dat besluit word of daar van die latere Skrifberyminge, wat deur die Sinode
goedgekeur is, ook opgeneem moet word

4.2.4 Dat begroot word vir die uitgawe om die Psalmboek te druk en dat Deputate
aangewys word om die nodige onderhandelinge met drukkers te voer om die
werk te voltooi.
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Besluit: Kennis geneem. (Die Kommissie het geen aanbeveling aan die
Sinode oor 4 gemaak nie en volgens die Notule het die Sinode van hierdie
punt slegs kennis geneem – Deputate Handelinge.)

5. Opdrag aan die te benoeme Deputate
5.1 Die Sinode wys onpartydige kundige Deputate aan (mbt eksegetiese, literêre en

musikologiese vaardighede). Hulle moet die volgende opdrag uitvoer:
5.1.1 Om eenstemmigheid te kry oor wat bedoel word met “ligte redaksionele

wysigings”.
5.1.2 Om die drie hersiene Totiustekste (tw Prof PW Buys, die Deputate vir Liturgiese

sake en die teks van die Kommissie van br DF du Toit) wat op die tafel is te
evalueer en een hersiening saam te stel.

5.1.3 Om die hersiene teks betyds aan gemeentes beskikbaar te stel vir kommentaar
en om daarna die kommentaar te verwerk.

5.1.4 Om aan die volgende Sinode een hersiening van die Totiusteks voor te lê
waaroor die Sinode kan besluit.

5.1.5 Dat persone wat bogenoemde hersienings gedoen het nie weer op die Deputate
sal dien nie. Hulle kan wel vir advies gevra word. (Motivering: ‘n Mens kan nie
jou eie werk beoordeel nie.)

5.1.6 Voorstelle vir die hersiening van die Totiusteks wat die Kommissie ontvang het,
sal aan die te benoeme Deputate gegee word.

Besluit: Goedgekeur.
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21.3 BESWAARSKRIF GEREFORMEERDE KERK ARANOS OOR
BESLUIT VAN SINODE 2003 OOR DIE GEBRUIK VAN DIE 2001-
OMDIGTING IN DIE EREDIENSTE (Artt 11, 47, 260)

A. Die Kerkraad wat die Beswaarskrif indien, is nie teenwoordig nie.
B. Die Beswaarskrif word voorgehou.
C. Besluit: Die Beswaarskrif word verwys na die Kommissie Beswaarskrifte 5.
D. Ds JP van der Walt rapporteer namens die Kommissie Beswaarskrifte 5.
E. Die Kerkraad wat die Beswaarskrif indien, maak nie gebruik van die geleentheid

vir repliek nie

F. BESWAARSKRIF
Die besluit waarteen die beswaar gerig is: Acta 2003:642, art 22F, 3.2.2: “Dat die
1936 beryming saam met die 2001-omdigting in een bundel uitgegee word en vir
gebruik in die eredienste aanbeveel word, onderhewig aan die besluite van elke
plaaslike Kerkraad.”

Vooraf net die volgende
Die fout word dikwels gemaak dat ons die doel van die kerklied omskryf as slegs om
God in die erediens te loof. Hierdie doel staan natuurlik bo alles en voor alles, maar
die kerklied het verskeie funksies om uiteindelik hierdie doel te dien, nl:
1. in die eerste plek om God te prys / te aanbid / skuld te bely (Ps 33, 38, 61, 130,

146, 149, 150);
2. dit is ook Belydenis van geloof en vertroue in God se beloftes (Ps 18, 19, 28);
3. daardeur bemoedig / vertroos / vermaan / onderrig gelowiges mekaar (Ps 21, 46);
4. dit is ‘n getuienis van die kerk teenoor die wêreld (Ps 2, 19, 49, 58);
5. daardeur bestry ons die duiwel en alle bose magte (2 Kron 20:21,22; Hand 16:25,26;

Ps 48, 52);
6. onderrig (Ps 50, 66, 78).

Daarom is dit van wesenlike belang dat ons die Woord van God regsinnig ook in die
kerklied moet sing, want die Gees van God werk deur sy Woord om hierdie dinge te
bewerk (Ef 6). Wie die kerklied verarm, het die kerk ontwapen.

Beswaar
Die Sinode 2003 het die 2001-omdigting aanbeveel vir gebruik in die eredienste terwyl
die 2001-omdigting in stryd is met die Skrif, die Gereformeerde Belydenis en vorige
Sinodebesluite.

Beswaargrond 1
Die 2001-omdigting se gebruik van die Naam van God is in stryd met die Skrif,
Belydenis en Sinodebesluit van 1991.
Motivering
As ons werklik met groot erns en met ootmoed gaan kyk na die waarde wat God self
aan sy Naam heg, kom ons sommer al gou by die eerste bede wat Christus ons leer:
“Vader laat u Naam geheilig word.” Die Heidelbergse Kategismus verklaar dit in Son
47 vraag 122 so: “Laat u Naam geheilig word. Dit is: Gee allereers dat ons U reg ken
en dat ons U heilig, roem en prys in al U werke, waarin U almag, wysheid, goedheid,
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geregtigheid, barmhartigheid en waarheid so skitter. Gee verder dat ons ons hele
lewe, gedagtes, woorde en werke daarop sal rig dat u Naam om ons ontwil nie gelaster
nie maar geëer en geprys word.”
Nou het Christus na hierdie aarde gekom om die Naam van God aan die uitverkorenes
te openbaar (Joh 17:6). Hy bid dat die Vader die wat Hy aan Hom gegee het in sy
Naam sal bewaar (Joh 17:11). In Jes 63:16 roep die volk uit: “U, o HERE, is ons Vader;
ons Verlosser is van ouds af u Naam.”
In die Naam van God word sy wese geopenbaar. Dit wat Hy is, wie Hy vir ons is en wat
Hy vir ons doen. Om God in Gees en waarheid te kan dien en aanbid, ook in die
kerklied, is dit belangrik dat ons Hom allereers reg ken, en ons ken Hom deur sy
Naam.
Die HERE openbaar Hom aan Moses en aan Israel en ons as JAHWE-Ek is. Daardeur
verkondig Hy aan ons: “Ek is werklikheid” “Ek is die enige ware God” “Ek is van
ewigheid tot ewigheid dieselfde.” “Ek is die God van die verbond” “Ek is getrou aan
My beloftes”.
Hierdie Naam van God het Hy aan ons gegee as ‘n Gedenknaam (Eks 3:15, Ps 30:5,
97:12, 102:13, 135:13). Telkens wanneer ons die Naam van God op ons lippe neem
herinner dit ons aan sy genadeverbond met ons. Dit herinner ons aan sy verbondstrou
wat telkemale duidelik in die geskiedenis van die kerk deur die eeue duidelik sigbaar
is in sy weë en beskikking en bestuur van alle dinge tot heil van sy kerk. Sy Naam wek
by ons die verskuldigde eerbied en ontsag, sodat ons Hom sal vrees, maar ook die
kinderlike vertroue en vrymoedigheid waardeur ons in Christus tot Hom kan nader.
God se Naam is so belangrik dat Hy dit self verklaar en dat Hy vir Moses met sy Naam
stuur om hierdie geweldige taak te gaan verrig. Ons sien ook hoe belangrik die Naam
Jesus is, omdat ‘n engel in opdrag van God uit die hemel aan Josef bevel gee om
Hom Jesus te noem en dan verklaar Hy die Naam deur te sê: “Want dit is Hy wat sy
volk van hulle sondes sal verlos.”
Die Naam van die HERE is so belangrik dat Hy in die derde gebod beveel: “Jy mag
die Naam van die HERE (JAHWE) jou God nie ydellik gebruik nie, want die HERE sal
die een wat sy Naam ydellik gebruik, nie ongestraf laat bly nie” (Eks 20:7). Letterlik
staan daar: “Jy mag die Naam van die HERE (JAHWE) nie tot nietigheid ophef nie…”
Daar is verskeie maniere om hierdie sonde te pleeg en een daarvan is om te laster,
maar dit kan ook gebeur deur te maak of die Naam van die HERE niks is nie. Of dit nie
belangrik is om die Naam van die HERE te gebruik soos Hy dit aan ons gegee het nie.
Ons ken God deur sy Naam en die regte gebruik van sy Naam en eers wanneer ons
Hom reg ken soos Hy Homself in sy Naam aan ons geopenbaar het, kan ons Hom
heilig, roem en prys in al sy werke (HK, So 47).
Die 2001-omdigting gaan egter totaal onverskillig om met die Name van God soos Hy
dit aan ons geopenbaar het. Dit maak geen onderskeid tussen die Name van God
HERE (JAHWE) en Here (Adonai) nie. Die omdigting gebruik net Here of Heer vir
sowel JAHWE as Adonai.
In verskillende gevalle word die Name van God selfs omgeruil bv Ps 65: Die grondteks
het deurgaans net God (Elohim) maar die 2001-omdigting vervang dit deurgaans met
Heer/ Here.
In Psalm 112 het die grondteks deurgaans net JAHWE (HERE) en die 2001-omdigting
vervang dit met God (Elohim).
In Psalm 56 het die grondteks 9 maal God (Elohim) en 1 maal HERE (Jahwe). Die
2001-omdigting het 3 maal Here en eenmaal as omdigting van vers 11, God die Here.
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In Psalm 69:7 staan daar in die grondteks: “Here, HERE van die leërskare (Adonai
Jahwe Sebaot) en die omdigting gee dit weer met God.
Die regte gebruik van die Name van God beklemtoon die teenstelling tussen God en
die afgode en tog kan die nuwe omdigting nou deur baie verskillende gelowe
saamgesing word sonder dat dit aanstoot hoef te gee.
Gevolgtrekking
Die 2001-omdigting se onverskillige hantering van die Name van God is in stryd met
die Skrif as die openbaring van God se Naam aan ons. Dit is daarin ook in stryd met
ons Gereformeerde Belydenis in NGB, art 4-7 en ook met die Sinodebesluit van
1991:114 waar die Sinode daarop aandring dat die onderskeid in die Name van God
in ‘n Bybelvertaling eerbiedig moet word en moet geld.

Beswaargrond 2
Die 2001-omdigting laat gedeeltes van die grondteks weg en verander weer ander
gedeeltes so dat die waarheid van die Skrifverkondiging verlore gaan.
Motivering
Die Heilige Skrif leer ons in Op 22:18 en 19: “Want ek betuig aan elkeen wat die
woorde van die profesie van hierdie boek hoor: As iemand by hierdie dinge byvoeg,
dan sal God oor hom die plae byvoeg waarvan in hierdie boek geskrywe is. En as
iemand iets van die woorde van hierdie profesie wegneem, dan sal God sy deel
wegneem uit die boek van die lewe en uit die heilige stad en uit die dinge waarvan in
hierdie boek geskrywe is.” Hierby is ook ons Belydenis in NGB, art 7 van toepassing.
Weglatings
Daar word soveel woorde, sinne en verse in die 2001-omdigting doodeenvoudig
weggelaat wat op geen manier omgedig of in die omdigting verwerk is nie. Dit is
onmoontlik om eers te probeer om almal te noem. Hier volg slegs ‘n paar voorbeelde:
Psalm 6:2: “Wees my genadig”;
Psalm 22:26-27: geloftes betaal, eet, versadig word;
Psalm 23:5: stok, staf, teëstanders;
Psalm 56:8: Hierdie vers is in sy geheel weggelaat.
Psalm 59:3: werkers van ongeregtigheid, manne van bloed;
Psalm 59:6: wees al die ongeregtige trouelose nie genadig nie;
Psalm 59:11,18: my genadige God;
Psalm 65:2: gelofte betaal;
Psalm 69:7: deur my nie;
Psalm 73:27: Want kyk, die wat hulle ver van U af hou, vergaan; U roei almal uit wat
van U afhoereer! Die vers is in sy geheel weggelaat.
Psalm 106:13-18, 23, 26-43: Die grootste deel van hierdie Psalm is weggelaat. Van
Moses se voorspraak en middelaarswerk (23) is geen sprake nie. Die toorn en straf
van die HERE teen sy volk15, 17-18, 23, 26, 27, 29-30, 32, 40-42) word absoluut
verswyg.
Psalm 116:13: beker van verlossinge;
Psalm 119:9-16: Die woord “hart” in vers 10: Ek soek U met my hele hart”; en vers 11:
“Ek het U woord in my hart gebêre.” Vers 10: Laat my nie afdwaal van U gebooie nie”
en vers 12: “Leer my U insettinge!” Die twee versdele word heeltemal weggelaat.
Psalm 136:10, 12, 15, 19 en 20 word heeltemal weggelaat. Ook die opmerkings dat
Sihon en Og “groot konings (17) en “geweldige konings” (18) was, word nie eens
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genoem nie terwyl dit belangrik is tot die troos van die volk dat die HERE hierin sy
verlossende krag getoon het.
Psalm 139:21-22: “Here, sou ek nie dié haat wat vir U haat, en ‘n afsku hê van dié wat
teen U opstaan nie? Ek haat hulle met ‘n volkome haat.”
Psalm 146:8: “Die HERE het die regverdiges lief.”
Hier het ons duidelike bewyse dat die 2001-omdigting nie by die grondteks hou nie
en aan die kanon verander.
Veranderings
Psalm 2:12: Die 2001-beryming (2:6) dig om: “Kom eer die Here en kom buig voor
Hom.” Die oorspronklike het “Seun”.
Psalm 11:5: Die 2001-omdigting het: “Hy haat die onreg en geweld”. In die
oorspronklike staan egter dat die HERE die goddelose en die wat geweld liefhet,
haat en nie net die onreg en geweld nie.
Psalm 22:2: Die 2001-omdigting het: “My God, my God, het U my dan verlaat?” Die
“dan” is bygevoeg en die “waarom” weggelaat.
Psalm 23:2 en 3: Hier word dit so weergegee asof dit iets is wat ek doen en nie dit
wat die HERE doen soos dit in die oorspronklike staan nie. “Volg ek gedweë” vervang
dit wat die HERE doen nl. “Hy lei my om sy Naam ontwil.”
Psalm 31:7: Die 2001-omdigting maak die afgodediens die voorwerp van Dawid se
haat terwyl dit in die oorspronklike die afgodsdienaars is.
Psalm 42:2: Die bok word deur Cloete vervang met dier en in die Spies omdigting
heeltemal weggelaat.
Psalm 139:23-24: Die 2001-omdigting maak van die gebed ‘n stelling: “U wat
dwarsdeur my kan kyk, sien in my die onrus raak.” “Weg van smart” word vervang met
“onrus”. “Ewige weg” is weggelaat en “Lei my” word vervang met “Keer”.
Psalm 146:6,7: Die 2001-omdigting stel die mens in die middelpunt terwyl dit eintlik
gaan oor die HERE se sorg en sy trou oor sy volk in die besonder.
Psalm 147:3a: “Hy genees die wat gebroke is van hart”, word sommer omgedig as
“…Genees is weer ons hart se klop”. Die gebrokenes van hart, wat hartseer is oor
hulle sondes staan in verband met die salige treurendes van die Bergrede. Die 2001-
omdigting laat dit klink na ‘n mediese eerder as geestelike geval.
Hierby voeg ons as Bylae die studiestukke van Prof VE d’Assonville: “WIE KEN DIE
STERKTE VAN U TOORN?” (Ps 90:11) Bylae 1 en DIE ONGELOOFLIKE
VERMINKING VAN PSALM 106 DEUR DIE 2001-OMDIGTING Bylae 2.
Gevolgtrekking
Hier word duidelik iets anders gesê as wat die Heilige Gees in die grondteks sê. Die
ware boodskap van die Gees word daardeur verarm. Let op hoe die duiwel hom
voordoen as “engel van die lig” (2 Kor 11:14). Engel van die lig is hier “’n boodskapper
van die evangelie”. Hy kom met kragtige dade en tekens en wonders van die leuen (2
Tess 2:9). Hy het na Christus in die woestyn gekom en gesê: “Daar is geskrywe…”
(Matt 4:7). Dan haal hy die Skrif buite konteks en subtiel verkeerd aan. Daardeur dien
hy nie die waarheid nie maar die leuen want hy is die vader van die leuen (Joh 8:44).
Daardeur is hy ‘n mense moordenaar van die begin af. ‘n Halwe waarheid is niks
anders as die leuen nie. Hoe arm is die kerk met so ‘n Kerklied!

Beswaargrond 3
Die Psalms wat van Christus getuig is nie so omgedig nie en die sentrale waarheid
van die Skrif word aangetas.
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Motivering
TT Cloete verklaar in die media dat die Messiaanse verwysings in sekere Psalms op
grond van nuwe navorsing verwyder is. Dit is sekerlik nie nodig om in besonderhede
in te gaan en voorbeelde te gee van sulke Psalms nie aangesien dit ‘n erkende feit is.
Die Sinode het gedink om hierdie verleentheid reg te stel deur voetnote onder aan dié
Psalms te plaas om te wys dat hierdie Psalms op Christus van toepassing is (Acta
2003:643, 5.3).
Die probleem is egter dat ons nie die voetnote sing nie, maar die omdigtings waarin
die Messiaanse verwysings verwyder is. Die dwaling gaan dus deur en word gesing
tot “lof” van God en dit is die boodskap wat uiteindelik uitgedra word. Openbaring
12:11 verkondig aan ons: “En hulle het oorwin deur die bloed van die Lam en deur die
woord van hulle getuienis…” Die getuienis van die kerk is tog nie die voetnote nie,
maar in hierdie geval die produk van die sg “nuwe navorsing” waaruit die Messiaanse
verwysings verwyder is!
Hierby voeg ons die artikel van Prof VE d’Assonville: DIE “SLEUTEL VAN DIE KENNIS”
(LUK 11:52) EN DIE PSALMOMDIGTING 2001 as Bylae 3.

Beswaargrond 4
Die 2001-omdigting verander, versag of laat dele van die Psalms wat van die
verbondswraak van die HERE, van sy haat en die haat van sy kinders (haat die wat
God haat) weg. Daarin is die 2001-omdigting onskriftuurlik en in stryd met ons Belydenis.
Motivering
Die sogenaamde Wraakpsalms is sekerlik by baie mense in die gees van die tyd ‘n
geweldige verleentheid. Veral waar ons leef in ‘n tyd waarin vrede en versoening die
hooftema tussen mense en volke met verskillende godsdiensoortuigings is. Tog kan
ons nie die verbondswraak van God en die aankondiging van sy toorn en straf oor die
goddelose uit die Skrif wegwens nie. Die Wraakpsalms is deur die Heilige Gees in die
Skrif ingesluit. Indien iemand sou wou beweer dat dit in stryd is met die liefdesgebod
van die Nuwe Testament vergeet hy gerieflikheidshalwe dat die liefdesgebod van die
Nuwe Testament juis die regte verklaring van die hele gebooie van die Ou Testament is
(Matt 22:34-40). In die Wraakpsalms is die Heilige Gees aan die woord tot lering,
weerlegging, teregwysing en onderwysing in die geregtigheid van God (2 Tim 3:16, 17).
Hierdie feit word deur die 2001-omdigting misken en ons sien dit bv daarin dat Psalm
55:16,24; 56:8: “Werp volke neer in U toorn, o God!” sowel as 73:27 glad nie omgedig
is nie.
Psalm 137:9: “Gelukkig is hy wat jou kinders gryp en verpletter teen die rots!” is deur
Spies weggelaat en deur Cloete versag: “Mag selfs vir jou nageslag ook ‘n swaar
vergelding wag.”
Psalm 139:21-22: “HERE, sou ek nie dié haat wat vir U haat, en ‘n afsku hê van die
wat teen U opstaan nie? Ek haat hulle met ‘n volkome haat; vyande is hulle vir my!”
word deur Spies weggelaat en deur Cloete versag: “…elkeen wat u eer betwis, Here,
is my vyand ook.”
Hierin is die 2001-omdigting onskriftuurlik. Dit verander aan die inhoud en boodskap
van die Gees en gryp so in die openbaring van God.

Beswaargrond 5
Die 2001-omdigting verander aan die grondteks en dra ‘n onBybelse mensbeeld in
die Bybelteks in.
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Motivering
Psalm 23:3b word “Hy lei my…” omgedig met “volg ek gedweë”. Hierdie omdigting
stry teen die Skrif in Rom 2:9-20; 7:18-26; Jes 53:6 en ons Belydenis NGB, artt 23,
24; HK, Son 21 vr 56; 23 vr 59; 24 vr 62; 51 vr 126; 52 vr 127. Hierin is dit duidelik dat
ek vanweë my sondige natuur nie gedweë volg nie, maar dat God my in sy genade lei.
Dit is Hy wat in my werk om te wil sowel as om te werk (Fil 2:13).
Psalm 33:1 word “regverdiges” omgedig met “gehoorsames” wat ‘n verkeerde vertaling
van die oorspronklike is en ‘n valse mensbeeld skep. Dawid, wat owerspel en moord
gepleeg het en so ongehoorsaam was aan die gebod van God en skuldig tot die dood
toe, pleit in Ps 51 om vergifnis en kan uiteindelik ook alleen deur die bloed van die
Lam as regverdige voor God staan (Son 23 vr 60). Son 44, HK vr 114 sê uitdruklik dat
selfs die allerheiligstes het, solank hulle in hierdie lewe is, nog maar ‘n geringe begin
van hierdie gehoorsaamheid. Regverdiges is hulle wat hulle eie sonde en vervloeking
ken, hulleself mishaag en hulle toevlug tot die bloed en die offer van Christus neem.
Dan word sy gehoorsaamheid hulle toegereken.
Psalm 119:9-16: In hierdie verse druk ‘n jongmens sy diepe afhanklikheid van God uit
in sy begeerte om die wet van God te onderhou, maar weet dat hy uit eie krag en insig
nie daartoe in staat is nie. Vers 10:”Laat my nie afdwaal van U gebooie nie.” En vers
12: “leer my U insettinge.” Die 2001-omdigting laat hierdie verse weg en onmiddellik
kry die gedeelte ‘n ander kleur, nl: Dat die indruk geskep word dat die jongman dit self
kan doen.

Beswaargrond 6
Die Sinode neem nie in die oorweging van die 2001-omdigtings die Sinode van 1994
se besluit oor Psalmberymings in ag nie.
Motivering
Die Acta 1994:524 ev: “Die beryming moet die sin en inhoud van die Skrifgedeelte
suiwer en korrek in ooreenstemming met Kerklike Belydenis weergee” (p. 538). Dit is
duidelik uit bogenoemde Beswaargronde dat die 2001-omdigtings in geheel nie
hieraan voldoen nie, maar dat daar baie leemtes en selfs verkeerde begrippe en
omdigtings voorkom en dat die teks van die kanon selfs verander word.

Beswaargrond 7
Die Sinode respekteer nie die eenheid in kerkverband deur hierdie besluit nie.
Motivering
Terwyl die Sinode ten volle bewus is van die geweldige verskille wat daar in die
kerkverband oor hierdie aangeleentheid bestaan, en ook bewus is van die aard en
omvang van die besware, neem hy ‘n besluit wat die eenheid en die orde in die erediens
en tussen kerke versteur.
Ten spyte van die geweldige oorvloed van besware en die duidelike tekens van die
geweldige onrus wat hierdie besluit binne die kerkverband gaan veroorsaak besluit
die Sinode tog om dit aan te beveel. Hierin is die besluit van die Sinode in stryd met
NGB, artt 7 en 32. Art 32 stel dit duidelik: “En daarom verwerp ons alle menslike
versinsels en alle wette wat mense sou wil invoer om God te dien en om, op watter
manier ook al, die gewetens daardeur te bind en te dwing. Ons aanvaar derhalwe
slegs wat kan dien om eendrag en eenheid te bewaar en te bevorder en om alles in
gehoorsaamheid aan God te onderhou.
Daar kan dalk nou geredeneer word dat die Sinode hierdie saak aan die besluite van
die plaaslike kerke oorgelaat het, maar juis daarmee het die Sinode die eenheid en
kerkverband in gedrang gebring aangesien hierdie saak ‘n saak is wat die gewete
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bind. Dit beteken dat kerke wat gewetensbeswaar teen die 2001-omdigting het, nie
meer die eredienste kan bywoon van kerke wat hierdie liedere in die eredienste sing
nie. Dit bring die Sakramente, attestasie, sowel as die Openlike Verklaring in gedrang.
Dit is ongelooflik dat ten spyte van soveel gewigtige besware uit die kerkverband
onmiddellik voortgegaan word met die druk van die nuwe liedboeke ten bedrae van
miljoene rande en dat dit nogal met ‘n inwydingsfees op Hervormingssondag in gebruik
geneem word! Dit dui daarop dat die saak gestoomroller word en grens aan ‘n gees
van ongevoeligheid en onverdraagsaamheid.

G. KOMMISSIERAPPORT

Beoordeling van Beswaargronde
1. Beswaargrond 1: “Die 2001-omdigting se gebruik van die Naam van God is in

stryd met die Skrif, Belydenis en Sinodebesluit van 1991”.
Besluit: Kennis geneem.

1.1 Beredenering
1.1.1 Soortgelyke besware is reeds deur die Deputate in hul rapport (Acta 2003:642,

3.1.4 en 3.1.5) en deur die Sinode 2003 breedvoerig bespreek en beredeneer
(vgl Bylae 2003:653; Bylae A, 2). Die basiese beginsel waarop hierdie kritiek
gebou word, is dat die onderskeid tussen die drie Name in ‘n beryming van die
Psalms konsekwent gehandhaaf moet word. Hierdie kritiek is soortgelyk aan
die kritiek wat teen die 1983-Bybelvertaling gerig was. Uit die Rapport vir die
hersiening van die Bybelvertalings neem die Sinode inderdaad die standpunt
in dat “... die skryfwyse verkies word waaruit die leser en die hoorder die
onderskeiding kan identifiseer” (Acta 1991:114, 2.3). Alhoewel die Sinode
(Acta1991:122, 6.3), meriete in die beswaar gesien het, is dit nie beskou as
genoegsame beswaar om die 1983-vertaling af te keur nie.

1.1.2 Dieselfde redenasie raak die 2001-omdigting. Die verskillende keuses vir of
teen bepaalde Godsname is egter nie ‘n eenvoudige beginselsaak wat met
stelligheid “reg” of “verkeerd” genoem kan word nie. “Vir die beoordeling van
sulke kritiekpunte is dit sinvol om die beginsel wat ten grondslag van die kritiek
lê, te formuleer en te beoordeel. Alhoewel ‘n mens nie die twee berymings
met mekaar behoort te vergelyk wat die afsonderlike Psalms betref nie, is dit
wel sinvol om in die geval van sulke beginselsake te kyk hoe die Ou Beryming
dit hanteer het, omdat die Ou Beryming tans die aanvaarde beryming is.”)
(Besluit 2003:652, Art 22.1, Bylae A, 1.5)

1.1.3 Die feit dat dieselfde probleem nl dat die onderskeid tussen die name selfs nie
in die Ou Beryming konsekwent gehandhaaf word nie, illustreer dit (vgl
voorbeelde Bylae A: 2003:653v, 2. Godsname: “Soos bo gestel, kan die beginsel
ook aan die Ou beryming getoets word. Dit is wel so dat die Ou Beryming
HERE/HEER vir Jahwe gebruik; Here/Heer vir Adonai en God vir Elohim. In
beginsel word die onderskeid wel gehandhaaf, maar uit ‘n kort steekproef blyk
dit spoedig dat die onderskeid nie konsekwent gehandhaaf word nie. So kom
in Psalm 1 Jahwe twee keer in die Hebreeus voor en God nie een keer nie.
Die Ou Beryming het God twee keer en HERE nie een keer nie. Psalm 14 en
53 is feitlik identies. Met onder andere ‘n verskil in die gebruik van die
Godsname”. Die Ou Beryming het dus duidelik nie uitgegaan van ‘n beginsel
dat die Godsname getrou weergegee moet word nie. Dit hoef dus nie te geld
as ‘n beginsel by die Omdigting nie.
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1.1.4 Die Sinode het nêrens ‘n besluit geneem dat die Godsname konsekwent
onveranderd in ‘n nuwe beryming of omdigting gebruik moet word nie, maar wel
te poog om dit sover moontlik te handhaaf. Die afwykings moet altyd
verantwoordbaar wees. In ‘n toonsetting van ‘n Skrifgedeelte kan die beginsel
wel konsekwent toegepas word. (Besluit 2003:643, Art 22.1, 6: “6.1 Die poëtiese
vormgewing, rym, taalritme, fraselengtes, en musikale reëls maak dit
noodwendig dat die digter, net soos in die 1936-beryming, dikwels ‘n
alternatiewe Godsnaam moes kies.”)

1.1.5 Die Name van God word in die 1936-beryming en 2001-omdigting nie
konsekwent gebruik soos dit in die grondteks voorkom nie. Die beswaar gee
egter nie bewysvoering dat die wese, sin en inhoud van die Psalm daardeur
aangetas, of God se Naam daardeur gelaster word nie.

1.1.6 Die beswaardes toon net nog Psalms aan waar omruiling of weglating van  die
Godsname voorkom, maar weerlê nie bg standpunte van die Sinode tov die
saak nie. Geen bewysvoering word vir hulle beswaar gelewer nie

1.1.7 Die beswaardes maak stellings sonder om bewysgronde te verskaf.
1.1.7.1 Teen die Skrif: Geen bewysvoering word gelewer dat die gebruik van die

Godsname in die 2001-omdigting God se Naam laster of misbruik nie.
1.1.7.2 Teen die Belydenis: Geen bewysgronde word bespreek dat die 2001-omdigting

in stryd is met die NGB, artt 4-7 nie
1.1.7.3 Teen Sinodebesluite: In die gevolgtrekking word die Sinode besluit 1991:114

aangehaal wat oor die Bybelvertaling gaan. Die saak van beryming en vertaling
word nie beredeneer of bewysgronde aangetoon nie.

1.1.8 “Die omdigting gaan egter totaal onverskillig om met die Name van God” (p416).
Hierdie “totaal onverskilligheid” word nie bewys nie

1.1.9 “tog kan die nuwe omdigting nou deur baie verskillende gelowe saam gesing
word sonder dat dit aanstoot gee.” Hierdie stelling is onbewese en irrelevant
tov die beswaargrond.

Besluit: Kennis geneem.
1.2 Bevinding

Daar word nie bewys gelewer dat die 2001-omdigting se gebruik van die Naam
van God in stryd is met die Skrif, Belydenis en Sinodebesluit 1991 nie.

Besluit: Kennis geneem.
1.3 Aanbeveling

Die beswaar slaag nie op hierdie grond nie
Besluit: Goedgekeur.

2. Beswaargrond 2: 2001-omdigting laat gedeeltes van die grondteks weg en
verander weer ander gedeeltes sodat die waarheid van die Skrifverkondiging verlore
gaan.
Besluit: Kennis geneem.

2.1 Beredenering
Weglatings (1)

2.1.1 Wat weglatings, byvoegings, in die 2001-omdigting betref, word dit gestel dat
geen beryming van ‘n afsonderlike Psalm heeltemal konsekwent kan wees wat
die lengte van die beryming in verhouding tot die oorspronklike betref nie (Acta
2003:656, Bylae A, 5). In die vormingsproses waar die  ontleding van die struktuur
van ‘n Psalm, en die keuse van hoeveel strofes per onderdeel van die Psalm
gebruik gaan word, bly dit ‘n subjektiewe aangeleentheid waarin daar nie ‘n
“reg” of “verkeerd” bestaan nie. So gebeur dit dat die ou Beryming dikwels baie
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uitbrei, terwyl die 2001-omdigting eerder opsom, veral by die lang historiese
Psalms en Psalm 119. Waar albei die berymings dieselfde tipe probleem tov
die oorspronklike ervaar, nl langer (1936) of korter (2001), kan die 2001-
omdigting se weglatings nie summier, as verlore gaan van die Skrifwaarheid,
beskuldig word nie. By die verkorting het die 2001-omdigting gepoog om die
hooflyne van die Openbaringsgeskiedenis of die gedagtegang te behou (Acta
2003:656).

2.1.2 Die beswaardes gee ‘n hele aantal voorbeelde van Psalms om hul waarneming
te staaf  waar daar weglatings voorkom, maar lewer geen bewys dat die
weglatings die hooflyne van die Openbaringsgeskiedenis of die gedagtegang
van Psalms sodanig verswak het dat dit die kanon (Skrif) verander het nie.
Veranderinge (1)

2.1.3 Die beswaardes gee ‘n hele aantal voorbeelde van Psalms om hul waarneming
te staaf waar veranderinge in die 2001-omdigting aan Psalms aangebring is.
Daar word telkens net die verandering aangedui sonder bewysvoering dat die
waarheid van die Skrifverkondiging daarmee verlore gaan, of dat die betekenis
geweld aangedoen is. Daar word wel by drie voorbeelde afleidings gemaak
wat volgens die beswaardes kan dui op verdraaiing van die waarheid (vgl Ps
23:2,3; 146:6, 7; 147:3a). Neem bv die eerste verwysing nl Ps 23:2,3
waarvolgens die beswaardes dit wat die Here doen nl “Hy lei my om sy Naam
ontwil” vervang is met “volg ek gedweë”, “so asof dit iets is wat ek doen”. Hulle
laat na om net na die vorige twee reëls te kyk waar daar staan:” Na waters van
die rus word ek deur Hom gelei. Hy lei my altyd op die regte weë.” In die 2001-
omdigting word beslis nie in Psalm 23 die mens in die sentrum geplaas nie,
maar God se reddende genade. (Psalm 23 verse 4-6). Dieselfde sin en
betekenis wat die Skrif gee aan Psalm 147:3 word in die omdigting weerspieel.
Die konteks van die hele vers wys daarop dat God die genesing gee. Hierdie
konteks word nie deur die beswaardes verreken nie.

Besluit: Kennis geneem.
2.1.4 Bevinding

Dit is weer eens duidelik dat beoordeling oor weglatings of veranderinge altyd
‘n mate van subjektiwiteit sal hê. Daar mag verskil wees oor die mate van sukses
tov die veranderinge in die 2001-omdigting. Die beswaardes lewer egter geen
nuwe bewyse dat die 2001-omdigting gedeeltes van die grondteks weglaat of
verander sodat die waarheid van die Skrifverkondiging verlore sou gaan nie.

Besluit: Kennis geneem.
2.1.5 Aanbeveling

Die beswaar slaag nie op hierdie grond nie.
Besluit: Goedgekeur.

3. Beswaargrond 3: Die Psalms wat van Christus getuig is nie so omgedig nie en
die sentrale waarheid van die Skrif word aangetas.
Besluit: Kennis geneem.

3.1 Beredenering
3.1.1 Die Kommissie hanteer nie argumente gebou op media beriggewing nie, maar

bepaal hom by die besluite van die Sinode en die materie ter tafel (“TT Cloete
verklaar in die media”).
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3.1.2 Hier word beswaar gemaak teen die Sinode se optrede waar ‘n voetnoot by
geplaas is om die openbaringshistoriese verband met die Messiaanse gebruik
van sekere Psalms in die Nuwe Testament aan te dui. ‘n Stelling word gemaak
sonder om die optrede van die Sinode (Acta 2003::643, 5.3, en p656, 6) met
bewysvoering as verkeerd uit te wys.

3.1.3 Die beswaardes argumenteer dat die voetnotas as regstelling nie gesing word
nie, maar wel die omdigting waaruit die Messiaanse verwysings verwyder is.
Dit is geen argument nie aangesien hoofletter of kleinletter die hoë God in
Christus dieselfde verklank word wanneer gesing.

Besluit: Kennis geneem.
3.2 Bevinding

Die beswaardes lewer geen bewys dat die Psalms wat van Christus getuig is nie
so omgedig en dat die sentrale waarheid van die Skrif aangetas word nie.

Besluit: Kennis geneem.
3.3 Aanbeveling

Die beswaar slaag nie op hierdie grond nie.
Besluit: Goedgekeur.

4. Beswaargrond 4: 2001-omdigting verander,versag of laat dele van die Psalms
wat van die verbondswraak van die Here, van sy haat en die haat van sy kinders
(“haat die wat God haat”) weg. Daarin is die 2001-omdigting onskriftuurlik en in
stryd met ons Belydenis.
Besluit: Kennis geneem.

4.1 Beredenering
4.1.1 Die beswaardes haal voorbeelde aan sonder om die uitspraak van die Sinode

in sy wyse van hantering van die wraakpsalms (vgl Acta 2003:654, 3) met
bewysvoering te weerlê.

4.1.2 Die beswaardes beweer dat God se straf van Ps 55:16 en 24 misken word
terwyl dit met ander begrippe wel in die 2001-omdigting in Ps 55:5,6 bewoord
is. Ps 56:8: “Werp volke neer in U toorn, o God word wel in die wraak van God
in die 2001-omdigitng in ander woorde uitgespreek: “laat U die vyand teruggaan
en op die vlugslaan”. Ps 137:9 se wraak word wel in die 2001-omdigting in
strofe 4 weergegee. Ps 139:21-22 se wraakgedagtes teen die wat God haat
word wel in die 2001-omdigting eerste beryming in strofe 10 verwoord, sowel
as die tweede beryming in die eerste twee reëls van strofe 5.

4.1.3 Weer eens moet die subjektiwiteit van die probleem beklemtoon word. Sommige
mag die wraakuitsprake duideliker en soos in die Ou Bybelvertaling verwoord
wou sien. Waar die 2001-omdigting dan ander woorde gebruik om dieselfde
gevoel van Gods toorn te verwoord, is dit nog geen bewys dat dit onskriftuurlik
is en die inhoud en boodskap van die Gees verander het nie.

Besluit: Kennis geneem.
4.2 Bevinding

Die beswaardes beredeneer nie en lewer geen bewysvoering dat die 2001-
omdigting verander, versag of dele van die Psalms wat van die verbondswraak
van die Here, van sy haat en die haat van sy kinders weglaat nie, en daardeur
onskriftuurlik en in stryd met die Belydenis is nie.

Besluit: Kennis geneem.
4.3 Aanbeveling

Die beswaar slaag nie op hierdie grond nie.
Besluit: Goedgekeur.
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5. Beswaargrond 5: die 2001-omdigting verander aan die grondteks en dra ‘n
onbybelse mensbeeld in die Bybelsteks in.
Besluit: Kennis geneem.

8.1 Beredenering
8.1.1 Die beswaardes verwys na Ps 23:3b in die ou-vertaling waar daar staan “...Hy

lei my...” en in die 2001-omdigting “volg ek gedweë” Hulle verwys na die Skrif
en Belydenis dat dit duidelik is dat ek vanweë my sondige natuur nie gedweë
volg nie, maar dat God my in sy genade lei. Die beswaardes verswyg egter die
vorige twee reëls in die 2001-omdigting wat soos volg lui: “Na waters van die
rus word ek deur Hom gelei. Hy lei my altyd op die regte weë”. Eers dan, nadat
tweemaal op God se leiding gewys is, dan volg die woorde; “ter wille van sy
Naam volg ek gedweë.” Hier is geen sprake van ‘n onbybelse mensbeeld nie.

8.1.2 Die beswaardes verwys na Ps 33:1 se “regverdiges” wat in die 2001-omdigting
met “gehoorsames” omgedig word en wat volgens hulle ‘n verkeerde vertaling
van die oorspronklike is en ‘n valse mensbeeld skep. Inderdaad is die
“regverdiges” diegene wat hul sondes bely en vergifnis deur Christus se bloed
ontvang het. Die beswaardes kan egter geen bewys lewer dat die 2001-
omdigting se “gehoorsames” ‘n ander weg van redding gevolg het nie. Beide
“Regverdiges” van die ou Vertaling, sowel as die “gehoorsames “ van die 2001-
omdigting “ jubel in die Here as verlostes. ‘n Loflied betaam die opregtes(1953-
vertaling); “Sing juigend , sing ‘n nuwe loflied. Besing opnuut die Heer se Naam
bring nou ‘n lofgesang met eerbied soos dit gehoorsames betaam” (2001-
omdigting ) Hier word diesefde eer aan God alleen gegee .

8.1.3 Die beswaardes beweer dat die kern van Ps 119:9-16 nl die jongmens sy diepe
afhanklikheid van God openbaar en sy begeerte om die Wet van God te
onderhou bv in strofes 10 (“Laat my nie afdwaal van u gebooie nie”) en 12
(“Leer my u insettinge “)in die 2001-omdigting weggelaat is. Volgens die
beswaardes word in die 2001-Omdigting die indruk geskep dat die jongmens
dit self kan doen (A:420, B/G 5). Die beswaardes laat na om wel raak te sien
dat hierdie aspekte reeds in Ps 119:3 en 4 aangehaal word:” Hoe leef ‘n
jongmens skoon en suiwer? ...”

Besluit: Kennis geneem.

9. Bevinding
Die beswaardes toon nie aan dat die 2001-omdigting aan die grondteks verander
en ‘n onbybelse mensbeeld in die Bybelteks indra nie.
Besluit: Kennis geneem.

10. Aanbeveling
Die beswaar slaag nie op hierdie grond nie.

Besluit: Goedgekeur.

11. Beswaargrond 6: Die Sinode neem nie in die oorweging van die 2001-
omdigting die Sinode van 1994 se besluit oor Psalmberymings in ag nie.

Besluit: Kennis geneem.
11.1 Beredenering
11.1.1 Die beswaardes verwys na (Acta 1994:538, 3.2.1), nl: “Die beryming moet

die sin en inhoud van die Skrifgedeelte suiwer en korrek in ooreenstemming
met kerklike Belydenis weergee”. Hulle stel dit dan dat 2001-omdigting in



648

geheel nie aan die vereiste vir beryming/omdigting voldoen nie.
11.1.2 Die beswaardes volstaan om na bg beswaargronde te verwys waarin hulle

met sekere voorbeelde wys op leemtes, verkeerde begrippe, verkeerde
omdigtings en dat die teks van die kanon verander sou wees. Daaroor is in
ptte. 1-11 (hierbo) gehandel. Hulle lewer egter hier by die beswaargrond geen
verdere bewyse vir hul standpunt dat die 2001-omdigting “in geheel nie “aan
bg vereiste voldoen nie.

Besluit: Kennis geneem.

12. Bevinding
Die beswaardes bewys nie dat die Sinode die besluit van 1994 nie in ag geneem het
in die oorweging van die 2001-omdigting nie.

Besluit: Kennis geneem.

13. Aanbeveling
Die beswaar slaag nie op hierdie grond nie

Besluit: Goedgekeur.

14. Beswaargrond 7: Die Sinode respekteer nie die eenheid in kerkverband deur
hierdie besluit nie.

Besluit: Kennis geneem.
14.1 Beredenering
14.1.1 Dit is egter so dat die Sinode sy besluite neem getoets aan Skrif , KO en

Belydenis en nie gelei deur moontlike verskille wat daardeur kan bestaan nie
. Daarvoor is daar die kerklike weg van KO, art 31 en 46 om eenstemmigheid
oor die waarheid te verkry.

14.1.2 Die beswaardes beweer dat die Sinode met die 2001-omdigting besluit in
stryd met NG, art 7 gehandel het, sonder om hierdie stelling te beredeneer en
bewys te lewer.

14.1.3 Die beswaardes beweer dat in stryd met NGB, art 32 gehandel is en haal
daaruit die volgende aan: “En daarom verwerp ons alle menslike versinsels
en alle wette wat mense sou wil invoer om God te dien, op watter manier ookal
gewetens daardeur te bind en te dwing. Ons aanvaar derhalwe slegs  wat kan
dien om eendrag en eenheid te bewaar en te bevorder en om alles in
gehoorsaamheid aan God te onderhou.”
Die beswaardes lewer nie met ‘n blote aanhaling uit art 32 NGB bewys dat die
Sinode  menslike versinsels en wette ingevoer het om God te dien nie.
Grondige eksegese en gesamentlike besinning het tot die besluite gelei.

14.1.4 Die Sinode het inderdaad die 1936-beryming en die 2001-omdigting vir gebruik
in eredienste aanbeveel onderhewig aan die besluite van elke plaaslike
kerkraad (Acta 2003:642, 3.2.2). Hierdie aanbeveling getuig van die soeke
na eenheid. Dit het geensins die doel om gewetens te bind nie. Volgens KO,
art 30 is dit elke Kerkraad se eie besluit.

14.1.5 Die beswaardes beweer dat die kerklike band met ander gemeentes wat die
2001-omdigting wel gebruik in gedrang gebring word. Die bewyslas lê by die
beswaardes om aan te toon dat die 2001-omdigting teen Skrif, KO en Belydenis
ingaan. Alvorens dit nie bewys word nie, kan die beswaardes nie anders as
om ander gemeentes met die liefde van Christus, as een in diens, leer en tug
te beskou nie .

14.1.6 Die beswaardes beweer dat die saak gestoomroller is en grens aan ‘n gees
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van ongevoeligheid en onverdraagsaamheid. Die volle proses van
deputaterapporte, kommisie-aanbevelings en besluitnemingsproses op die
volle Sinode het tot die besluit gekom. Dit was juis die doel van die Sinode
om met een bundel aan te toon dat die kerke een is in leer, diens en tug. (Vgl
Acta 2003:644, 5.2.1.1) Al mag die proses vir die beswaardes grens aan
ongevoeligheid en onverdraagsaamheid, word geen bewys gelewer dat die
Sinode met hierdie besluit die eenheid tussen kerke in gedrang wil bring nie.
Soos met enige ander besluit waar daar gevoel bestaan dat teen Skrif, KO en
Belydenis gehandel is, kan die kerklike weg gevolg word soos wat die
beswaardes inderdaad doen.

Besluit: Kennis geneem.

15. Bevinding
Die beswaardes toon nie aan dat die Sinode nie die eenheid in kerkverband
respekteer met hierdie besluit nie.

Besluit: Kennis geneem.

16. Aanbeveling
Die beswaar slaag nie op hierdie grond nie.

Besluit: Goedgekeur.

17. Finale aanbeveling
Die beswaar slaag in sy geheel nie

Besluit: Goedgekeur.
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21.4 BESWAARSKRIF VAN DIE PARTIKULIERE SINODE BOSVELD
TEEN BESLUITE VAN DIE NASIONALE SINODE 2003 INSAKE DIE 2001-
OMDIGTING (Artt 11, 48, 261)

A. Ds SA Cilliers stel die Beswaarskrif.
B. Geleentheid vir vrae en bespreking word gegee.
C. Besluit: Die Beswaarskrif word verwys na die Kommissie Beswaarskrifte 5.
D. Ds JP van der Walt rapporteer namens die Kommissie Beswaarskrifte 5.
E. Ds SA Cilliers lewer repliek namens Partikuliere Sinode Bosveld.
F. Ds JP van der Walt lewer repliek namens die Kommissie Beswaarskrifte 5.

G. BESWAARSKRIF
Die volgende beswaar word aan die Sinode 2006 vir beoordeling voorgehou.
1. Besluite waarteen beswaar gemaak word
Artikel 22, F, 3.2.2 “Dat die 1936-beryming saam met die 2001-Omdigting in een

bundel uitgegee word en vir gebruik in die eredienste aanbeveel word,
onderhewig aan die besluite van elke plaaslike kerkraad.” “Besluit: Goedgekeur”
(Acta 2003:642,643).

2. Gronde vir beswaar
2.1 Die Sinode het KO, art 31 in sy besluitneming verontagsaam.
2.2 Die Sinode het met sy besluit die eenheid van die Skrif verontagsaam.
2.3 Die Sinode het in bogenoemde besluit die “sleutel van die kennis” uit die Psalms

gehaal en dit is strydig met NGB, art 7.

3. Motivering
3.1 Beswaargrond 1: “Die Sinode het KO, art 31 in sy besluitneming verontagsaam”
3.1.1 Die Sinodebesluit van 1994 as volg: (Acta:538, 3.2.1) het die volgende beginsel

van keuring vir Skrifberyminge gestel: “...die beryming moet die sin en inhoud
van die Skrifgedeelte suiwer en korrek in ooreenstemming met die kerklike
Belydenis weergee.” Die Sinode het ook besluit dat dieselfde beginsels en
riglyne vir die keuring van Skrifberyminge vir die erediens net so sal geld vir die
Psalms wat in wese ook Skrifberyminge is (Acta 1994:553, 4.2).

3.1.2 Die verskil tussen Skrifberyming en Omdigting
3.1.2.1 Skrifberyming

Uit die kerkgeskiedenis is dit duidelik dat Psalms berym is met die oog op
gemeentesang in die erediens deur die geïnspireerde Hebreeuse teks suiwer
en volledig weer te gee. Die volgende aanhalings bevestig bogenoemde
stelling:
“1. uitgaan van de Hebreeuwse tekst;
2. de grondtekst zo volledig mogelijk weergeven in dezelfde volgorde (dus
niet: een gedachte uit de Hebreeuwse tekst opnemen en dan volgens eigen
inspiratie uitwerken);
3. het coloriet van het oude oosten bij beelden en zegswizen zoveel mogelijk
bewaren;
4. de voorname, voor ieder verstaanbare omgangstaal gebruiken, waarin de
Heilige Schrift in moderne talen wordt overgezet en die gesproken worden op
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de kansel.” (Hasper, H, 1935 “Geestelijke liederen uit de schat van de kerk
der eeuwen” Deel 2, Hoofstuk 2 soos saamgevat deur Van der Meiden, JA,
1987 “Calvijn en het Kerklied, een studie van H Hasper”, p127).
Die belang van Psalmberyming blyk uit die volgende aanhaling van Calvyn:
“…dit is waar wat Augustinus gesê het, dat niemand in staat is om dinge te
sing wat God waardig is nie, behalwe dié wat hy van Hom ontvang het. Daarom,
nadat ons noukeurig ondersoek ingestel het, en hier en daar gesoek het, sal
ons geen beter liedere vind of ook geen liedere wat beter aan die doel
beantwoord nie as die Psalms van Dawid, wat die Heilige Gees deur hom
gespreek en gemaak het. En buitendien, wanneer ons hulle sing, is ons seker
dat God hulle in ons mond lê, asof Hyself in ons sing om sy roem te verhef.”
(Calvyn, CO 6, 170 & 171).

3.1.2.2 Die Omdigting
Daar bestaan ‘n wesenlike verski l  tussen “psalmberyming” en
“psalmomdigting.” Van Dale, in sy Nederlandse Handwoordeboek, verklaar
die begrip “omdigting” as “dichtend verwerken tot” of “in dicht een anderen
vormen geven.” ‘n “Psalmomdigting” is na ons mening wel ‘n tipe vertolking
van ‘n Psalm en het nie ten doel om die hele Psalm volledig in berymde vorm
aan te bied nie.

3.1.2.3 Bevinding
Met omdigting kan die sin en inhoud van die Skrifdeel verskraal word, sodat
dit nie meer suiwer en korrek weergegee word nie. Die Sinode het nie sy eie
besluit gehandhaaf nie, aangesien hyself die eindproduk die “2001-omdigting”
noem (vgl Acta 2003:642-643, 3.2). Nêrens het die Sinode aan Deputate ‘n
opdrag gegee om saam te werk aan ‘n Psalmomdigting nie. Uit die benaminge
wat die Sinode aan die onderskeie bundels gee, nl die “1936-beryming” en
die “2001-Omdigting”, blyk dit dat die Sinode die beginsel van Psalmberyming
prysgee.

3.1.3 Die weerspreking van die Sinodebesluit van 1994
3.1.3.1 Weglating van die oorspronklike teks

Ps 139:19 tot 22 bevat die vloek oor die vyande van God. Die geïnspireerde
digter roep die oordeel van God oor die goddelose in. Hy stel dit uitdruklik dat
die vyande van God ook sy vyande is. Van hierdie vyandskap tussen die
godvresende en die godloënaar kom niks in die omdigting tereg nie.
Die sin en inhoud van Ps 139 word nie in die Lina Spies-omdigting suiwer en
korrek weergegee nie. Op grond van die voorbeeld van Ps 139 blyk dit dat die
sin en inhoud van die Skrifdele nie die besluit van Sinode 1994 weergee nie.
Die aanvaarding daarvan is dan strydig met die besluit van Sinode 1994
(Acta:538, 3.2.1).

3.2 Beswaargrond 2: “Die Sinode het met sy besluit die eenheid van die Skrif
verontagsaam”

3.2.1 Besluitneming
Die Sinode het die 2001-Omdigtings aanbeveel vir gebruik deur die kerke, ten
spyte daarvan dat die Messiaanse karakter van die Psalms nie in die omdigting
na vore kom nie. Die Sinode besluit dat die “Messiaanse besware” nie as
deurslaggewende beswaar kan dien om die 2001-Omdigting af te keur nie en
gee ‘n motivering, Acta 2003:643, 5.
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3.2.2 Voorlopige bevinding
Die Sinode erken dat die Ou Testament ‘n Messiaanse karakter dra, maar die
besluitneming oor Ps 2 en Ps 110 spreek nie die feit aan dat hierdie twee Psalms
direk van Christus getuig nie.

3.2.3 Beredenering
Die Gees getuig egter van Christus en haal weer in die Nuwe Testament aan uit
die Ou Testamentiese openbaring om dit te bevestig dat daar van Christus getuig
is. So word bv in Ps 2 “die koningskap van Christus deur die Gees van die
profesie beskryf. Dit word aan ons betuig deur die apostels in Handelinge 4:24
en 25” (Calvyn, The Book of Psalms, I p11). Die profesie aangaande die
uitbreiding van die koninkryk sou vergeefs en vals wees, behalwe in Christus
wat die Enigste is wat die wêreld aan Homself kan onderwerp en oor almal kan
heers (Calvyn, The Book of Psalms, I p19). Plumer (Psalms p 38) sê: “Dit sal
eenvoudig ontheiligend wees om sommige van die sinsnedes wat hier gebruik
word, op Dawid toe te pas.” Hy haal ook vir Scott aan, wat sê: “Dit is ‘n duidelike
profesie van Christus wat herhaaldelik as sodanig in die Nuwe Testament
aangehaal word.”
‘n Ander voorbeeld is Ps 110. “Hierdie Psalm is in die hoogste sin Messiaans
(Plumer, Psalms, p 972). “Dit het die getuienis van Christus dat dit geskryf is
oor Hom. As ons nooit sy gesagvolle uitspraak of die getuienis van die apostels
gehad het nie, sou die Psalm self nie ‘n ander verklaring toelaat nie. Die waarheid
wat hier openbaar word, verwys nie na Dawid of na enige ander persoon as na
die Middelaar alleen nie” (Calvyn, The Book of Psalms, IV p 295-296).
Die Nuwe Testament haal Psalm 110 aan in Matt 22:42-46; Mark 12:36, 37; Luk
20:41-44; Hand 2:34-36; 1 Kor 15:25; Heb 1:13; 5:6; 7:17; 10:12 & 13.

3.2.4 Bevinding
Jesus self en die Gees van die profesie getuig daarvan dat daar Psalms is wat
direk Messiaans is. Die Wet, Profete en Psalms getuig van Hom. Hy bevestig
die getuienis in die Nuwe Testament.

3.2.5 Samevattende gevolgtrekking
Met die aanvaarding van die 2001-Omdigting verbreek die Sinode die eenheid
van die Skrif deurdat Ps 2 en Ps 110 direk van die Seun van God spreek as die
Christus wat gekom het. Die feit dat Ps 2 en Ps 110 nie in die omdigting direk
van Christus laat spreek nie, ontbreek.

3.3 Beswaargrond 3: “Die Sinode het in bogenoemde besluit die “sleutel van die
kennis” uit die Psalms gehaal en dit is strydig met NGB, art 7"

3.3.1 Beredenering mbt die “sleutel van die kennis”
Jesus het die valse Skrifverklaring van die Joodse teoloë afgewys, toe Hy gesê
het: “Wee julle, wetgeleerdes, want julle het die sleutel van die kennis
weggeneem; self het julle nie ingegaan nie, en vir die wat wou ingaan, het julle
verhinder” (Luk 11:52).
Dit is die hoogtepunt van ‘n verdoemende reeks herhalings van “wee julle” oor
die Fariseërs en Wetgeleerdes, die toonaangewende teoloë van destyds. Is
daar ooit ‘n groter woord van vervloeking as die “wee julle” uit die mond van
Jesus? Dan kom die lewe tot stilstand. Daar is geen uitkoms meer nie. Alle
deure word toegesluit. Die kerk word pikdonker met die Bybel en al. Geen
redding vir sondaar meer nie. Want die sleutel van die kennis is die kennis van
God in Jesus Christus; so openbaar Hy Hom in sy Woord. Dit is die enigste
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ware teologie. Die koninkryk van God word oopgesluit met ware Skrifuitleg
waarvan Jesus Christus die inhoud is.
Dit geld ook die uitleg van die Ou Testament. Die ewige Seun van God, Jesus
die Christus, word in die Ou Testament verkondig. Die Gees getuig van Hom.
Hy sê dit self:
“Julle ondersoek die Skrifte, omdat julle meen dat julle daarin die ewige lewe
het, en dit is dié wat van My getuig. En julle wil nie na My kom om die lewe te hê
nie” (Joh 5:39-40).
“As julle Moses geglo het, sou julle My glo, want hy het van My geskrywe. En as
julle sy geskrifte nie glo nie, hoe sal julle My glo?” (Joh 5:46-47).
“En Hy sê vir hulle: o Onverstandiges, met harte wat traag is om te glo alles wat die
profete gespreek het! En Hy het begin van Moses en al die profete af en vir hulle
uitgelê in al die Skrifte die dinge wat op Hom betrekking het” (Luk 24:25, 27).
“En Hy sê vir hulle: Dit is die woorde wat Ek met julle gespreek het toe Ek nog
by julle was, dat alles wat oor My geskrywe is in die wet van Moses en die
profete en die Psalms, vervul moet word” (Luk 24:44).

3.3.2 Voorlopige bevinding
Die 2001-omdigting weerspieël nie die Christusprofesieë in Ps 2 en Ps 110
nie. Die Sinode wil dit ondervang met ‘n verwysing na die “Messiaanse gebruik
van sekere Psalms in die Nuwe Testament” in ‘n voetnoot (Acta 2003:643, 5.3).
Tog kan ‘n voetnoot nie die profesie van die teks vervang nie. Wie die teks
begryp hoor daarin hoe die Gees van Christus getuig, omdat hy met die “sleutel
van die kennis” reken. Dit is die openbaring – die kerkvolk moet dit sing, maar
kan nie soos blyk uit die voorbeelde van Ps 2 en Ps 110.
Ps 2:7: Die woorde “U is my Seun, vandag het Ek self U gegenereer” kom nie
duidelik in die omdigting na vore nie. Dit, terwyl Paulus juis hierdie teks in sy
preek (Hand 13:33) aanhaal en dit direk op Jesus toepas. Ook Heb 1:5 en 5:5
haal dit aan en pas dit op Jesus toe.
Gelees saam met die motivering in 3.2 hierbo, is dit ‘n radikale verwerping van
die Skrifgesag soos ons dit bely in NGB, art 7.
Ps 110: Die Psalm word die meeste in die Nuwe Testament aangehaal (sien
3.2). Die apostels sê dat dit wat in die Psalm staan, oor Jesus geskryf is. Hy sê
dit self (Matt 22:42-46). Hy is Dawid se Here wat aan die regterhand van God
sit. Dit is van niemand anders waar nie.

3.3.3 Samevattende gevolgtrekking
Die omdigting weerspieël dit nie. Dit is niks anders nie as ’n aantasting van die
gesag van die Skrif. Die Sinode se poging om dit met ‘n voetnoot reg te stel is
by ver nie genoeg nie. Die Sleutel van die kennis moet in die teks teruggebring
word. Tot dan word ‘n teologie die kerk ingedra wat nie die gesag van die Skrif
erken nie.

H. KOMMISSIERAPPORT
1. Beoordeling van beswaargronde
1.1 Beswaargrond 1: Die Sinode het KO, art 31 in sy besluitneming verontagsaam.

Besluit: Kennis geneem.
1.1.1 Beredenering
1.1.1.1 Die beswaardes wys op die Sinode se beginsels vir die keuring van

Skrifberyminge (1994:538, 3.2.1) nl “...die beryming moet die sin en inhoud
van die Skrifgedeelte suiwer en korrek in ooreenstemming met die kerklike
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Belydenis weergee”. Dieselfde beginsels en riglyne vir die keuring van
Skrifberyminge vir die erediens geld net so vir die Psalms wat in wese ook
Skrifberyminge is” (Acta 1994:553, 4.2).

1.1.1.2 Daar word beweer dat daar ‘n wesenlike verskil is tussen “Psalmberyming”
en “Psalmomdigting”. “Psalmberyming” gaan uit van die Hebreeuse teks; wil
die grondteks so volledig moontlik weergee; wil die Ou-Testamentiese koloriet
bewaar. Wanneer dit gesing word is ons seker dat God hulle in ons mond lê.
“Psalmomdigting” is net ‘n bepaalde vertolking van ‘n Psalm en het nie ten
doel om die hele Psalm volledig in berymde vorm aan te bied nie. (3.1.2.2
latere byvoeging deur beswaarde mondelings aan die Kommissie gemaak.)

1.1.1.3 Die beswaardes beweer dan dat “...met omdigting kan die sin en inhoud van
die Skrifdeel verskraal word, sodat dit nie meer suiwer en korrek weergegee
word nie (3.1.2.3.). Die beswaardes gee geen bewysvoering dat dit wel in die
2001-omdigting gebeur het nie. Daar word net gesê dit kan die sin en inhoud
verskraal. Die beswaardes beredeneer nie die Sinodebesluit se motivering
oor die omdigtings nl dat: “die grondteks en die eksegese daarvan vir die
digters en die kommissies deurslaggewend was” nie (2003:643, 3). Die
beswaardes beredeneer nie die algemene uitgangspunte van die Sinode dat
dit die doel was om die oorspronklike betekenis so noukeurig as moontlik te
behou nie (2003:646, 1). Uiteraard kan dit nie altyd weens die poëtiese
vormgewing, ritme en fraselengtes; die feit dat die Psalms op bepaalde wysies
gesing moes word moontlik wees nie (Acta 2003:643, 6.1). Hier word nie
bewysvoering gelewer dat die sin en betekenis van die Skrifdeel verskraal
word nie.

1.1.1.4 Die omdigting waaroor dit gaan, is beskou as ‘n omdigting van die Ou
Testamentiese boek van Hebreeuse Psalms en is nie ‘n versameling
geloofsliedere wat die totaliteit van die Skrif se geloofswaarhede probeer
insluit nie. Dit behels geen ander opdrag, doel en betekenis as die aanvanklike
opdragte nie (vgl Acta 2000:452, 2.2.6.4 en 2.3.2). Die term “beryming” is
gebruik vir die de novo bewerking van die Psalms terwyl ‘omdigting’ baie meer
Poëties-tegnies van aard is. “Rym” is maar net een van die verskillende
poëtiese tegnieke of elemente. Die proses van omdigting is bewerking van
Hebreeuse poëtiese tekste in prosavorm na singbare Psalms. Dit moet bestaan
uit versreëls, strofes en ‘n musikale struktuur waarby ingesluit word Hebreeuse
metafore in sinvolle Afrikaans, klankstrukture om die Psalms esteties
bevredigend te maak en om ritmies reg te sing sodat dit klink soos goeie
ritmiese Afrikaans.

1.1.1.5 Die beswaardes maak die stelling dat die Sinode nie aan die Deputate ‘n
opdrag gegee het om saam te werk aan ‘n “Psalmomdigting” nie. Uit die
benaminge van die onderskeie bundels, nl die “1936-beryming” en die “2001-
omdigting”, blyk dit dat die Sinode die beginsels van Psalmberyming prysgee
(3.1.2.3). Die Kommissie bevind egter dat dieselfde kriteria toegepas moet
word vir albei: “nuwe Skrifberyminge “ sowel as die “2001-omdigting”
(1994:553, 4.2), wys dat die blote naamsverskil nl “omdigting” geen prysgawe
is van die beginsel van Psalmberyming nie, en ook nie verontagsaming van
KO, art 31 nie.

1.1.1.6 Die kompleksiteit van die poëties-tegniese proses word beter weergegee in
die term “omdigting” terwyl “beryming” die suggestie laat om uitsluitelik met
‘rym’ om te gaan. Onthou moet word dat die 2001-omdigting nie net nuwe



655

Psalmberyminge bevat nie, maar ook nuwe Skrifberyminge wat ook totaal nuwe
omdigtings is. Woorde moet omgedig word om in die aantal reëls, lettergrepe
en bepaalde melodie in te pas. Derhalwe kan die nuwe bundel nie bloot “Nuwe
Psalmberyminge” genoem word nie.

1.1.1.7 Daar word beweer dat die sin en inhoud van Ps 139 oor die vloek oor die
vyande van God nie suiwer en korrek weergegee word nie. By nadere
ondersoek is dit wel so dat Ps 139:21-22 (1953-Bybelvertaling) se
wraakgedagtes teen die wat God haat wel in die 2001-omdigting eerste
beryming in strofe 10 verwoord word, nl: “As U tog maar uit wou roei, wie u
haat en teen U is ,en met slegtheid hul bemoei. Hy wat opstand teen U stook,
elkeen wat u eer betwis, Here, is my vyand ook”. Dit kom ook in die tweede
beryming in die eerste twee reëls van strofe 5 na vore: “Verblind tog dan met
al u luister, die dwase wat U nie wil dien...” In hierdie omdigting van ‘n vers
word die haat van God nie met dieselfde skerpte aangedui nie. Nieteenstaande
dié feit, kan die Beswaardes nie bewys dat daar “niks” van die haat van God
in die vers weerspieël word nie. Die beswaardes moet op die subjektiwiteit
van die probleem gewys word. Sommige mag die wraakuitsprake duideliker
en soos in die Ou Bybelvertaling verwoord wou sien. Waar die 2001-omdigting
dan ander woorde gebruik om dieselfde gevoel van Gods toorn te verwoord,
is dit nog geen bewys dat dit onskriftuurlik is en die inhoud en boodskap van
die Gees verander of verswak het nie.

Besluit: Kennis geneem.
1.1.2 Bevinding

Die beswaardes beweer dat die sin en inhoud van ‘n Skrifdeel deur die omdigting
verskraal word , maar bewys dit nie.

Besluit: Kennis geneem.
1.1.3 Aanbeveling

Die beswaar slaag nie op hierdie grond nie.
Besluit: Goedgekeur.

1.2 Beswaargrond 2: Die Sinode het met sy besluit die eenheid van die Skrif
verontagsaam (3.2)

1.2.1 Beredenering
1.2.1.1 Die beswaardes stel dit dat die Sinode die Ou Testament as Messiaans erken

, maar die besluitneming oor Ps 2 en Ps 110 spreek nie die feit aan dat hierdie
twee Psalms direk van Christus getuig nie.

1.2.1.2 Die Kommissie redeneer dat wat die verhouding tussen die twee Testamente
betref hou die beswaardes nie rekening met die onderskeid tussen die twee
Testamente naas die eenheid tussen die twee nie. Die Sinode hou rekening
met die onderskeid: die Ou Testament het ‘n voor-Christus (Vleesgeworde)
perspektief met ‘n eie openbaringshistoriese en kultuurhistoriese agtergrond.
Die feit is dat al 150 Psalms, voor Christus se koms daar was, en nog ‘n deel
van God se geheimnisvolle waarheid is. Dit is die weg wat die Heilige Gees
daar gebruik het. Die Nuwe Testament bring die volledige openbaring en
vervulling van dit wat in die Ou Testament nog versluier was helder na vore.

1.2.1.3 Wanneer in Hand 4:24 en 25 die koningskap van Christus volgens Dawid se
woorde in Ps 2 beskryf word, is dit immers woorde uit die Nuwe Testament.
Jesus Christus se Naam word nog nie in die Ou Testament daar in Ps 2 genoem
of aan Hom gekoppel nie.
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1.2.1.4 Die Heilige Gees het die weg gevolg om eers na eeue die volle openbaring in
Christus na vore te bring. Uiteraard sal elke gelowige dan vanuit die Nuwe
Testamentiese kennisbron dit weet. Dit is egter nog nie wat in die Ou-
Testamentiese Psalm gesing word nie. Die beswaardes word gewys op die
eenheid van die Skrif en die spesifieke verhouding tussen die twee Testamente.
Dit kan nie ontken word dat in Ps 110 wat eeue voor die Nuwe Testament
geskryf is, die Messias nog nie bekend en geopenbaar was as die Persoon
van Jesus Christus, van wie Dawid eintlik as die Messias in Ps 110 skryf nie.

1.2.1.5 Dit is geen verontagsaming van die eenheid van die Skrif as die Sinode die
interpretasie huldig nie. Ook word Messiaanse karakter daarvan nie ontken
nie, maar juis deur die voetnoot gedra. Die voetnoot getuig juis daarvan dat
die Sinode hierdie openbaringshistoriese lyn na die vervulling in die Nuwe
Testament erken en bely.

Besluit: Kennis geneem.
1.2.2 Bevinding

Die beswaardes lewer nie bewys dat met die aanvaarding van die 2001-
omdigting die Sinode die eenheid in die Skrif verbreek nie.

Besluit: Kennis geneem.
1.2.3 Aanbeveling

Die beswaar slaag nie op hierdie grond nie.
Besluit: Goedgekeur.

1.3 Beswaargrond 3: Die Sinode het in bg besluit “die sleutel van die kennis” uit
die Psalms gehaal en dit is strydig met NGB, art 7 (3.3)

1.3.1 Beredenering
1.3.1.1 Hier word beweer dat die omdigting die “sleutel van die kennis”, dws kennis

van God in Jesus Christus weggeneem het. Die koninkryk van God word
oopgesluit met ware Skrifuitleg waarvan Jesus Christus die inhoud is. Vir die
beswaardes geld dit ook vir die Ou Testament. Die ewige Seun van God, Jesus
Christus, word in die Ou Testament verkondig. Die Gees getuig van Hom. Hy
sê dit self: en dan gee die beswaardes vier teksgedeeltes om dit te bewys.
Die Kommissie bevind dat die beswaarde juis net tekste uit die Nuwe Testament
en nie uit die Ou Testament gebruik om “die sleutel van kennis” as Jesus Christus
daar in Hebreeus geskryf, aan te dui nie. Hierdie tekste uit die Nuwe Testament
lewer nog nie bewys dat die “sleutel van die kennis “ uit die Psalms gehaal is.
Weer eens moet gewys word op die onderskeid tussen die twee Testamente:
die Ou Testament het ‘n voor-Christus (Vleesgeworde) perspektief en sy konteks
het ‘n tipiese eie aard. Die eksegeet moet in die eerste plek ten volle reg laat
geskied aan die historiese, kultuurhistoriese en openbaringshistoriese konteks
van die Ou-Testamentiese Psalm. Daarna geld inderdaad die erkenning van
Jesus in Ps 2:7 soos wat Paulus dit vanuit die Nuwe Testament met terugskoue
in Hd 13:33 verklaar. Wat Jesus van Homself in Ps 110 in die Nuwe Testament
sê is inderdaad waar vanuit daardie tydsgebeure, maar was dit nie ten volle
geopenbaar by die skryf van Ps 110 nie.

1.3.1.2 Dit is eers in die Nuwe Testament dat daar aangesluit word by die moontlikheid
dat ‘n teks ‘n meervoudige vervulling kan hê en volg so die lyn na Christus toe.
Die gevaar bly dat oorhaastig – en los van die openbaringsgeskiedenis om –



657

die Nuwe-Testamentiese vervulling in die Ou-Testamentiese teks ingelees kan
word nie. Die Sinode het daarom besluit om by die 2001-omdigting, by die
Psalms wat in die Nuwe Testament Messiaans gebruik word, ‘n voetnoot te
plaas wat die verwysing duidelik maak.

Besluit: Kennis geneem.
1.3.2 Bevinding

Die beswaardes lewer geen bewys dat die 2001-omdigting aantasting van die
gesag van die Skrif is, of dat die “sleutel van die kennis” uitgehaal is nie. Die
sleutel van die kennis kan nog steeds gebruik word om die volle
openbaringshistoriese lyn by wyse van ‘n voetnota aan te dui.

Besluit: Kennis geneem.
1.3.3 Aanbeveling

Die beswaar slaag nie op hierdie grond nie.
Besluit: Goedgekeur.

2. Samevattende aanbeveling
Die Beswaarskrif slaag in sy geheel nie.
Besluit: Goedgekeur.
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21.5 BESWAARSKRIF VE D’ASSONVILLE (COLESBERG) TEEN ‘N
BESLUIT VAN SINODE 2003 OOR DIE 2001-OMDIGTING
(Artt 11, 49, 262)

A. Dr VE d’Assonville stel die Beswaarskrif.
B. Geleentheid vir vrae en bespreking word gegee.
C. Besluit: Die Beswaarskrif word verwys na die Kommissie Beswaarskrifte 5.
D. Ds JP van der Walt rapporteer namens die Kommissie Beswaarskrifte 5.
E. Dr VE d’ Assonville lewer repliek op die Beswaarskrif.
F. Ds JP van der Walt lewer repliek namens die Kommissie Beswaarskrifte 5.

G. BESWAARSKRIF
1. Inleiding

Motivering vir indiening van beswaar by Sinode
Op grond van ‘n 1994-Sinodebesluit (Acta 1994:53, 3.2) word hierdie Beswaarskrif
direk by die Nasionale Sinode ingedien. Die genoemde besluit (nav die Rapport
van die Kommissie pre-advies, om staande die Sinode ‘n aanbeveling te maak oor
die interpretasie van 1991 se besluit mbt die ontvanklikheid van Beswaarskrifte),
lui soos volg:
“3.2 Die Beswaarskrif wil niks meer sê as dat die gewone kerklike weg vir die
behandeling van alle sake onder KO, art 46 onder gewone omstandighede gevolg
moet word met inagneming van KO, artt 30, 31 en 33. Die reg van direkte toegang
tot enige meerdere vergadering vir aangeleenthede wat dit Skriftuurlik regverdig,
word nie deur 1991 se besluit geblokkeer nie.

Besluit Goedgekeur.”
Die redes daarvoor om hierdie Beswaarskrif direk by die Sinode in te dien, is die
volgende:
1. Hierdie beswaar raak die Belydenis in terme van Christus se Godheid, die

Heilige Gees en Skrifgesag. Gevolglik is dit van so ‘n dringende belang dat dit
direk by die Sinode ingedien word.

2. Die besluite waaroor dit gaan, is uiteraard besluite van Sinode 2003 – waardeur
alle kerke binne die GKSA geraak word. Die beoordeling daarvan hoort dus by
die Sinode self (KO, art 30).

2. Sinodebesluite waarteen beswaar gemaak word
2.1 Sinodebesluite

Daar word beswaar gemaak teen die volgende besluite in die Handelinge van
Sinode 2003 (48ste Nasionale Sinode, Acta:642):
“3.2.2 Dat die 1936-beryming saam met die 2001-omdigting in een bundel
uitgegee word en vir gebruik in die eredienste aanbeveel word, onderhewig
aan die besluite van elke plaaslike Kerkraad.

“3.2.3 Dat in die Psalmbundel, by sowel die 1936-beryming as die 2001-
omdigting, die openbaringshistoriese verband met die Messiaanse vervulling
Psalms met voetnote aangedui word ooreenkomstig die riglyne in Bylae D.”

2.2 As deel van die Sinodebesluite wat goedgekeur is, geld ook die “Motivering”
(Acta:642 en 643).

Verskillende aspekte van die “Motivering” raak bg beswaar (teen 3.2.2 en 3.2.3
in die Acta:642) direk. Beswaar word gemaak teen spesifiek die volgende
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wesentlike punte uit die “Motivering”, wat ook hier aangehaal word (Acta:643;
onderstreping deur my – VE d’A):
“3. Die medewerkers lewer getuienis dat die grondteks en die eksegese daarvan
vir die digters en die Kommissies wat saam met hulle gewerk het,
deurslaggewend was. Elke omdigting rus in die eerste plek in eksegese en is ‘n
omdigting wat herhaaldelik nagegaan is.” [...]
“5. Die ‘Messiaanse besware’ dra gewig (vgl 5.2 hieronder), maar kan om die
volgende redes nie as deurslaggewende beswaar dien om die 2001-omdigting
af te keur nie:
“5.1 Die hele Ou Testament dra ‘n Messiaanse karakter wat die lyn van die
openbaring al helderder laat oopgaan tot in die Nuwe Testament. Die Heilige
Gees het hierdie weg gevolg in die Ou Testament. Ons moet die weg respekteer
wat die Heilige Gees gebruik het. Daarom is die Ou Testament omgedig soos hy
homself aanbied.” [...]
“5.3 ‘n Voetnoot kan die openbaringshistoriese verband met die Messiaanse
gebruik van sekere Psalms in die Nuwe Testament aandui (vgl 2.3.3).” [...]
“Besluit: Goedgekeur”.

2.3 Verder vorm “BYLAE A – Kritiek op die Nuwe Afrikaanse Psalmberyming”
(Acta:646-659) ‘n belangrike grondslag vir bg Sinodebesluite (3.2.2 en 3.2.3 in
die Acta:642). Die deel wat veral met hierdie beswaarskrif verbandhou en
waarteen hier beswaar gemaak word, kom uit punt 6 van “BYLAE A” (p. 657), en
word hier aangehaal (onderstreping deur my – VE d’A):
“Die Kommissies het besluit om die grondteks te volg deur die Psalms te verstaan
soos die eerste hoorders dit sou verstaan het. Die Nuwe-Testamentiese gebruik
van Psalms is inderdaad belangrik en ‘n saak wat in eksegese en prediking
aandag moet kry. Om sekere Psalms nie deur hoofletters as Messiaans aan te
dui nie, verswak nie die openbaringshistoriese lyn wat deur die Ou Testament na
die Nuwe Testament toe loop met ‘n saamtrekking in die koms van die Messias,
Jesus Christus nie.”

3. Gronde vir beswaar
3.1 Beswaargrond 1:  Volgens die Skrif en ons Belydenis bring die

Skrifbeskouing ten grondslag aan die 2001-omdigting die Godheid van Christus
en ons geloof in Hom as God in gedrang.
Motivering

3.1.1 Ten grondslag aan die 2001-omdigting lê ‘n Skrifbeskouing waarmee, in
teenstelling met die Skrif self en met ons Belydenis, hier in die eksegese en
omdigtingsproses by voorbaat prinsipieel en bewustelik ‘n deel van die Skrif
buite rekening gelaat word. Dít gebeur wanneer gesê word dat die uitdruklike
doel is om die Psalms te wil omdig soos die Ou Testament “homself aanbied”
(punt 5.1 van die “Motivering”, Acta:643). Daarteenoor bely ons konsekwent
één Woord, die eenheid tussen Ou en Nuwe Testament, die eenheid tussen
“profete en apostels” (NGB, art 3), één Evangelie “wat God self aanvanklik in
die paradys bekend gemaak het. Daarna het Hy dit deur die heilige aartsvaders
en profete laat verkondig ... Eindelik het Hy dit deur sy eniggebore Seun vervul”
(HK, So 6, vr 19). (Vgl Luk 24; Hand 8; Hand 28; Rom 1.)

3.1.2 Die deurslaggewende Skriftuurlike vraag is nie in die finale instansie ‘hoe bied
die Ou Testament hom aan nie?’ (of ‘hoe bied watter gedeelte van die Skrif
ook al hom aan nie?’), maar ‘wat sê die Here?’ Die vraag ‘wat staan grammaties-
histories in ‘n bepaalde teks?’ is uiteraard wel ‘n noodsaaklike vraag en moet
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gewis in die eksegese aangespreek word – maar hierdie vraag het binne die
Gereformeerde Belydenis nie geldigheid as finale maatstaf vir die vertolking
van enige Skrifgedeelte nie. Dit het as belangrike en noodsaaklike eksegetiese
vraag sy geldigheid juis en slegs as één stap in die eksegetiese proses (sowel
tov ‘n woord binne direkte sinsverband, ‘n sin binne direkte paragraaf-/versband,
binne direkte perikoopverband, binne direkte hoofstukverband, binne direkte
verband in die bepaalde Bybelboek, binne bepaalde verband in die genre, binne
bepaalde verband in die Ou/Nuwe Testament, asóók binne verband in die hele
Skrif[!]), nié as die finale maatstaf om daarmee ander dele van die Woord nie
in ag te neem nie. Deur een deel van die Skrif (bv die Ou Testament) in die
finale instansie te wil verklaar sonder inagneming van die res van die Skrif (dit
sou só ook geld vir enige poging om die Nuwe Testament te wil verklaar sonder
die Ou Testament) is tekenend van ‘n Skrifbeskouing wat Biblisisties met die
Skrif omgaan, deurdat daar ‘n versnippering is van die eenheid tussen Ou en
Nuwe Verbond in teenstelling met wat Christus ons juis in sy Woord leer (Matt
5:17) en in teenstelling met die eenheid van die Skrif as Woord soos ons dit
bely (NGB, artt 3, 4, 5, 6, 7, 8).

3.1.3 ‘n Skrifbeskoulike vertrekpunt – vreemd aan die Gereformeerde Belydenis – is
met bg Sinodebesluite aanvaar, asof dit moontlik is om die Ou Testament te
kan verstaan soos die Ou Testament “homself aanbied”, sonder om ag te hoef
slaan op dié Een wat spreek (die Seun van God, die Woord wat mens geword
het – Joh 1), Hy wat die Openbaarder is van die Ou Testament deur sy Gees (1
Pet 1:10-12). Die teks (in hierdie geval die Ou Testament) word in teenstelling
met die Woord self en in teenstelling met ons belydenis losgemaak van Christus
wat spreek deur sy Woord.
Hiermee (met die Skrifbeskouing, onderliggend aan die uitgangspunt “hoe die
Ou Testament homself aanbied”) word die finaliteit en historisiteit en historiese
betekenis van die eenmalige menswording van die Seun van God en die hele
Christus-gebeure wat as finale, hoogste openbaring van God geld (Heb 1) nie
verreken nie. (Heb 1:1 – Nadat God baie keer en op baie maniere in die ou
tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het Hy in hierdie laaste dae
tot ons gespreek deur die Seun ...) Met die aanvaarding van hoe die Ou
Testament “homself aanbied” as finale maatstaf vir die omdigting kom ons
geloof in Jesus Christus as die finale openbaring van God in gedrang, want
geen eksegese en/of omdigting van die Ou-Testamentiese grondteks kan
gedoen word buite Christus om nie; geen eksegese en/of omdigting durf gedoen
word buite dít wat Hy openbaar, óók in die Nuwe Testament, oor Homself, oor
sy Gees en oor die Ou Testament om nie.

3.1.4 Deur “die Psalms te verstaan soos die eerste hoorders dit sou verstaan het”
(Acta:657) beteken dat daar meer gesag verleen word aan ‘n (subjektiewe)
projeksie (die sg “eerste hoorders”) as aan Christus self. Die gereformeerde
uitgangspunt sou wees om getrou te bly aan die grondteks deur die Psalms te
verstaan soos God dit in sy Woord bekendmaak (maw deur ook die hele res
van die Skrifkonteks te honoreer en nie net ‘n deel van die res van die
Skrifkonteks nie). Werklike getrouheid aan die grondteks binne sy grammaties-
historiese en wyere Skrifverband sou vele van die probleme in die 2001-
omdigting (bv al die weglatings, verandering van sentrale begrippe soos
verbond, willekeur met Godsname, ens) uitskakel.
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Indien die geloof daaraan dat Christus die finale openbaring van God is wat as
Seun van God ín die geskiedenis mens geword het, nie konsekwent in die
Skrifgeloof/ Skrifbeskouing verreken word nie, is enige eksegetiese arbeid
sinloos. Om dus in die Skrifbeskouing onderliggend aan die 2001-omdigting
nie hierdie finale openbaring van God in Christus as die absoluut wesentlike,
onontbeerlike en finale beginsel vir alle eksegese (ook dié van die Psalms met
die oog op die omdigting) te aanvaar nie, is een van dié mees wesentlike
probleme met die 2001-omdigting.

3.1.5 Met die “eerste hoorders” as finale maatstaf vir eksegese word die finale
openbaring in en deur die Seun van God (Heb 1) ter syde gelaat, waarsonder
die Ou Testament nie ten regte verstaan kan word nie, veral as ons in ag neem
wat die apostel Paulus oor die begrip van die Ou-Testamentiese hoorders skryf
in 2 Kor 3:14-16: “Maar hulle sinne is verhard. Want tot vandag toe bly by die
lesing van die Ou Testament dieselfde bedekking sonder dat dit opgelig word,
die bedekking wat in Christus vernietig word. Ja, tot vandag toe, wanneer Moses
gelees word, lê daar ‘n bedekking oor hulle hart; maar wanneer hulle tot die
Here bekeer is, word die bedekking weggeneem.”
‘n Skrifbeskouing waarin die “eerste hoorders” die finale maatstaf is vir
eksegese, is ‘n vorm van natuurlike teologie (in stryd met ons hele belydenis –
die idee dat ‘n mens buite Christus se Woord en Gees, waardeur Hy Hom
openbaar, tot Hom kan kom), want aan ‘n buite-Bybelse bron (“eerste hoorders”)
word meer gesag verleen as aan Christus.

3.1.6 Christus se uitsprake oor die werk van sy Gees in die profete, waaronder Dawid
(vgl. bv Matt 22:43, Mark 12:36, asook 1 Pet 1:10-12 en 2 Pet 1:16-21 – HK,
So 6, vr 19; So 11-14) word in die 2001-omdigting by voorbaat ondergeskik
gestel aan hierdie buite-Bybelse finale verstaansnorm (“soos die eerste
hoorders dit sou verstaan het”) en boonop word die grondteks dan verlaat ten
dienste van ‘n ander Skrifbeskouing.
Twee voorbeelde:
1) Jesus Christus se verwysing na Psalm 110, dat dit daar oorspronklik reeds

met die totstandkoming van die Psalm olv die Heilige Gees oor Hom, die
Here, gegaan het (di Kurios in die Nuwe Testament – Matt 22:43,44; Mark
12:36) word doelbewus in die 2001-omdigting buite rekening gelaat deur
die betekenis van “Adoni” in die grondteks (Ps 110) in die omdigting te
verander/verskraal, sodat dit nie in die eerste plek direk na die Seun van
God verwys, soos wat Hyself sê die geval is nie.

2) Net so is die bewuste wysiging van die betekenis van Ps 22. Daar word in
die omdigting van Ps 22:2 in die grondteks (in Afrikaans: “My God, my
God, waarom/waartoe het u my verlaat?”) afgewyk deurdat twyfel geskep
word deur die weergawe van die vraag met “My God, my God, het U my
dan verlaat?”
Konklusie: Hierdie ander Skrifbeskouing, ‘n keuse vir “die eerste hoorders”
as finale (buite die Bybel) verstaansbeginsel vir die Skrifteks bó die
gereformeerde beginsel dat die Skrif sy eie verklaarder is (Scriptura sui
ipsius interpres) bring dus direk ons geloof in Christus as God, ons belydenis
van sy Godheid in gedrang, deurdat téén Christus se openbaring in ander
betekenisse aan woorde/sinne geheg word as wat dit volgens die Woord
beteken.
In sy volste konsekwensie kan hierdie uitgangspunt, “die eerste hoorders”,
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uiteindelik uitloop op die ontkenning van die historiese, liggaamlike
opstanding van Christus en ook die verwerping van ander artikels van ons
geloofsbelydenis.

3.1.7 Om “die Psalms te verstaan soos die eerste hoorders dit sou verstaan het”, is
teen ons belydenis dat Jesus Christus die “hoogste Profeet” is (HK, So 12) en
bring daarmee nie slegs Hom as Openbaringsmiddelaar nie, maar ook as
Verlossingsmiddelaar, ja as Middelaar tussen God en mens (HK, So 5 & 6) as
sodanig in gedrang.

3.1.8 Christus se hoogste Profeetskap is intrinsiek ten nouste gekoppel aan sy ewige
Koningskap (maw sy koningsheerskappy, vgl Matt 28:18-20) en sy enigste
Hoëpriesterskap (HK, So 12). Wanneer die “eerste hoorders” as uitgangspunt
bó die direkte uitsprake van die “hoogste Profeet” gekies word, kom dus die
versoeningswerk en die koningsheerskappy van die Gesalfde, Jesus Christus,
direk in gedrang.

3.1.9 Soos blyk uit 5.1 van die “Motivering” by die Sinodebesluit om die 2001-omdigting
te aanvaar (Acta:643), word sekere uitsprake van die Skrif (in hierdie geval die
hele Nuwe Testament) as minder gesaghebbend aanvaar vir die verstaan van
ander dele. Daarmee kom die waarheidsaanspraak van Jesus Christus wat
Homself as die “Waarheid” bekendmaak (Joh 14:6) in die gedrang, asof dít wat
Hy in die evangelies openbaar van minder belang is, as dít wat Hy deur die profete
openbaar. Dít bring ons geloof in gedrang, waar in die geloof die éénheid van die
Skrif as Woord aanvaar word – HK, So 7, vr 21; NGB, artt 3-7).

3.1.10 Die voetnote in die 2003-Psalmboek verbeter nie die saak nie want dit
korrigeer nie die Skrifbeskouing nie – dit bevestig net die onderliggende
Skrifbeskouing1 wat inherent nie ruimte maak vir die gesaghebbende, finale
Nuwe-Testamentiese uitsprake oor die werk van Christus se Gees deur die
profete (Ou Testament) nie. Word Christus se openbaring oor Homself as God
en ons belydenis van sy Godheid en van die Godheid van die Heilige Gees
(Geloofsbelydenis van Nicea, NGB, artt 8.9.10; HK, So 6, vr 18, So 14) nie
geloën wanneer die Deputate vir Liturgiese Sake (vgl Die Kerkblad, Januarie
2004:28) bg uitsprake deur Christus slegs as Jesus Christus se “interpretasie”
sien, of dit reduseer daartoe dat Jesus Psalm 110:1 “gebruik ... met verwysing
na Homself”?2 Dan is Jesus Christus se “interpretasie” (as uitvloeisel van die
Sinodebesluit) inderdaad een van die “moontlike interpretasies” volgens die
Deputate vir Liturgiese Sake,3 sonder dat gebuig word voor sy uitspraak as ‘n
gesaghebbende uitspraak deur die Here self.

3.1.11 Ons geloof oor die ewigheid en pre-eksistensie van die Seun van God, die Logos
(Christus, vgl Joh 1; Joh 8:58) soos wat ons dit bely (Nicea en Athanasius; NGB,
art 10) kom in gedrang, wanneer Christus se uitsprake in die Nuwe Testament
bloot as ‘n interpretasie gesien word (volgens die Deputate vir Liturgiese Sake),4

1 Só kan ‘n adviseur van die 2001-omdigting onder meer sê: “Die aanhaling [van Ps 31:6 deur Luk
23:46] dien Lukas se teologiese oogmerke. ... Ons weet nie of Jesus dit self aangehaal het en of dit
deur die Lukas skrywer in die mond gesit is nie.” (Kopie van brief in my besit – VE d’A.)

2 Vgl die voetnoot by Ps 110 in die 2003-Psalmboek (Psalmboek: Die berymde en omgedigte Psalms
en ander Skrifberymings in gebruik by die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika Wellington: NG
Kerk-Uitgewers).

3 Vgl hulle formulering in Die Kerkblad, Jan 2004:28: “Intertekstuele verbande wat die Bybel as
openbaringsgeskrif kenmerk, is eindeloos en sluit in interpretasies van die Psalms deur ander
Bybelskrywers, deur Jesus self en deur die apostels.”
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soos wat ook die voetnote maar net in ander terme Jesus Christus se “gebruik”
van sekere Psalms “met verwysing na Homself” aan die orde stel.

3.2 Beswaargrond 2: Volgens die Skrif en ons Belydenis bring die Skrifbeskouing
ten grondslag aan die 2001-omdigting die Godheid van die Heilige Gees en ons
geloof in Hom as God in gedrang.
Motivering

3.2.1 Die Sinodebesluit sê: “Ons moet die weg respekteer wat die Heilige Gees
gebruik het. Daarom is die Ou Testament omgedig soos hy homself aanbied.”
(5.1, p643.) Om dít te sê en op grond daarvan dan juis “Adoni” (my Heer/Here”)
van Ps 110 in die 2001-omdigting met “my koning” weer te gee, terwyl die Here
self sê dat sy Gees deur Dawid van Hom in Ps 110 geprofeteer het, is teen die
Woord van God (vgl Hand 7:51) en dus teen die “weg van die Heilige Gees” en
laat ‘n vraagteken hang oor die Skrifbeskouing grondliggend daaraan.
Anders gestel: Wanneer Christus self verklaar (Matt 22:43 ev en Mark 12:36)
dat Dawid in en deur die Heilige Gees by die totstandkoming van Psalm 110
van sy (Goddelike) Here gespreek het, is dit nie ‘n verloëning van die Gees as
die Sinode besluit dat dit oorspronklik nie so bedoel was nie (soos wat kennelik
uit die omdigting van Ps 110:1 blyk en soos wat die digter telkens in die pers
verklaar het)? Meer nog: Nie net die Godheid van Christus in terme van die
gesag van sy uitspraak (in om Matt 22:43 ev en Mark 12:36) is in die gedrang
met hierdie Sinodebesluit nie, maar ook die Godheid van die Heilige Gees. ‘n
Direkte, uitdruklike uitspraak deur die Heilige Gees (in die totstandkoming van
die Skrif, vgl NGB, art 3) oor die werk van die Heilige Gees (vgl 1 Pet 1:10-12
en 2 Pet 1:19-21; Joh 14:16,26) word met hierdie Skrifbeskouing misken;
klaarblyklik is “die weg wat die Heilige Gees gebruik het” hier nie gevolg nie.

3.2.2 Met verwysing na die aanhaling uit die besluit (Acta:643, 5.1) “[o]ns moet die
weg respekteer wat die Heilige Gees gebruik het. Daarom is die Ou Testament
omgedig soos hy homself aanbied”, nog die volgende:
Die vraag word onmiddellik opgeroep hoe ‘n Skrifbeskouing, waarvan die Ou
Testament losgemaak word van die Nuwe Testament, verbind kan word aan die
“weg” wat die “Heilige Gees gebruik het”? Die Heilige Gees self bind juis beide
Testamente as ‘n eenheid aan mekaar (NGB, art 3).

3.2.3 In die Sinodebesluite word ‘n ander inhoud aan die begrip
“openbaringshistories” gegee, wat in ‘n kardinale punt afwyk van die betekenis
wat dit nog altyd in die gereformeerde teologie gehad het (vgl Ridderbos, JC
Coetzee). Openbaringshistories (ook in die oorspronklike betekenis van
“Heilsgeschichte” en “Offenbarungsgeschichte” wat dit by Cullmann gehad het)
het nog nooit geïmpliseer dat enige deel van die Bybelse teks buite die
openbaring in (en deur) Christus om verstaan kan word nie, inteendeel. Die
Skrifbeskouing grondliggend aan die 2001-omdigting, daarenteen, gaan
prinsipieel (by wyse van die Sinodebesluite) en ook met die resultate soos vervat
in die 2001-omdigting self op presies die teenoorgestelde manier met die
begrip openbaringshistories om, deurdat die skyn geskep word asof ‘n deel
van die Bybelse teks (in hierdie geval die Psalms) gelees kan word sonder die
openbaringsvervulling daarvan in Jesus Christus en sonder die Nuwe Testament,

4 Die Kerkblad, Jan 2004:28.
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met ‘n beroep op die “eerste hoorders”. (Lg is in elk geval maar hoogstens
subjektiewe teorieë deur hedendaagse verklaarders, hoe húlle dink die eerste
hoorders die teks sou verstaan het.) Met hierdie vreemde inhoud aan die begrip
“openbaringshistories” kom dít wat die Gees oor Homself bekendmaak en dus
ook sy Godheid in gedrang.

4. Versoek
Op grond van die Skrif en die Belydenis en in die lig van bostaande motivering
word die volgende versoek:

4.1 Dat die Sinode bogenoemde besluite herroep.
4.2 Dat die Sinode, soos reeds offisieel in 2003 tydens die Sinode versoek is, elke

individuele Psalm van die 2001-omdigting op grond van ‘n Gereformeerde
Skrifbeskouing aan die grondteks self toets en beoordeel, presies soos
Skrifberyminge beoordeel word, en nie met die buite-Bybelse norm van die sg
“eerste hoorders” nie.

H. KOMMISSIERAPPORT
1. Beoordeling van beswaargronde

Algemene opmerking
Ter inleiding is dit belangrik om opnuut die proses van omdigting te verstaan. Die
eerste stap is die eksegese van die grondteks, daarna volg die vormgewing van
die grondteks in die poësie en musikale ritme. In die poëtiese vormgewing en
omdigting moet noodwendig interpretasie en vertolking ter sprake kom. Indien die
eksegese dui op Messiaanse inhoud, kan daar twee moontlike maniere wees om
die Messiaanse betekenis weer te gee, sommige wil die gedeelte direk-Messiaans
omdig, terwyl ander die gedeelte as indirek-Messiaans beskou. Laasgenoemde is
die interpretasie en uitgangspunt van die Sinode (1991:106-108, 2.1.7.1.1.1.1;
1991:120-121, 5: 2003:643, 5 en 656, 6). Die een kan die ander nie as verkeerd
afskryf nie. Verskil in interpretasies van Messiaanse gedeeltes impliseer nie verskil
in Skrifbeskouing nie.

1.1 Beswaargrond 1: “Volgens die Skrif en ons Belydenis bring die Skrifbeskouing
ten grondslag aan die 2001-omdigting die Godheid van Christus en ons geloof
in Hom as God in gedrang (3.1).

1.1.1 Beredenering
1.1.1.1 In die eerste beswaargrond het die beswaarde nagelaat om volgens KO, art

46 aandag te gee aan Sinodebesluite wat direk van toepassing is op hierdie
beswaargrond. Daar is drie Sinodebesluite (vgl 1991:106-108, 2.1.7 en
1991:120-121, 5 en 2003:643, 5, 2003:656, 6) wat pertinent handel oor die
Messiaanse interpretasie van die Ou Testament. In sy beredenering gee die
beswaarde alleen twee voorbeelde uit die 2001-omdigting om die
beswaargrond te staaf. Beide die voorbeelde, Psalm 22 en Psalm 110, hou
direk verband met die saak van die Messiaanse interpretasie van die Ou
Testament. Hieroor handel Sinodebesluite van 1991 (Acta 1991:120-121, 5
en 1991:106-108, 2.1.7). Hier is veral die beredenering van die Deputate vir
Bybelvertaling van belang (Acta 1991:107-108, 2.1.7.1.1.1.1). Hierdie
interpretasie van die Deputate vir Bybelvertaling is deur die Sinode onderskryf
(Acta 1991:108) en raak dieselfde problematiek van omdigting van Psalms.
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1.1.1.2 Daarin word duidelike uitgangspute gestel dat die Messiaanse aanduiding
van ‘n Ou-Testamentiese gedeelte altyd ‘n saak van interpretasie is. In die
Rapport van die Deputate (Sinode 2003:657, 6) word verwys na die besluit
van die Psalmkommissie om die grondteks te volg deur die Psalm te verstaan
soos die Ou Testament homself aanbied, aangesien daar oor interpretasies
verskil kan word. Wanneer in die omdigting ‘n bepaalde Psalmgedeelte nie
direk Messiaans aangedui word nie, is dit volgens omdigtings-reëls en nie
vanweë ‘n afwykende Skrifbeskoulike standpunt nie.

1.1.1.3 Hieruit is dit duidelik dat die beswaarde nie bewys lewer dat die Sinode se
besluit “byvoorbaat prinsipieel en bewustelik ‘n deel van die Skrif buite rekening
laat nie” (3.1.1). Sinode 2003 het daarop gewys dat die hele Ou Testament is
inderdaad Messiaans gerig met ‘n openbaringshistoriese lyn wat uitmond in
die geboorte van Christus, die beloofde Messias (2003:643, 5.1). Dit is egter
so dat verskeie Psalms en profesieë ‘n eerste vervulling het wat nie
oorspronklik direk Messiaans is nie . Dit kan die Ou-Testamentiese teks geweld
aandoen om die meerdere potensiaal wat in die teks geleë is, weg te neem
deur dit primêr as Messiaans aan te toon. Dit beteken nie dat die Messiaanse
strekking van die Ou-Testamentiese tekste misken word nie. Dit bied ruimte
sodat so ‘n profesie binne sy openbaringshistoriese lyn aangetoon kan word.

1.1.1.4 Deur in die Vertaling aan te sluit by die openbaringshistoriese plek van die
teks, kan die Heilige Gees die leser self lei tot die ontdekking van die
wonderbare ontvouing van God se heilsplan (vgl 2003:131, 2.1.2.1). Oor die
Messiaanse karakter van die Ou Testament is daar geen onduidelikheid nie
en ook nie oor die feit dat die Ou en Nuwe Testament die eenheid van die
openbaring vorm. Maar dit maak nog nie dat die Ou Testament vertaal moet
word asof dit klaar deel van die Nuwe Testament is nie. Daar moet reg laat
geskied word aan die Ou Testament as teks (2003: 132, 2.2.2.2) en dit geld
ook vir die beginsels van omdigting.
Die omdigting is die aanbieding van die Ou Testament soos hy “homself
aanbied” maar dan daarby bewus van die openbarings-historiese vervulling
wat daaruit gaan volg. Hierdie interpretasie verklaar nie een deel van die Skrif
in die finale instansie sonder inagneming van die res van die Skrif, of ‘n
versnippering van die eenheid soos die beswaarde beweer nie.

1.1.1.5 Die bewoording om die Psalms “te verstaan soos wat die eerste hoorders dit
sou verstaan het “ (in die Bylae, Acta 2003:657), is inderdaad ‘n ongelukkige
bewoording wat vir misverstand vatbaar kan wees. Dit is tydens die Sinode
van 2003 met die opstellers van Bylae A uitgeklaar dat daar gehou moet word
by die woorde van die Sinode self (2003:643, 5.1) nl: “Daarom is die Ou
Testament omgedig soos hy homself aanbied .” Daar is dus nie sprake van ‘n
ander finale maatstaf buite die Skrif self soos wat “eerste hoorders” ongelukkig
mag impliseer nie . Met die uitgangspunt van die Sinode dat die Ou Testament
omgedig word “soos hy homself aanbied” (2003:643, 5.1), is geen vreemde
ongereformeerde verklaringsbeginsel nie. Die Sinode se uitgangspunte wys
duidelik dat hier nie ‘n ander buite Bybelse verklaarder betrokke is nie, maar
die Woord verklaar Homself.

1.1.1.6 Die beswaarde wys op Ps 110 en 22 om sy bewering te staaf dat die 2001-
omdigting die grondteks dan “doelbewus” (3.1.6) verlaat ten dienste van “n ander
Skrifbeskouing. Weer eens beredeneer hy nie die Sinodebesluit en duidelike
verwysing na Ps 110 (Acta 2003:657, 6) nie. Die feit dat die Masoretiese teks
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inderdaad nie “Adonai” bevat nie, maar wel “Adoni” wat normaalweg gebruik
word as ‘n aanspreekvorm vir belangrike mense, en die feit dat Septuagint ook
nie met “Adonai” (Kurios) vertaal nie, maar met ‘n aanduiding van die eerste
persoon suffiks, word nie deur die beswaarde berenedeer en weerlê nie. Volgens
die beswaarde word dit bloot as verandering /verskraling by die 2001-omdigting
beskou. Die beswaarde maak ‘n stelling sonder om hierdie motivering van die
Sinodebesluit met teenargumente gemotiveerd te beredeneer. ‘n
Teenoorgestelde standpunt op sigself is nog geen bewysvoering dat die 2001-
omdigting ‘n Skrifbeskouing ten grondslag het wat die Godheid van Christus en
ons geloof in Hom in gedrang bring nie. Dit is duidelik dat die wegvertaling van
“Adonai” in die 2001-omdigting nie die grondteks verlaat ten dienste van ‘n ander
Skrifbeskouing nie.

1.1.1.7 Oor die bewoording van Psalm 22 gaan die beswaarde ook daarvan uit dat
die Psalm direk-Messiaans is. Hierdie interpretasie is in stryd met die
konsensus onder gereformeerdes dat die Psalm in die eerste plek oor Dawid
handel en dat dit eers indirek op Christus slaan. Beide die 1933/53-vertaling
en die 1936-beryming het dit so verstaan en die uitroep dus nie direk-
Messiaans weergegee nie. (‘My God my God, waarom het U my verlaat” en
“My God, my God, waarom verlaat U my”.) Dit is die interpretasie wat ook in
die Psalmkommentaar van Calvyn aangetref word (Calvyn, 1845:357-361).
Hy verbind dit direk aan Dawid en sê dan dat Christus van hierdie woorde
gebruik gemaak het.
Die twee voorbeelde wat die beswaarde gebruik het, wys dus nie dat ‘n
verkeerde Skrifbeskouing hier die 2001-omdigting ten grondslag lê nie.

1.1.1.8 Die beswaarde het nie die moontlikheid oorweeg dat ‘n ander rede ten
grondslag lê aan die bewoording van Psalm 22:1 in die 2001-omdigting nie.
Die sin “My God, my God, waarom het U my verlaat” bestaan uit elf lettergrepe,
terwyl die melodie net tien note het. Iets moet dus verander om by die musiek
te pas. Totius het die “het” weggelaat en die sinsorde daarby aangepas. In die
2001-omdigting is die vraag anders geformuleer, om die onderliggende
aanname van Dawid, dat God hom verlaat het, uit te druk. Oor hierdie
werkswyse kan wel verskillend geoordeel word, maar dit impliseer nie
noodwendig ‘n ander Skrifbeskouing nie.

1.1.1.9 Die beswaarde stel dit (3.1.7) “Om die Psalms te verstaan soos die eerste
hoorders dit sou verstaan het, is teen ons belydenis dat Jesus Christus die
Hoogste Profeet is.”
Hierbo is reeds aangedui dat die begrip “Eerste hoorders” nie as finale
maatstaf in die omdigtingsproses gebruik is nie (Vgl paragraaf 3.1.1.4-3.1.1.5).
Soos die Skrif homself verklaar word dit beslis duidelik dat met die
openbaringshistoriese ontvouing in die NT, Jesus Christus steeds as “hoogste
“Profeet “geopenbaar word. Jesus se Hoogste Profeetskap kom nie hiermee
in gedrang nie.

1.1.1.10 Die beswaarde beweer dat die voetnote in die 2003-Psalmboek nie die
saak verbeter nie want dit korrigeer nie die Skrifbeskouing nie , maar
bevestig net die onderliggende Skrifbeskouing (3.1.10). Uit bg beredenering
is dit reeds duidelik dat hier geensins ‘n ander vreemde Skrifbeskouing ter
sprake is nie. Die voetnote bevestig juis die teendeel van die beswaarde
se bewering aangesien die voetnote in die omdigtings juis die Messiaanse
strekking van sekere Psalms erken en wil aandui. Daar mag verskil in
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interpretasie en dienlikheid van die voetnote wees. Die doel daarvan bly
egter om gelowiges te wys hoedat die betrokke Psalms uiteindelik hul
vervulling in Jesus Christus vind. Dit wil die openbaringshistoriese verband
met die Messiaanse vervulling in die Nuwe Testament aandui (vgl Acta
2003:643, 5.3). Die beswaarde mag verskil oor die mate van sukses hiervan,
maar lewer met so ‘n stelling geen bewys dat die Sinode hier van ‘n ander
sg onderliggende Skrifbeskouing gebruik maak nie. Die beswaarde lewer
ook geen bewys dat die Sinode langs die weg van die voetnoot, die probleem
tov die Messiaanse verwysings ignoreer, of die Godheid van Christus soos
dit openbaringshistories geopenbaar word, in gedrang bring nie.

1.1.1.11 Die Kommissie reageer nie op meningsverskille en materie oor die
aangeleentheid in publikasies buite die besluite van die Sinode nie (vgl
stellings in A:428, ptte 3.1.10 en 3.1.1)

Besluit: Kennis geneem.
1.1.2 Bevinding

Hier word nie bewys dat volgens die Skrif en ons Belydenis die Skrifbeskouing
ten grondslag aan die 2001-omdigting die Godheid van Christus en ons geloof
in Hom in gedrang kom nie.

Besluit: Kennis geneem.
1.1.3 Aanbeveling

Die beswaar slaag nie op hierdie grond nie.
Besluit: Goedgekeur.

1.2 Beswaargrond 2: Volgens die Skrif en ons Belydenis bring die Skrifbeskouing
ten grondslag aan die 2001-omdigting die Godheid van die Heilige Gees en
ons geloof in Hom as God in gedrang (3.2).

Besluit: Kennis geneem.
1.2.1 Beredenering
1.2.1.1 Die Sinodebesluit se uitgangspunt is dat die OT omgedig word soos hy homself

aanbied. Die beswaarde beweer egter dat wanneer op grond daarvan juis
“Adoni” (my Heer/Here”) van Ps 110 in die 2001-omdigting met “my koning”
weer te gee, terwyl die Here self sê dat sy Gees deur Dawid van Hom in Ps
110 geprofeteeer is, is teen die Woord van God. Die beswaarde gee voor dat
daar ‘n vreemde Skrifbeskouing grondliggend aan die keuse is. Dit is reeds
aangetoon dat hier in die omdigting geen vreemde Skrifbeskouing ten
grondslag lê nie , maar dat die keuse van “Adoni” berus op die feit dat die
Masoretiese teks inderdaad nie “Adonai” bevat nie, maar wel “Adoni” wat
normaalweg gebruik word as ‘n aanspreekvorm vir belangrike mense, en die
feit dat Septuagint ook nie met “Adonai” (Kurios) vertaal nie, maar met ‘n
aanduiding van die eerste persoon suffiks. Hierdie keuse is gewis geen keuse
teen die Woord en die Gees nie, aangesien hierdie volle betekenis van “Adoni”
eers in die NT met Jesus se menswording tot vervulling gekom het.

1.2.1.2 Die uitgangspunt van die Sinode met die omdigtings erken steeds onverswak
die werking van die Gees, maar dan soos Hy Homself tyd-histories (tydgerig
en nie tydgebonde) in die Psalms openbaar en later ten volle die vervulling in
Christus bring. Dit is geen verloëning van die Gees as die Sinode die
interpretasie huldig nie. Ook word die Godheid van die Gees nie in gedrang
gebring nie.
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1.2.1.3 Daar word beweer dat dit ‘n ander Skrifbeskouing is wat die Ou Testament
van die Nuwe Testament losmaak (vgl 3.2.2) en dat dit nie die weg van die
Heilige Gees kan wees nie. Hierdie bewering klop nie met die feit dat die
omdigting die outeurskap, plek en taak van die Heilige Gees erken, besef,en
die volle openbaring afwag wanneer ‘n spesifieke Psalm in die Nuwe Testament
tot volle vervulling kom nie. Wat die verhouding tussen die twee Testamente
betref hou die beswaarde nie rekening met die onderskeid tussen die twee
Testamente naas die eenheid tussen die twee nie. Die Sinode hou rekening
met die onderskeid: die Ou Testament het ‘n voor-Christus perspektief met ‘n
eie historiese, kultuurhistoriese en openbaringshistoriese konteks. Die feit is
dat al 150 Psalms, aan die voorkant van die Vleesgeworde Christus is, en
nog net ‘n deel van God se geheimnisvolle waarheid is. Dit is die weg wat die
Heilige Gees daar gebruik het. Die Nuwe Testament bring die volledige
openbaring en vervulling van dit wat in die Ou Testament nog versluier was
helder na vore.

1.2.1.4 Daar word beweer dat die omdigting met ‘n vreemde begrip oor
“openbaringshistories” werk, so asof ‘n deel van die Bybelse teks gelees kan
word sonder die openbaringsvervulling daarvan in Christus. Die beswaarde
ignoreer egter die feit dat die omdigtings steeds die Godheid van die Gees
erken, maar dan soos die Gees homself daar openbaar en nie in die eerste
plek vanuit die Nuwe Testament verklaar nie. In sy woordelikse totstandkoming
kan die Ou Testament deur die Gees verstaan word, soos die Gees dit self
daar in die OT verklaar. Die Psalms word wel eers volledig vervuld en in
Christus ten volle geopenbaar in die Nuwe Testament verklaar.

Besluit: Kennis geneem.
1.2.2 Bevinding

Hier word nie bewys gelewer dat ‘n ander Skrifbeskouing ten grondslag aan
die 2001-omdigting die Godheid van die Heilige Gees en ons geloof in Hom as
God in gedrang bring nie.

Besluit: Kennis geneem.
1.2.3 Aanbeveling

Dat die beswaar op hierdie grond nie slaag nie
Besluit: Goedgekeur.

2. Samevattende aanbevelings
Die Beswaarskrif slaag in sy geheel nie.
Besluit: Goedgekeur.
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21.6 BESWAARSKRIF VAN DIE GEREFORMEERDE KERK PRETORIA-
ROOIWAL TEEN DIE FEIT DAT DIE KRITIEK VAN DIE
GEREFORMEERDE KERKE DANIËLSKUIL EN DELPORTSHOOP EN
DR AH BOGAARDS TEEN DIE 2001-OMDIGTING NIE BEHOORLIK
AANGEHOOR IS NIE (Artt 11, 50, 268)

A. Dr AH Bogaards stel die Beswaarskrif.
B. Geleentheid vir vrae en bespreking word gegee.
C. Besluit: Die Beswaarskrif word verwys na Kommissie Beswaarskrifte 6.
D. Ds PW Kurpershoek rapporteer namens Kommissie Beswaarskrifte 6.
E. Dr AH Bogaards lewer repliek op die Beswaarskrif.
F. Ds PW Kurpershoek lewer repliek namens Kommissie Beswaarskrifte 6.

G. BESWAARSKRIF
Die Gereformeerde Kerk Pretoria-Rooiwal hou die volgende Beswaarskrif aan die
Sinode voor vir beoordeling.
1. Die geskiedenis van die saak
1.1 Die versoek van die Deputate Liturgiese Sake
1.1.1 Gedurende 2001 het die Deputate Liturgiese Sake van die Nasionale Sinode

proefuitgawe van die 2001-omdigting getiteld Nuwe Psalmberyming in die
kerkverband van die GKSA uitgestuur.
Voorin hier proefuitgawe is ‘n brief van die Deputate Liturgiese Sake. Dit is
gedateer Mei 2001 en dit is gerig “aan alle Kerkrade, predikante en professore
van die GKSA”. In hierdie brief word oa geskryf: “Sinode 2000 het aan ons
Deputate die opdrag gegee om hierdie voltooide Nuwe Beryming aan die
Kerkrade van die GKSA beskikbaar te stel ‘vir beoordeling en kommentaar’
(Acta 2000:453, 3.3.4 en 3.3.5). Die Deputate gaan by die Sinode van 2003 ‘n
weergawe gee van die kommentaar wat uit die kerke ontvang word”.
Die Deputate Liturgiese Sake het in hierdie brief ook riglyne gegee, waarvolgens
die beoordeling kan geskied. Die riglyne was die volgende:
“1. Die sake wat beoordeel behoort te word, is die Skrifgetrouheid, leerstellige
suiwerheid, musikaliteit, taalkundigheid (poëtiese gehalte) en liturgiese
bruikbaarheid van die nuut berymde Psalms (vgl Acta Sinode 2000:454, 4.3.3.1).
2. Neem kennis dat die Nuwe Beryming gedoen is en deur die Psalmkommissie
getoets is volgens die oorspronklike Hebreeuse teks van die Ou Testament.
Die Totius-teks was dus nie die kriterium nie, maar die Bybelteks het deurgaans
en konsekwent as die kriterium gegeld. Kommentaar moet dus nie afwykings
van die Totius-teks aanwys nie, maar moontlike afwykings van die Bybelteks.
3. Inhoudelike besware moet asseblief gemotiveerd wees met duidelike
verwysings na die Skrif en die Belydenis…”

1.1.2 Die versoek van die Deputate genoem onder 1.1.1 is herhaal in ‘n artikel in die
Die Kerkblad van 21 November 2001 (p14).
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1.2 Besluite van Sinode 2000 oor die kommentaar van kerke
Sinode 2000 het die volgende twee besluite oor die kommentaar geneem:
(a) “3.3.4 Die nuwe Psalmberymings word aan die kerke beskikbaar gestel vir

beoordeling en kommentaar aan die nuwe Deputate” (Acta 2000:453).
(b) “3.3.6 Die Deputate vat die kommentaar saam en doen ‘n aanbeveling by

Sinode 2003" (Acta 2000:454).
1.3 Kommentaar deur die Gereformeerde Kerke Daniëlskuil en Delportshoop en

dr AH Bogaards ingestuur
In antwoord op die versoek van die Deputate Liturgiese Sake (1.1) het die
Gereformeerde Kerk Daniëlskuil en Delportshoop twee keer kommentaar gestuur:

1.3.1 ‘n Stuk gedateer 21-02-2002 en getiteld Toets die Nuwe Beryming aan die
Woord alleen en geskryf deur Dr AH Bogaards namens die Gereformeerde
Kerke Daniëlskuil en Delportshoop. In die vervolg van hierdie Beswaarskrif sal
na hierdie stuk verwys word as Kommentaar 1.

1.3.2 ‘n Stuk gedateer 12-08-2002 en eweneens getiteld Toets die Nuwe Beryming
aan die Woord alleen en geskryf deur Dr AH Bogaards. In die vervolg van hierdie
Beswaarskrif sal na hierdie stuk verwys word as Kommentaar 2.
Daar sal ook nie bladsyverwysings gegee word nie, maar eerder die hoofpunte
en onderhoofpunte in Kommentaar 1 en 2 wat ter sake is.

1.4 Die kommentaar deur die Gereformeerde Kerke Daniëlskuil en Delportshoop
en dr AH Bogaards is nie behoorlik aangehoor nie

1.4.1 Die Deputate Liturgiese Sake wat Sinode 2000 aangewys het, het die
kommentaar nie behoorlik aangehoor nie.
Bylae A van Sinode 2003 (Acta 2003:643) is ‘n samevatting van die kommentaar
deur hierdie Deputate Liturgiese Sake. Onder punt 3 van hierdie beswaar sal
aangetoon word dat van die kommentaar verswyg word en nie beantwoord word
nie.

1.4.2 Die Kommissie van Sinode 2003 het Daniëlskuil en Delportshoop nie behoorlik
aangehoor nie.
Tydens Sinode 2003 is daar ‘n Kommissie aangewys om die Rapport van die
Deputate Liturgiese Sake te ondersoek. Hierdie Kommissie was nie
eenstemmig in hul le aanbevelings nie en daarom was daar ‘n
Meerderheidsrapport en ‘n Minderheidsrapport.
In die Minderheidsrapport word onder andere gesê:

“3.1.1.4: Die Kommissielede Liturgies het byna geen toegang tot of insae in die
kommentare en kritiek gehad wat deur die kerke (Kerkrade) aan die Deputate
gestuur is nie. Eers in ‘n te laat stadium om dit sinvol te beoordeel, is gemeld
dat dit ter insae beskikbaar is. Daar is op die Kommissie dus hoofsaaklik slegs
kennis geneem van persoonlike toeligting wat deur individue gebied is en van
dit wat in die Agenda en Aanvullende Agenda staan”.
Die Minderheidsrapport weerspreek wat die Meerderheidsrapport (Acta
2003:643, 4) sê: “Heelwat kommentaar is ontvang. Die Kommissie het dit
nagegaan en oordeel dat die Deputate aandag aan al (kursivering van Pretoria-
Rooiwal) die kommentaar gegee het”.

1.4.3 Sinode 2003 self het Daniëlskuil, Delportshoop en dr AH Bogaards nie behoorlik
aangehoor nie.
Sinode 2003 (Acta 2003:643) het onder andere die volgende goedgekeur:
“4. Naas die betrokkenheid by die proses van omdigting het die Deputate
kommentaar van die kerke aangevra. Heelwat kommentaar is ontvang. Die
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Kommissie het dit nagegaan en oordeel dat die Deputate aandag aan al
(kursivering van Pretoria-Rooiwal) die kommentaar gegee het en dat Bylae A
‘n bondige verwerking en beredenering van die kommentaar is”.
In hierdie Beswaarskrif sal bewys word dat daar nie aan al die kommentaar
aandag gegee is nie en dat Bylae A nie ‘n bondige verwerking en beredenering
van die kommentaar is nie.
Tog het Sinode 2003 punt 4 (Acta 2003:643) goedgekeur.

2. Besluite waarteen beswaar gemaak word
2.1 Besluite

Daar word beswaar gemaak teen die volgende besluite in die Handelinge van
die 48ste Sinode (p 642).
“3.2.2 Dat die 1936-beryming saam met die 2001-omdigting in een bundel
uitgegee word en vir gebruik in die eredienste aanbeveel word. Die gebruik van
beide word met inagneming van KO, art 69 aan die oordeel van die plaaslike
kerk oorgelaat.
3.2.3 Dat in die Psalmbundel, by sowel die 1936-beryming as die 2001-omdigting,
die openbaringshistoriese verband met die Messiaanse vervulling Psalms met
voetnote aangedui word ooreenkomstig die riglyne in Bylae D”.

2.2 Motivering van Sinode 2003
Veral die volgende motivering van Sinode 2003 is vir hierdie Beswaarskrif ter
sake:
“4. Naas die betrokkenheid by die proses van omdigting het die Deputate
kommentaar van die kerke aangevra. Heelwat kommentaar is ontvang. Die
Kommissie het dit nagegaan en oordeel dat die Deputate aandag aan al die
kommentaar gegee het en dat Bylae A ‘n bondige verwerking en beredenering
van die kommentaar is.
Besluit: Goedgekeur”.

2.3 Bylae A
Die hele Bylae A (Acta 2003:646-659) is vir hierdie Beswaarskrif ter sake, want
die Sinode sal moet beoordeel of Bylae A inderdaad aandag aan al die
kommentaar gelewer het of Bylae A werklik ‘n bondige verwerking en beredenering
van die kommentaar is.

2.4 Die status van die motiverings en Bylae A
Aangesien ook die motiverings (Acta 2003:642-3) goedgekeur is deur die Sinode
(Acta 2003:643), word dit in die Beswaarskrif behandel as deel van die besluit
van Sinode 2003.
Bylae A word eweneens hanteer as deel van die besluit, aangesien dit in die
motivering (punt 4 en 7), wat deur die Sinode goedgekeur is, ingesluit word.

3. Grond vir beswaar
Sinode 2003 het die kommentaar van die Gereformeerde Kerke Daniëlskuil en
Delportshoop en dr AH Bogaards nie behoorlik aangehoor nie.

4. Motivering van Beswaargrond
Samevattende gevolgtrekking en aanbeveling van Kommentaar 1 en 2.
a) Samevattende gevolgtrekking
In Kommentaar 1 en 2 (onder punt 3 in die stukke) word gekom tot die samevattende
gevolgtrekking:
1. Die NB (= 2001-omdigting – Pretoria-Rooiwal) doen nie reg aan die Skrif nie.
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2. Die NB kom in stryd met die Belydenis.
3. Die NB kan nie versoen word met Sinodebesluite wat op die Skrif gebaseer is
nie.
b) Aanbeveling
Kommentaar 1 en 2 maak die volgende aanbeveling:
Die NB is duidelik in stryd met Skrif, Belydenis en Sinodebesluite.
Daarom wil die Kerkrade voorstel dat:
1. die NB nie aanvaar word as omdigting of Kerkliedere nie;
2. dat die NB, in die lig van die bevinding, ook beslis nie saam met die
Totiusberyming gebundel of gebruik word nie.
Voorbeelde uit Kommentaar 1 en 2 wat nie aangehoor is nie, sal na aanleiding van
die samevatting onder die volgende drie hoofpunte aangetoon word:
(a) 4.1 Die 2001-omdigting doen nie reg aan die Skrif nie.
(b) 4.2 Die 2001-omdigting is in stryd met die Belydenis
(c) 4.3 Die 2001-omdigting kan nie versoen word met Sinodebesluite wat op

die Skrif gebaseer is nie.
4.1 Die 2001-omdigting doen nie reg aan die Skrif nie
4.1.1 Die Godsname in die 2001-omdigting
4.1.1.1 Kommentaar 1 en 2 (punt 2.1)

In beide Kommentaar 1 en 2 word uitvoerig vanuit die Skrif aangetoon hoe
belangrik die Godsname is. Dan word as gevolgtrekking in beide (2.1.3 en
2.1.2.3) gegee: Die NB se hantering van die Godsname is in stryd met die
Skrif. “Die Skrif self gee hierdie onderskeid. Dit is geen argument om te sê
dat die Heilige Gees in die Nuwe Testament nie die Naam Jahwe (HERE)
gebruik nie. Die feit van die saak is dat die Heilige Gees self – die Skrywer
van die Nuwe Testament – die Godsname in die Ou Testament gegee én laat
staan het. Die Naam HERE staan daar swart op wit en geen eksegetiese
bokspronge en ongeldige gebruikmaking van die Nuwe Testament kan dit
wegneem nie: Die onderskeie Godsname staan daar en daarvoor moet ons
eerbied hê. Ook van die verskillende Godsname geld die Godswoord dat dit
nuttig is, want dit is tog deel van die hele Skrif (2 Tim 3:16). Dit mag niemand
ontken nie. En as Paulus sê ons moet Psalms sing (Ef 5:19; Kol 3:16b), bedoel
hy sonder enige twyfel die Psalms soos wat dit daar staan – die Godsname
ingesluit. Die argument dat die Heilige Gees nie die Naam Jahwe in die Nuwe
Testament gebruik nie, openbaar boonop ‘n gebrek aan insig in die Nuwe
Testament as openbaringshistoriese vervulling van die Naam HERE.

4.1.1.2 Sinode 2003 se antwoord op die Godsname-probleem
Bylae A reflekteer en weerlê nie die kommentaar nie. Dit is al duidelik as
daar net gekyk word na die gevolgtrekking in Kommentaar 1 en 2 (2.1.3 en
2.1.2.3). Sinode 2003 (Acta 2003:653-654, 2) antwoord, toets en weerlê nie
die kommentaar vanuit Skrif en Belydenis nie. Daar word slegs verwys na ‘n
vorige Sinodebesluit oor die Nuwe Vertaling en die Ou Beryming.

4.1.2 Weglatings van woorde, sinne en verse
4.1.2.1 Kommentaar 1 en 2 (punt 2.2)

In Kommentaar 1 en 2 word uitdruklik gestel: “Uit die massa noem ons daarom
weer net enkele voorbeelde. Daarby wil ons dit onderstreep en benadruk dat
die woorde, sinne en verse hier genoem, op geen manier omgedig, verwerk
is in die omdigting of wat ook al nie. Dit is doodeenvoudig net weggelaat”
(kursivering in die kommentare self)”.
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Net drie baie sprekende en ernstige voorbeelde uit die kommentare word
aangehaal. Daarby moet dit vermeld word dat hierdie twee Psalms nie in
Bylae A (Acta 2003:656, 5) aangehoor (bespreek of weerlê) word nie. Die
drie voorbeelde is:
(a) Psalm 106:13-18, 23, 26-43: Die grootste gedeelte van hierdie Psalm

is weggelaat (In die Bybel tel die Psalm ongeveer 850 woord. Die NB
het die Psalm verkort na 250). Van Moses se voorspraak, sy
middelaarswerk (v 23), is daar geen sprake nie. Die toorn en straf van
die HERE teen sy volk (vv 15, 17-18, 23, 26, 27, 29-30, 32, 40-42.) word
absoluut verswyg. Die NB gee hier ‘n valse beeld van God, want die
HERE word in die omdigting voorgehou as ‘n God wat maar net vergewe
en nooit straf nie. Al wat die NB in vers 6 kan sê, is: “Sy liefde is … bo
die mens se kwaad verhewe”.

(b) Psalm 136:5 verse (vv 10, 12, 15, 19 en 20) word heeltemal weggelaat.
Gebeurtenisse wat in die heilsgeskiedenis uitstaan en herhaaldelik in
die Bybel weer vermeld word (die tref van die eersgeborenes, Farao
wat in die Skelfsee gestort word, die wonderlike oorwinnings oor die
magtige konings Sihon en Og), word heeltemal weggelaat. Die
opmerkings dat Sihon en Og “groot konings” (v 17) en “geweldige
konings” (v.18) was, word nie in die omdigting genoem nie – dit terwyl
Deuteronomium 2-3 juis die indruk gee wat se sterk en geweldige konings
die twee was en dat die HERE hulle tog verslaan het tot troos van sy
volk.

(c) Psalm 143:1,8,10,11,12: Vers 1 is in sy geheel weggelaat. Talle woorde
is nie omgedig nie: “U is my God” (die kernbelofte van die HERE se
verbond) en “u goeie Gees” (v 10); “om u Naam ontwil” en “in u
geregtigheid (v 11); “u goedertierenheid” (v 8,12). Die NB slaan die hele
fondament onder Dawid se gebed (sy beroep op die verbond: in u
geregtigheid, trou, goedertierenheid, u is my God) weg. Waaroor dit
uiteindelik gaan (om u Naam ontwil), word weggelaat.

4.1.2.2 Sinode 2003 se antwoord op die weglating-probleem
Sinode 2003 (Acta 2003:656, 5) antwoord, toets en weerlê nie die
kommentaar vanuit Skrif en Belydenis nie. Nie een van die 3 genoemde
Psalms kom ter sprake nie. Sinode 2003 (Acta 2003:656, 5) sê: By die
verkorting het die Nuwe Beryming gepoog om die hooflyne van die
Openbaringsgeskiedenis of die gedagtegang te behou. Natuurlik kan ‘n mens
verskillende standpunte kry oor die sukses van ‘n spesifieke poging in die
verband. Psalmberyming bly mensewerk en by beide die berymings moet ‘n
mens nie volmaaktheid verwag nie”. Dít is nie ‘n antwoord, toetsing en
weerlegging van die probleme vanuit Skrif en Belydenis nie, maar ‘n
omseiling van die probleme. Daar word nie ‘n antwoord gegee nie – op
baie ernstige voorbeelde (kursivering Pretoria-Rooiwal).

4.1.3 Veranderings aan verse
4.1.3.1 Kommentaar 1 en 2 (punt 2.3)

Met veranderings aan verse word bedoel: Daar word ‘n verkeerde vertaling
van die grondteks gegee. Dit wat in die grondteks staan, word volledig
omgedop. Twee sprekende voorbeelde:
(a) Psalm 11:5: Die NB dig om: “Hy haat die onreg en geweld”. In die

oorspronklike staan egter dat die HERE die goddelose en die wat geweld
liefhet, haat en nie bloot die onreg en geweld nie.
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(b) Psalm 31:7: Die NB dig om: “Vir afgodediens het ek veragting”. Die
oorspronklike lui egter nie dat die afgodediens nie, maar dat die
afgodedienaars voorwerp van Dawid se haat – en nie maar net veragting
nie – is. Voorwerp en werkwoord word vervang.

In die gevolgtrekking (Kommentaar 1, 2.3.2) word uitdruklik gesê:
“Geen mens het die reg om aan die Woord van God te verander nie. Dit is te
verstane dat beryming of omdigting ‘n moeilike taak is en dat die omdigting
of beryming nie in presies dieselfde woorde as die van die grondteks kan
wees nie. In die voorbeelde uit die NB het ons egter nie te make met ‘n in
ander woorde sê wat in die Hebreeus staan nie, maar hier word iets anders
gesê as wat die Heilige Gees skryf. Daar word aan die kanon verander.”

4.1.3.1 Sinode 2003 se antwoord op die verandering-probleem
Sinode 2003 (Acta 2003) antwoord, toets en weerlê nie die kommentaar vanuit
Skrif en belydenis nie. Nie een van die 2 genoemde Psalms – ernstige,
duidelike voorbeelde van afwyking van die Skrif- kom ter sprake nie.

4.1.4 Die Messiaanse Psalms
4.1.4.1 Kommentaar 1 en 2 (2.4)

Die kommentaar in Kommentaar 1 en 2 sal hier nie breedvoerig weergegee
word nie, maar enkele, deur die sinode onbeantwoorde en verswygde punte,
sal hier uitgelig word:

4.1.4.1.1 Uitlatings van die digter
Die uitlatings van Cloete in Rapport (4 November 2001) oor Messiaanse
verwysings in sekere psalms wat nou op grond van nuwe navorsing verwyder
is en sy uitspraak in die Algemene Kerkbode van 11-13 April 2002 dat Ps110
nie ‘n Messiaanse Psalm nie, word uitdruklik vermeld.

4.1.4.1.2 Psalm 45
In Kommentaar 1 en 2 (2.4.4.1) word op die volgende gewys:
(a) Die “o God” van vers 7 (1953-vertaling) is onomgedig gelaat.
(b) Die “o God, u God” is so omgedig dat die “o God” nie slaan op die

koning nie, maar op God wat die koning salf. Die tweede “God” (hoe
die omdigter dit ook al verstaan het), is glad nie omgedig nie – was dit
nie belangrik genoeg nie? In die kommentaar word bewys dat hierdie
omdigting eksegeties nie houdbaar is nie.
Dit gaan in die kommentaar nie bloot oor hoofletters nie.

4.1.4.1.3 Psalm 110
In die kommentaar op Ps110 word oa na die volgende verwys:
(a) Ps 110:4: In hierdie 4 sweer die HERE dat die Koning van Ps 110

priester is vir ewig, volgens die orde van Melgisedek. Hierdie Koning
is dus tegelyk ook Priester en dan wel Hoëpriester volgens die orde
van Melgisedek. Dit word dan benadruk in die kommentaar: Dít kan
van geen aardse koning ooit gesê word nie. Die kommentaar gee ‘n
uitvoerige bewys van hulle opvatting.

(b) Matteus 22:42-44: Daar word uitvoerig ingegaan op hierdie woorde
van Jesus en dat Jesus self uitdruklik sê dat Ps 110 op Hom van
toepassing is.

(c) Hebreërs: Daar word in Kommentaar 2 ‘n baie lang argument aangevoer
aan die hand van Hebreërs dat Christus alleen (en nie Salomo of een
van sy opvolgers nie) die priester volgens die orde van Melgisedek is,
waarvan Ps 110 praat.
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4.1.4.1.4 Psalm 2
Die woord “Seun” (v 12) is vervang met “Here”. Daarvoor gee die Hebreeus
grondteks geen enkele grond nie.

4.1.4.2 Sinode 2003 se antwoord op die probleem ivm die Messiaanse Psalms
Die Messiaanse Psalm kom wel ter sprake in die besluite van Sinode 2003
rondom die 2001-omdigting. Talle baie ernstige probleme – en teksverse! –
word egter nie in die besluit saamgevat en beantwoord nie.
Die volgende kom nie ter sprake nie:
(a) Uitlatings van die digter (3.1.4.1)

Hoe ernstig die uitlatings ook al is, daarvan word heeltemal niks gesê
nie.

(b) Psalm 45 (3.1.4.2)
Die Sinodebesluit verwys nie eens na hierdie Psalm self nie. Die
kommentaar is nêrens ter sprake nie.

(c) Psalm 110 (3.1.4.3)
Daar is geen spoor te vinde van die kommentaar op Ps 110:4 nie.
Matteus 22:42-44 (die eie woorde van Jesus en die uitgebreide
kommentaar daarop) word nie eens aangehaal nie. Na Hebreërs (‘n brief
van kardinale belang en die lang kommentaar daarop) word nie eens
verwys nie.

(d) Psalm 2 (3.1.4.4)
Na Psalm 2 word wel in Bylae A verwys, maar nie spesifiek na 2:12 en
die woord “Seun” nie.

4.1.5 Wraakpsalms en dergelik
4.1.5.1 Kommentaar 1 en 2 (punt 2.5)

   In die kommentaar word o.a. aangevoer dat dele van die Wraakpsalms:
(a) heeltemal weggelaat word:

(i) Psalm 73:27: “Want kyk, die wat hulle ver van U af hou, vergaan; U
roei almal uit wat van U afhoereer!”

(ii) Psalm 139:21-22: “HERE, sou ek dié nie haat wat vir U haat, en ’n
afsku hê van die wat teen U opstaan nie? Ek haat hulle met ’n
volkome haat; vyande is hulle vir my!” word deur Spies heeltemal
weggelaat.

(b) verander is:
(i) Psalm 11:5: Die NB dig om: “Hy (die HERE) haat die onreg en

geweld”. In die oorspronklike staan egter dat die HERE die
goddelose en die wat geweld liefhet, haat en nie bloot die onreg en
geweld nie. Die NB verander aan die grondteks. Dit is ‘n poging tot
versagting van wat daar eintlik staan.

(c) Ps109 word verkeerd uitgelê.
4.1.5.2 Sinode 2003 se antwoord op die Wraakpsalm-probleem

(a) Dat Ps 73:27 doodeenvoudig weggelaat is – daarop word nie eens
gereageer nie.

(b) Die probleem dat Ps 11:5 verkeerd vertaal/omgedig is, word glad nie
beantwoord nie.

Sinode 2003 se antwoord op Spies se omdigting van Psalm 139:21-22 is:
“Dit mag wees dat in sommige gevalle dit (die oordeel) nie sterk genoeg na
vore kom nie, soos in die tweede beryming van Psalm 139, waar dit wel aan
die orde kom in die eerste twee reëls van strofe 5, en glad nie soos die kritiek
beweer nie” . Volgens Sinode 2003 kom Psalm 139:21-22 wel aan die orde
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in die volgende woorde van Spies in strofe 5: “Verblind tog dan met al u luister
die dwase wat U nie wil dien

c) Ps.109 kom nie ter sprake nie.
4.1.6 Onjuiste mensbeeld
4.1.6.1 Kommentaar 1 en 2 (punt 2.6)

Net een voorbeeld word volledig aangehaal uit 2.6.1 van Kommentaar 1. Dit
beteken nie dat die ander nie ook belangrik is nie.
(a) Psalm 23:3b: Die NB dig dit om: “Ter wille van sy Naam volg ek gedweë”.

Die “volg ek gedweë” gee allermins ‘n juiste beeld van die mens in die
Bybel. Inteendeel, in Jesaja 53:6 staan daar van die ons: “Ons almal het
gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop” en Romeine
2:9-20 laat ons ‘n ander mensbeeld sien as die NB in Psalm 23.
Wat die NB gee, is sekerlik nie wat die Belydenis – op grond van die
Skrif – van die mens leer nie. Ons Kategismus praat van my sondige
aard waarteen ek my lewe lank moet stry (HK 21:56), dat my gewete my
aankla dat ek teen al die gebooie van God swaar gesondig het en nie
een daarvan gehou het nie en dat ek nog gedurigdeur tot alle kwaad
geneig is (HK 23:59), dat ons beste werke in hierdie lewe almal
onvolmaak en met sondes besmet is (HK 24:62) en die boosheid wat
ons nog aankleef (HK 51:126). Ons is in onsself so swak dat ons nie een
oomblik staande kan bly nie.
Daarby hou ons doodsvyande, die duiwel, die wêreld en ons eie sondige
natuur – ja ook ons eie sondige natuur – nie op om ons aan te val nie
(HK 52:127).

4.1.6.2 Sinode 2003 se antwoord op die mensbeeld-probleem
Sinode 2003 (Acta 2003) antwoord, toets en weerlê nie die kommentaar vanuit
Skrif en Belydenis nie. Nie een van die 3 genoemde Psalms kom ter sprake
nie.

4.1.7 Verbande weg, die eenheid van die Skrif
4.1.7.1 Kommentaar 1 en 2 (2.7)

   Talle Psalms is in die 2001-omdigting so omgedig dat die verband met ander
Skrifgedeeltes (ander Psalms, ander dele van die OT en die verband met die
NT nie meer gesien kan word nie of vervaag het. Dit word uitvoerig bewys in
Kommentaar 1 en 2 (punt 2.7).

   So kan die Psalm nie meer werklik verstaan word nie.
4.1.7.2 Sinode 2003 se antwoord op die eenheid-van-die-Skrifprobleem. Sinode 2003

(Acta 2003) antwoord, toets en weerlê nie die kommentaar vanuit Skrif en
Belydenis nie. Dit kom glad nie ter sprake nie.

4.1.8 Die NB en die verbond
4.1.8.1 Kommentaar 1 en 2 (2.8)

(a) Kommentaar 1 en 2 gaan in 2.8.1 uitvoerig in op die verbondsnaam
HERE (Jahwe).

(b) Onder 2.8.2 word uitgebreid die probleme in Ps136 (goedertierenheid),
Ps 146 (regverdiges) en Ps 33 (regverdiges) uitgewys.

4.1.8.2 Sinode 2003 se antwoord op die verbond-probleem
Punt 4 (Acta 2003:656) reflekteer nie die probleme wat in Kommentaar 1 en
2 uitgelig word nie en gee daarom nie blyke daarvan dat al die kommentaar
behoorlike aangehoor en beoordeel is vanuit Skrif en Belydenis nie.
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4.1.9 Weinig respek vir die Bybelse geskiedenis en name nie
4.1.9.1 Kommentaar 1 en 2 (2.9)

In Kommentaar 1 en 2 word bewys: “Dit is opvallend hoe min waarde die NB
heg aan die feite uit die Heilsgeskiedenis – terwyl die Heilige Gees juis
besondere waarde daaraan heg deur die name en feite pertinent te noem.
Dit kom uit in dinge soos weglating van eiename en heilsfeite uit die
heilsgeskiedenis deur die NB”.

4.1.9.2 Sinode 2003 se antwoord op die probleem van weinig respek vir die Bybelse
geskiedenis. Punt 5 (Acta 2003:656) reflekteer nie die probleem nie en is
geen behoorlike antwoord (beoordeling vanuit Skrif en Belydenis) daarop nie.

4.1.10 Die NB leer ons nie die Bybel ken nie
4.1.10.1 Kommentaar 1 en 2 (2.11)

In Kommentaar 1 en 2 word aangevoer dat die Psalms ook ‘n
opvoedkundige, ‘n lerende funksie of doel het. Ook in hierdie doel slaag die
NB nie, want groot stukke van die heilsgeskiedenis word daarin uitgesny en
bande met en verwysings na die Nuwe Testament word verduister.

4.1.10.2 Sinode 2003 antwoord nie die probleem dat die 2001-omdigting ons nie
die Bybel leer ken nie. Dit is nie in die kommentaar vervat of beantwoord
deur Sinode 2003 nie.

Gevolgtrekking by 4.1
Daniëlskuil-Delportshoop en dr AH Bogaards se kommentaar in hierdie verband is
nie behoorlik aangehoor nie.

4.2 Die 2001-omdigting is in stryd met die Belydenis
4.2.1 Uitgangspunt van Kommentaar 1 en 2

In Kommentaar 1 en 2 (1.2) word die volgende as uitgangspunt gestel:
Dit is eweneens in lyn met die versoek van die Deputate Liturgiese Sake dat
die NB in die lig van die belydenis beoordeel sal word.
Onder andere NGB, artt 2-5 en 7 is van kardinale belang:
(a) Die hele Bybel is vir ons gegee as kanon of maatstaf vir ons geloofslewe,

dus ook as maatstaf vir ons berymde of omgedigte Psalms wat ons sing in
die erediens (NGB, art 5).

(b) In NGB, art 4 bely ons uitdruklik en in soveel woorde dat ook die Psalms –
en vanselfsprekend die Psalms in hulle geheel - deel is van hierdie kanon.
Ook die Psalms het Goddelike gesag: God self sê daarin woord vir woord
wat ons moet sing.

(c) In hierdie kanonieke boeke het God Hom bekendgemaak en Hy het soveel
bekendgemaak as wat vir ons in hierdie lewe nodig is tot sy eer en ons
saligheid (NGB, art 2). Ons kan nie sê dat iets in die Psalms onbelangrik
is of nie omgedig hoef te word nie. Ons het die Psalms in hulle geheel –
alles, vers vir vers – nodig met die oog op God se eer en ons saligheid.

(d) Die woorde van hierdie boeke het die Bybelskrywers, deur die Heilige Gees
gedrywe, gespreek. Daarom is ook die Psalms die eie Woord van God.
Hy is daarin aan die woord. Daarna het God deur sy besondere sorg vir
ons en ons saligheid beveel dat hierdie woorde opgeteken moet word
(NGB, art 3). Agter elke Psalm en elke woord van elke Psalm mag ons
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dus God se besondere sorg vir ons en ons saligheid sien en ons moet dit
so laat staan.

(e) In die beryming van die Psalms gaan dit om erkenning van die gesag van
die Skrif (NGB, art 7): “Aangesien die hele wyse waarop God deur ons gedien
moet word, daarin breedvoerig beskrywe word, mag ook niemand, selfs nie
die apostels nie, anders leer as wat ons reeds deur die Heilige Skrif geleer
word nie – ja, al was daar ook ‘n engel uit die hemel, soos die apostel Paulus
sê (Gal 1:8). En aangesien dit verbode is om iets by die Woord van God by
te voeg of daarvan weg te laat (Deut 12:32), blyk dit duidelik dat die leer
daarvan heeltemal volmaak en in alle opsigte volkome is”.

In die Heidelbergse Kategismus (35:2 – oor die tweede gebod) bely ons: Ons
mag God op geen ander manier vereer as wat Hy in sy Woord beveel het nie. In
die Psalms het ons ‘n duidelike voorskrif van die HERE self van wat ons moet
sing en hoe ons Hom in ons kerksang moet eer.
Ons Kategismus (HK 6:18-19) leer dat ook die Psalms van Christus profeteer.
Verder wys die Heidelberger ons op die sondige natuur van die gelowige (HK
21:56; 23:59; 24:62; 51:126; 52:127) en ons gebrekkige gehoorsaamheid (HK
44:114) – dít is die mensbeeld van ons Belydenis. In ons Belydenis hoor ons
die opstellers die Wraakpsalms naspreek (NGB, art 37, HK 19:52, ens).
Dit is maar enkele belangrike dele in die belydenis. Daar is nog veel meer,
maar daarna sal op die toepaslike plekke verwys word.

4.2.2 Voorbeelde uit Kommentaar 1 en 2 waar aangetoon word dat die 2001-
omdigting in stryd is met die Belydenis
By die volgende punte in Kommentaar 1 en 2 word na die Belydenis verwys:
(a) Godsname

In die gevolgtrekking word geskryf: “Die verskillende Godsname is deel
van die kanon (NGB, artt 4-5). Hierdie Godgegewe maatstaf moet ons
volg in ons Psalmberyming en sang” (Kommentaar 1, 2.1.2.3 en
Kommentaar 2, 2.1.3)

(b) Weglatings van woorde, sinne en verse
Met die weglatings word aan die kanon verander (Kommentaar 1, punt
2.2.2 en Kommentaar 2, punt 2.2.2)

(c) Veranderings aan woorde, sinne en verse
Geen mens het die reg om aan die Woord van God te verander nie. Dit is
te verstane dat beryming of omdigting ‘n moeilike taak is en dat die
omdigting of beryming nie in presies dieselfde woorde as die van die
grondteks kan wees nie. In die voorbeelde uit die NB het ons egter nie te
make met ‘n in ander woorde sê wat in die Hebreeus staan nie, maar hier
word iets anders gesê as wat die Heilige Gees skryf. Daar word aan die
kanon verander. (Kommentaar 1, punt 2.3.2 en Kommentaar 2, punt 2.3.2).

(d) Onjuiste mensbeeld
(i) Psalm 23:3b: Die NB dig dit om: “Ter wille van sy Naam volg ek

gedweë”.
Wat die NB gee, is sekerlik nie wat die Belydenis - op grond van die
Skrif – van die mens leer nie. Ons Kategismus praat van my sondige
aard waarteen ek my lewe lank moet stry (HK 21:56), dat my gewete
my aankla dat ek teen al die gebooie van God swaar gesondig het
en nie een daarvan gehou het nie en dat ek nog gedurigdeur tot alle
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kwaad geneig is (HK 23:59), dat ons beste werke in hierdie lewe
almal onvolmaak en met sondes besmet is (HK 24:62) en die
boosheid wat ons nog aankleef (HK 51:126). Ons is in onsself so
swak dat ons nie een oomblik staande kan bly nie. Daarby hou ons
doodsvyande, die duiwel, die wêreld en ons eie sondige natuur – ja
ook ons eie sondige natuur -, nie op om ons aan te val nie (HK 52:127).

(Kommentaar 1, punt 2.6.1 en Kommentaar 2, punt 2.7.2)

Beoordeling van die besluite van Sinode 2003:
Daar is in die besluite van Sinode 2003 insake die 2001-omdigting geen
enkele verwysing na die Belydenis nie.

Gevolgtrekking by 4.2
Daniëlskuil-Delportshoop en dr AH Bogaards se kommentaar in hierdie verband is
nie behoorlik aangehoor nie.

4.3 Die 2001-omdigting kan nie versoen word met Sinodebesluite wat op die Skrif
gebaseer is nie

4.3.1 Kommentaar 1 en 2
(a) In Kommentaar 1 en 2 (1.3) word dit as uitgangspunt van die kommentaar

gegee: “Sinodebesluite is vanselfsprekend van belang. Dié besluite is
immers gebaseer op die Heilige Skrif en “moet as vas en bindend beskou
word tensy bewys word dat dit in stryd is met Gods Woord of die artikels
van die Kerkorde” (KO, art 31). Die besluit van die Nasionale Sinode van
1991 (p 114) in verband met die onderskeidend vertaal van die Godsname
HERE (Jahwe) en Here (Adonai) is ter sake”.

(b) Onder 2.1.3 (Kommentaar 1) en 2.1.2.3 (Kommentaar 2) word ivm die
onderskeid tussen die Godsname Adonai (Here) en Jahwe (HERE) gestel:
Op die GKSA se Sinode van 1991 is ‘n aanbeveling goedgekeur dat die
Sinode ten sterkste tot die Bybelgenootskap vertoë rig dat in
Bybelvertalings ‘n onderskeidende gebruik van die Godsname Jahwe
(HERE) en Adonai (Here) moet geld (sien Acta 1991:114). Dit was na
aanleiding van die feit dat die 1983-vertaling beide Name sonder
onderskeid met Here vertaal. Die 1953-vertaling daarenteen vertaal Jahwe
met HERE en Adonai met Here. Die Sinode dring dus daarop aan dat die
onderskeid in Godsname in ‘n Bybelvertaling moet uitkom – en tereg.
Die samevattende gevolgtrekking van Kommentaar 1 2 (3) is daarom
:Die NB kan nie versoen word met Sinodebesluite wat op die Skrif
gebaseer is nie.

4.3.2 Beoordeling van die besluite van Sinode 2003
Nêrens in die Sinodebesluit word enige melding gemaak van die besluit van
Sinode 1991 (p 114) nie.

Gevolgtrekking by 4.3
Daniëlskuil-Delportshoop en dr AH Bogaards se kommentaar in hierdie verband is
nie behoorlik aangehoor nie.
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5. Versoek aan die Nasionale Sinode 2006
5.1 dat Nasionale Sinode 2006 in die lig van bogenoemde beredenerings besluit

dat motivering 4 (Acta 2003:643) onwaar is:
5.1.1 aangesien heelwat kommentaar nie in Bylae A verwerk en beredeneer is nie
5.1.2 aangesien die Kommissie die kommentaar van die Deputate nie behoorlik

nagegaan het nie en dus nie tot die oordeel in motivering 4 kon gekom het nie
5.1.3 dat Nasionale Sinode 2006 al die kommentaar van Daniëlskuil en Delporthoop

en dr AH Bogaards behoorlik nagaan en aanhoor en in die lig daarvan die 2001-
omdigting beoordeel.

H. KOMMISSIERAPPORT
1. Beoordeling van beswaargrond
1.1 Bewering
1.1.1 Die Beswaarskrif beweer dat die kommentaar van die GK Daniëlskuil, die GK

Delportshoop en dr AH Bogaards aangaande die 2001-omdigting nie behoorlik
aangehoor is nie (3).

Besluit: Kennis geneem.
1.2 Beredenering
1.2.1 Die maatstaf wat die Beswaarskrif aanlê vir “behoorlik aanhoor” is dat Bylae A

as “‘n bondige verwerking en beredenering van die kommentaar” al die
kommentaar moet reflekteer en vanuit Skrif en Belydenis moet antwoord, toets
en weerlê (4.1.1.2, 4.1.3.1).

1.2.2 Die Beswaarskrif gee ten opsigte van die volgende sake voorbeelde van
kommentaar wat volgens die Beswaarskrif óf nie in Bylae A gereflekteer word
nie, óf nie geantwoord, toets en weerlê word nie:

1.2.2.1 Godsname-probleem
1.1.2.2 Weglatings van woorde, sinne en verse
1.1.2.3 Verandering aan verse (verkeerde vertaling van grondteks)
1.1.2.4 Messiaanse Psalms
1.1.2.5 Wraakpsalms en dergelik
1.1.2.6 Onjuiste mensbeeld
1.1.2.7 Verbande van Skrif weg, eenheid van Skrif
1.1.2.8 Verbond
1.1.2.9 Weinig respek vir Bybelse geskiedenis en name
1.1.2.10 2001-omdigting leer nie Bybel ken nie
1.1.2.11 2001-omdigting is in stryd met Belydenis
1.1.2.12 2001-omdigting is nie-versoenbaar met Sinodebesluite.

Besluit: Kennis geneem.
1.4 Beoordeling
1.3.1 In die Deputate se samevatting van die kommentaar (Bylae A) is daar duidelike

blyke dat die kommentaar van die GK Daniëlskuil, Delportshoop en dr AH
Bogaards wel aandag gekry het (vergelyk byvoorbeeld oor die Godsname (stuk
dr Bogaards – AB7 ev, 44, p653) oor die Wraakpsalms (AB 29, p654), oor die
verbond (AB 37ev, p654) en die Messiaanse Psalms (“Die stuk van AB handel
ook breedvoerig oor die saak”, p656).

1.3.2 Die Beswaarskrif beredeneer egter dat daar verskillende spesifieke voorbeelde
vanuit die kommentaar van die GK Daniëlskuil, Delportshoop en dr AH Bogaards
is wat nie in die bondige samevatting van kommentaar deur die Deputate
Liturgiese Sake (Bylae A, Acta, 2003:646-659) individueel beantwoord, toets
en weerlê is nie.
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1.3.3 Daar moet egter in gedagte gehou word dat die Deputate die opdrag gehad
het om die kommentaar saam te vat en ’n aanbeveling by Sinode 2003 te
doen (Acta, 2000:454, 3.6.6). Die Deputate het nie die opdrag gehad om
elke individuele voorbeeld ten opsigte van elke saak in hul samevatting aan die
Sinode voor te hou nie. Daarom kan die kommissie tydens Sinode 2003 ook
stel dat die samevatting soos deur die deputate voorsien (Bylae A) ’n bondige
verwerking en beredenering van die kommentaar is (Acta, 2003:643, 4). Om
dus te beweer – soos die Beswaarskrif dit doen (vergelyk 3.2.1) – dat al die
kommentaar in Bylae A moes gereflekteer het, is nie houdbaar nie in die lig van
die opdrag aan die Deputate.

1.3.4 Ten opsigte van die beoordeling van die kommentaar moet gewys word op die
feit dat elke Deputaat al die kommentaar deurgewerk en beoordeel het (vergelyk
2.3.3.2 hierbo) en dat die essensie van die kommentaar boonop
saamgegroepeer en weer beoordeel is. Hieruit blyk dat die kommentaar dus
wel getoets is. Verder is dit vanuit die opdrag aan die deputate duidelik dat dit
nie nodig was – soos die Beswaarskrif beredeneer – dat Bylae A al die
kommentaar (elke jota en tittel) moes weerlê nie.

1.3.5 Uit 1.3.1–1.3.5 is dit duidelik dat die Beswaarskrif nie genoegsame bewys lewer
dat die GK Daniëlskuil, GK Delportshoop en dr AH Bogaards nie behoorlik
aangehoor is nie.

Besluit: Kennis geneem.
1.4 Aanbeveling
1.4.1 Die Beswaarskrif slaag nie.

Besluit: Goedgekeur.
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21.7 BESWAARSKRIF GEREFORMEERDE KERK PRETORIA-ROOIWAL
TEEN BESLUITE VAN SINODE 2003: DIE 2001-OMDIGTING
(Artt 11, 51, 271)

A. Dr AH Bogaards stel die Beswaarskrif.
B. Geleentheid vir vrae en bespreking word gegee.
C. Besluit: Die Beswaarskrif word verwys na Kommissie Beswaarskrifte 6.
D. Ds PW Kurpershoek rapporteer namens Kommissie Beswaarskrifte 6.
E. Dr AH Bogaards lewer repliek op die Beswaarskrif.
F. Ds PW Kurpershoek lewer repliek namens Kommissie Beswaarskrifte 6.

G. BESWAARSKRIF
1. Besluite waarteen beswaar gemaak word

Besluite:
Daar word beswaar gemaak teen die volgende besluite in die Handelinge van die
48 ste Sinode (p. 642):
“3.2.2 Dat die 1936-beryming saam met die 2001-omdigting in een bundel uitgegee
word en vir gebruik in die eredienste aanbeveel word. Die gebruik van beide word
met inagneming van KO, art 69 aan die oordeel van die plaaslike kerk oorgelaat.
3.2.3 Dat in die Psalmbundel, by sowel die 1936-beryming as die 2001-omdigting,
die openbaringshistoriese verband met die Messiaanse vervulling Psalms met
voetnote aangedui word ooreenkomstig die riglyne in Bylae D”.

Motivering van Sinode 2003:
“1. Net soos met die vertalingsproses van die 1983-Bybelvertaling, het die Sinode
1985 besluit om deur middel van Deputate aan die daarstelling van ‘n nuwe
Psalmberyming mee te werk. Die GKSA het dus deur kundige insette die proses
van omdigting ondersteun en voortdurend beoordeel.
2. In 1985 is die 1983-Bybelvertaling vir gebruik in die kerke aanbeveel en nie
“goedgekeur” nie.
3. Die medewerkers lewer getuienis dat die grondteks en die eksegese daarvan
vir die digters en die Kommissies wat saam met hulle gewerk het, deurslaggewend
was. Elke omdigting rus in die eerste plek in eksegese en is ‘n omdigting wat
herhaaldelik nagegaan is.
4. Naas die betrokkenheid by die proses van omdigting het die Deputate
kommentaar van die kerke aangevra. Heelwat kommentaar is ontvang. Die
Kommissie het dit nagegaan en oordeel dat die Deputate aandag aan al die
kommentaar gegee het en dat Bylae A ‘n bondige verwerking en beredenering van
die kommentaar is.
5. Die “Messiaanse besware” dra gewig (vgl 5.2 hieronder), maar kan om die
volgende redes nie as deurslaggewende beswaar dien om die 2001-omdigting af
te keur nie:
5.1 Die hele Ou Testament dra ‘n Messiaanse karakter wat die lyn van die
openbaring al helderder laat oopgaan tot in die Nuwe Testament. Die Heilige Gees
het hierdie weg gevolg in die Ou Testament. Ons moet die weg respekteer wat die
Heilige Gees gebruik het. Daarom is die Ou Testament omgedig soos hy homself
aanbied.
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5.2 Aan die Beswaarskrif insake Messiaanse verkondiging van die Ou Testament
is nie gevolg gegee nie (3).
5.3 ‘n Voetnoot kan die openbaringshistoriese verband met die Messiaanse gebruik
van sekere Psalms in die Nuwe Testament aandui (vgl 2.3.3).
6. Die beswaar oor die “Godsname” kan om die volgende redes nie as
deurslaggewende beswaar dien om die 2001-omdigting af te keur nie:
6.1 Die poëtiese vormgewing, rym, taalritme, fraselengtes, en musikale reëls maak
dit noodwendig dat die digter, net soos in die 1936-beryming, dikwels ‘n
alternatiewe Godsnaam moes kies.
7. Wat al die ander besware betref {vgl Bylae A} oordeel die Kommissie dat dit
eweneens nie deurslaggewend is vir die afwys van die 2001-omdigting nie.
Besluit: Goedgekeur”.

Motiverings van Sinode 2003 deur hierdie Beswaarskrif hanteer as deel van
die besluit van Sinode 2003:
Aangesien ook die motiverings (Acta 2003:642-643) goedgekeur is deur die
Sinode (Acta 2003:643), word dit in die Beswaarskrif behandel as deel is van die
besluit.

Bylae A van Sinode 2003 deur hierdie Beswaarskrif hanteer as deel van die
besluit van Sinode 2003:
Wat die status van Bylae A (Acta 2003:646-659) betref:
Bylae A word hanteer as deel van die besluit, aangesien dit in die motivering (punt
4 en 7), wat deur die Sinode goedgekeur is, ingesluit word.

2. Gronde vir beswaar
2.1 Die Sinodebesluit is in stryd met Skrif.
2.2 Die Sinodebesluit is in stryd met die Belydenis.
2.3 Die Sinode het nie die omdigting getoets aan die Belydenis nie.
2.4 Die Sinodebesluit om van voetnote gebruik te maak, los nie die probleem met

die Messiaanse Psalms op nie.
2.5 Die Sinodebesluit is in stryd met ander Sinodebesluite.

3. Motivering van beswaargronde
3.1 Beswaargrond 1: Die Sinodebesluit is in stryd met die Skrif

Motivering
3.1.1 Wat die Skrif ons leer

Onder andere die volgende tekste is ter sake:
(a) Ef 5:18-21; Kol 3:15-17

Die Heilige Gees beveel ons in hierdie Skrifgedeeltes dat ons Psalms
moet sing. Daarmee bedoel Hy sonder enige twyfel die Psalms in hulle
geheel.
In Efesiërs 5:18 staan: Word met die Gees vervul. Kolossense 3:16 sê
dit ‘n bietjie anders. In plaas van die bevel om met die Gees vervul te word
(Ef 5:18), staan in Kolossense 3:16 die opdrag: Laat die woord van
Christus ryklik in julle woon. Kolossense 3:16 en Efesiërs 5:18 is nie
in stryd met mekaar nie, maar vul mekaar aan en laat dieselfde saak van
Psalmgesang sien vanuit verskillende hoeke. Wie naamlik wil weet hoe
die Gees werk (Ef 5:18), mag nie die parallelle Kolossense 3:16 verbygaan
nie: Hy in wie die Woord ryklik woon (Kol 3:16), is vervul met die Heilige
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Gees (Ef 5:18). Die Gees is die Gees van die Woord en die Woord is die
Woord van die Gees. Die Gees werk deur die Woord en in die Woord
kom die Gees na ons toe. Wie Gees-vervuld is, is Woord-vervuld en wie
Woord-vervuld is, is Gees-vervuld.
Word met die Gees vervul beteken: om geheel en al in beslag geneem
moet word deur die Heilige Gees, dit wil sê deur elke woord (ook elke
Psalmwoord) van Hom. Kolossense 3:16 laat ons presies sien waarin die
vervulling met die Gees bestaan, wanneer ons daar beveel word: Laat die
woord van Christus ryklik in julle woon. Die ryklik beteken dieselfde as
vervul: in sy volheid, in volle maat.
Ons moet die frase die woord van Christus op twee maniere verstaan.
Daarmee word eerstens bedoel: die woord wat deur Christus gegee is.
Christus is die Skrywer daarvan. Tweedens leer dit ons wat die inhoud
van hierdie woord is: Dit is die woord wat oor Christus handel. Christus is
immers die woord (Joh 1) en Hy sê self dat die Psalms van Hom spreek
(Luk 20:42; Luk 24:44).
Beide Efesiërs en Kolossense laat ons sien wat die vrug daarvan is as
ons met die Gees vervul is en as die woord ryklik in ons woon: die sing
van psalms en lofsange en geestelike liedere.
Met psalms en lofsange en geestelike liedere word die Psalms bedoel.
Dat met al drie die uitdrukkings psalms (Grieks: psalmos), lofsange
(Grieks: humnos) en geestelike liedere (Grieks: oide) die Psalms bedoel
word, is duidelik wanneer ons sien dat die Griekse vertaling van die Ou
Testament, die Septuagint, die Psalms soms psalms noem (vgl Ps 3:1;
5:1), soms lofsange (Ps 65:2; 40:4) en soms l iedere (al die
bedevaartsliedere, Ps 121-134). Soms word een Psalm selfs met al drie
die woorde beskryf, byvoorbeeld Psalm 67:1 (Septuagint 66: “onder die
lofsange, ‘n psalm, ‘n lied”) en Psalm 76:1 (Septuagint 75: “onder die
lofsange, ‘n psalm van Asaf, ‘n lied”).
Paulus se lesers het die Septuagint geken. Hulle het presies geweet wat
met psalms, lofsange en (geestelike) liedere bedoel word: die Psalms.
Hulle het die taal van die Psalmboek (die opskrifte, ens., van die Psalms)
in Efesiërs 5 en Kolossense 3 gehoor.
Ook die beroemde, reformatoriese Kanttekeninge by die Statenvertaling
wys op die verband tussen die psalms en lofsange en liedere en die
opskrifte van die Psalms.
Maar in Efesiërs 5 en Kolossense 3 is daar meer wat daarop dui dat met
psalms, lofsange en geestelike liedere die Psalms bedoel word. Dit is
naamlik so dat ook die woorde sing en psalmsing en die tot eer van die
Here Psalmtaal is. Dit is uitdrukkings wat aan die Psalms ontleen is. Dit
is Psalmterminologie. Die drie (sing; psalmsing; tot eer van die Here), en
dikwels twee van die drie, kom menigmaal saam voor in die Psalms (Ps
27:6; 68:33; 98:1; 104:33. Vgl verder Ps 9:12; 13:6; 30:5; 95:1; 96:1, 2;
98:5; 147:7; 149:1).
In Efesiërs 5 en Kolossense 3 het ons dus nie te make met ‘n bevel om
nuwe liedere te maak nie, maar om te sing, te spreek dit wat voorhande
is, naamlik die Psalms.
Ook die woord geestelike in die frase “geestelike liedere” bevestig dit.
Die woord “geestelik” moet hier nie verstaan word in die algemene sin
van godsdienstige liedere nie. Die woord dui op die herkoms van die
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liedere: van die Heilige Gees afkomstig, dus geïnspireerd en nie maar
bloot vrye liedere wat deur mense gedig is nie. BB Warfield, die groot
Calvyn-kenner, wys daarop “dat die woord geestelik van die 25 keer wat
dit gebruik word, nooit een keer afdaal tot die vlak van die menslike gees
nie. In 24 van die 25 gevalle is dit afgelei van Gees (pneuma). In die
betekenis van behoort aan, bepaal deur die Heilige Gees, is die NT
eenvormig in sy betekenis van hierdie woord op een uitsondering na, nl Ef
6:12, waar dit verwys na die hoër, bo-menslike intellek. Die gepaste
vertaling is in elke geval: “Gees-gegee, Gees-gelei, Gees-bepaal”. Ook
Kittel (TDNT) verstaan dit so.
Dit is ook moontlik om die geestelike te laat slaan op psalms en lofsange
en nie alleen op liedere nie. Dit is heeltemal in lyn met die Griekse taalreëls
(sintaksis).
Die woord ander (“ander geestelike liedere”) in die 1983-vertaling staan
nie in die grondteks nie.
In Efesiërs en Kolossense kry ons baie duidelik die opdrag tot die sing
van die Psalms. Dit is ook nie moontlik om dit so te verstaan dat maar net
‘n gedeelte van die Psalms bedoel word nie.

(b) 2 Tim 3:15,16
In vers 15 sê die Heilige Gees: Die Skrifte, waarby die Psalms ingesluit
is, kan wys maak tot saligheid, omdat dit ons die weg van geloof in Jesus
Christus leer. Juis hierdie inhoud maak die Psalms so kosbaar.
Die hele van vers 16 sluit sekerlik ook die hele Psalmboek in: elke vers
en elke woord daarvan. God self, die Skrywer van 2 Timoteus, sê: Die
hele Skrif is deur God ingegee en dat dit daarom nuttig (voordelig,
bevorderlik) is. Waartoe dit nuttig is, sê die laaste deel van die vers: “tot
lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die
geregtigheid”.
Hierdie teks laat geen ruimte vir die mens om te besluit oor wat nuttig is
en wat nie nuttig is nie. Ons het hier die Bybelskrywer, die Skrywer van 2
Timoteus, die Heilige Gees, se oordeel oor die hele Skrif. Die Heilige
Gees self leer: Die hele Skrif is van Goddelike herkoms en die hele Skrif
is nuttig.
Na hierdie oordeel van die Skrywer moet geluister word en juis hierdie
oordeel van die Skrywer maak dit onbegryplik as dele van die Psalm nie
omgedig word nie.

(c) Deut 12:32 en Op 22:19
Niks van die Woord – die Psalms ingesluit – mag weggelaat word nie. Dit
is God se uitdruklike bevel in hierdie tekste.
Ook ons Belydenis (NGB, art 7) pas Deut 12:32 op die Bybel in die geheel
(die geïnspireerde Psalms ingesluit) toe.

Opmerking: As met Ef 5:18-21, Kol 3:15-17, 2 Tim 3:16, Deut 12:32 en Op
22:19 bewys word dat ons elke Psalm en elke vers en woord daarvan gesing
moet word, word daarmee nie gesê dat dit woord vir woord (dws met Hebreeuse
woorde en woordorde, net soos wat dit daar staan) berym moet word nie. Wat
wel bedoel word, is dat elke teks berym moet word. Daar mag nie tekste of
woorde weggelaat (onberymd gelaat) of aan die inhoud daarvan verander word
nie.
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3.1.2 Die 2001-omdigting, wat die Sinode aanbeveel, gaan teen die Skrif (3.1.1) in
deur sy talle weglatings van dele van die grondteks

3.1.2.1 Voorbeelde van weglatings
(a) Voorbeeld 1: Ps 37: 9, 11, 22, 29 en 34

Die belofte aan die gelowiges dat hulle die aarde sal besit, kom vyf keer
in Psalm 37 voor (vv 9, 11, 22, 29 en 34). Dit dui op Jesus se
saligspreking in Matteus 5:5: ‘’Salig is die sagmoediges, want hulle sal
die aarde beërwe’’. Die 2001-omdigting het dit nie eenmaal omgedig
nie.

(b) Voorbeeld 2: Ps 106:13-18, 23, 26-43
Die grootste gedeelte van hierdie Psalm is weggelaat. Van Moses se
voorspraak, sy middelaarswerk (v23), is daar geen sprake nie. Die toorn
en straf van die HERE teen sy volk (vv15, 17-18, 23, 26, 27, 29-30, 32,
40-42.) word absoluut verswyg. Die 2001-omdigting gee hier ‘n valse
beeld van God, want die HERE word in die omdigting voorgehou as ‘n
God wat maar net vergewe en nooit straf nie. Al wat die 2001-omdigting
in sy vers 6 kan sê, is: “Sy liefde is … bo die mens se kwaad verhewe”.

(c) Voorbeeld 3: Psalm 136:
5 verse (vv 10, 12, 15, 19 en 20) word heeltemal weggelaat.
Gebeurtenisse wat in die heilsgeskiedenis uitstaan en herhaaldelik in
die Bybel vermeld word (die tref van die eersgeborenes, Farao wat in
die Skelfsee gestort word, die wonderlike oorwinnings oor die magtige
konings Sihon en Og), word heeltemal weggelaat. Die opmerkings dat
Sihon en Og “groot konings” (v 17) en “geweldige konings” (v 18) was,
word nie in die omdigting genoem nie – dit terwyl Deuteronomium 2-3
juis die indruk gee wat se sterk en geweldige konings die twee was en
dat die HERE hulle tog verslaan het tot troos van sy volk.

3.1.2.2 Bylae A se begronding van die weglatings
In Bylae A (Handelinge 2003:656, 5) sê die Sinode: dat “die Nuwe Beryming
eerder opsom, veral by lang historiese Psalms en Psalm 119 … By die
verkorting het die Nuwe Beryming gepoog om die hooflyne van die
Openbaringsgeskiedenis of die gedagtegang te behou” (p. 279) (kursivering
van Pretoria-Rooiwal).

3.1.2.3 Kritiek teen Sinode 2003 se begronding van weglatings
1. In Ps 106 word juis hooflyne weggelaat: Moses se middelaarswerk en

die toorn van die HERE. Die omdigting van Ps 106 is geen getroue
opsomming nie. Dieselfde kan gesê word van Ps 37 (die belofte dat die
ootmoediges die aarde sal beërwe, word verswyg) en Ps 136 (weglating
van groot gebeurtenisse). Nie in een van hierdie drie Psalms word die
gedagtegang behou nie.
Dit is duidelik dat die 2001-omdigting in hierdie voorbeelde nie die hooflyne
of gedagtegang in hierdie Psalms behou het nie en dat die argument in
Bylae A nie water hou nie. Hier is geen sprake van bloot maar net ‘n
opsomming nie, maar weglatings van hooflyne en ook verandering
aan hooflyne.

2. Verder moet gestel word dat dit nie vir die mens is om te bepaal wat
hoofgedagtes is en daarom behou mag word in ‘n omdigting en wat nie ‘n
hoofgedagte is nie en dus maar uitgelaat mag word nie. Dit is ‘n gedagte
wat in stryd is met Skrif (vgl 3.1.1) en Belydenis (3.1.2).
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3.1.3 Die 2001-omdigting, wat die Sinode aanbeveel, gaan teen die Skrif (3.1.1) in
deur sy veranderings aan die inhoud van die grondteks

3.1.3.1 Voorbeelde van veranderings aan die inhoud van die Hebreeuse grondteks
(a) Voorbeeld 1: Ps 11:5

Die 2001-omdigting lui: “Hy (dit is God) haat die onreg en geweld”. In
die oorspronklike staan egter dat die HERE die goddelose en die wat
geweld liefhet, haat en nie bloot maar net die onreg en geweld nie.

(b) Voorbeeld 2: Ps 31:7
Die 2001-omdigting lui: “Vir afgodediens het ek veragting”. Die
oorspronklike lui egter nie dat die afgodediens nie, maar wel dat die
afgodedienaars voorwerp van Dawid se haat – en nie maar net veragting
nie – is.

3.1.3.2 Kritiek: Sinode 2003 gee geen begronding vir die veranderings nie
Sinode 2003 verantwoord hom nie oor hierdie veranderings aan die inhoud
van die grondteks nie. Dit is wel deur dr AH Bogaards onder die Deputate
Liturgiese Sake se aandag gebring.

3.1.4 Die 2001-omdigting, wat die Sinode aanbeveel, gaan teen die Skrif in met sy
gebruik van die Godsname

3.1.4.1 Motivering 6.1 van die Sinode en kritiek daarteen
3.1.4.1.1 Motivering 6.1 van Sinode 2003

Die Sinode wys die beswaar oor die “Godsname” af en voer die volgende
redes aan waarom dit nie as deurslaggewende beswaar kan dien om die
2001-omdigting af te keur nie: “6.1 Die poëtiese vormgewing, rym, taalritme,
fraselengtes, en musikale reëls maak dit noodwendig dat die digter, net
soos in die 1936-beryming, dikwels ‘n alternatiewe Godsnaam moes kies”.

3.1.4.1.2 Kritiek teen motivering 6.1 van die Sinode
1. Geen Skrifgronde word in hierdie motivering gegee waarom die beswaar

oor die Godsname nie deurslaggewend is nie. Daar word slegs verwys
na “poëtiese vormgewing, rym, taalritme, fraselengtes, en musikale reëls”
wat dit vir die digter noodwendig maak om dikwels ‘n alternatiewe
Godsnaam te kies. Die dwang van die Woord en die eis van die Heilige
Skrif kom nie ter sprake nie.
Die 2001-omdigting se omgaan met die Godsname word verder
goedgepraat met die frase “net soos in die 1936-beryming”. Die vraag
is nie wat die Skrif sê nie, maar wat die Ou Beryming gedoen het.

2. In die vorige motivering (5.1) sê Sinode 2003: Ons moet die weg
respekteer wat die Heilige Gees volg en ons moet die Ou Testament
(Psalms?) omdig soos hy homself aanbied. Hierdie beginsel word egter
nie in motivering 6 in ag geneem nie.

3. Dit sou geen probleme ten opsigte van poëtiese vormgewing, rym,
taalritme, fraselengtes, en musikale reëls geskep het, as die Naam
HERE ipv Here gebruik sou word nie.

3.1.4.2 Bylae A oor die Godsname in die 2001-omdigting
3.1.4.2.1 Bylae A oor die Godsname

Bylae A (2, p. 653-654) sê die volgende oor die Godsname:
“Dit gaan in die betrokke beswaar daaroor dat die onderskeid in die Name
Jahwe en Adonai nie in die Nuwe Beryming gehandhaaf is nie en dat God
soms gebruik word waar Jahwe/Adonai staan of Here/Heer waar Elohim
staan. Die basiese beginsel is dus dat die onderskeid tussen die drie name
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in ‘n beryming van die Psalms konsekwent gehandhaaf moet word. In die
opsig wys heelwat van die beswaardes na besluite van die Sinode in die
verband (vgl Bundel Kommentaar: 4, 37, 45, 54, 63, 86, 88-89, 107, stuk dr
Bogaards – AB7 ev, 44) en word die kritiek verbind aan soortgelyke kritiek
teen die Nuwe Vertaling.
Wat die Nuwe Vertaling betref, was die saak van die onderskeid tussen
Jahwe en Adonai een van die kritiekpunte teen die vertaling in die
Beswaarskrif wat teen die Nuwe Vertaling voor die Sinode van 1998 gedien
het. Alhoewel die Sinode in 1991 (Acta:122) meriete in die beswaar gesien
het, is dit nie beskou as genoegsame rede om die betrokke beswaar teen
die vertaling te handhaaf nie.
Soos bo gestel, kan die beginsel ook aan die Ou Beryming getoets word.
Dit is wel so dat die Ou Beryming HERE/HEER vir Jahwe gebruik; Here/
Heer vir Adonai en God vir Elohim. In beginsel word die onderskeid wel
gehandhaaf, maar uit ‘n kort steekproef blyk dit spoedig dat die onderskeid
nie konsekwent gehandhaaf word nie…”.

3.1.4.2.2 Kritiek teen punt 2 van Bylae A
1. Ook hier word die kritiek teen die 2001-omdigting nie vanuit die Skrif

weerlê nie.
2. Teenoor hierdie standpunt van Sinode 2003 moet op grond van die Skrif

gestel word: Die Heilige Gees self het die onderskeid in Godsname in
die OT gegee en sy werk moet gerespekteer word.

3. Daar word verkeerdelik verwys na die besluite van vorige Sinodes oor
die Godsname, want in daardie Sinodes het dit slegs gegaan oor die
onderskeidend vertaal van die Name Here (Adonai) en HERE (Jahwe).
In die kritiek teen die 2001-omdigting gaan dit egter daarom dat al die
Godsname deurmekaar en nie volgens die Skrif gebruik word nie.

4. Boonop het Sinode 1991 (p. 114) besluit “dat die Sinode ten sterkste tot
die Bybelgenootskap vertoë rig dat in Bybelvertalings ‘n onderskeidende
gebruik van die Godsname Jahwe (HERE) en Adonai (Here) moet geld”.
Hierdie besluit word verswyg in die argumentasie in hierdie punt van
Bylae A.

5. Ook hier wil die Sinode die 2001-omdigting se gebruik van die
Godsname aan die 1983-vertaling en die 1936-beryming toets en foute
van die 2001-omdigting goedpraat en regverdig met foute in die 1983-
vertaling en die 1936-beryming. Maar nie die 1983-vertaling en die 1936-
beryming is die toetssteen nie, maar wat in die Hebreeuse grondteks
staan en een fout maak ‘n ander fout nog nie reg nie.

3.1.5 Die 2001-omdigting, wat die Sinode aanbeveel, gaan teen die Skrif in met sy
hantering van die Wraakpsalms

3.1.5.1 Voorbeelde
Die Sinode sal hom moet verantwoord oor die volgende voorbeelde, want
Bylae A (3, p. 654) kan nie ‘n verantwoording genoem word nie:
(a) Psalm 11:5

Die 2001-omdigting dig om: “Hy (die HERE) haat die onreg en geweld”.
In die oorspronklike staan egter dat die HERE die goddelose en die wat
geweld liefhet, haat en nie bloot die onreg en geweld nie. Die 2001-
omdigting verander aan die grondteks. Dit is ‘n poging tot versagting
van wat daar eintlik staan.
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(b) Psalm 55:16,24
Die woorde “Laat die dood hulle oorval, laat hulle lewendig in die doderyk
neerdaal; want boosheid is in hulle woning, in hulle binneste ... Maar U, o
God, sal hulle laat neerdaal in die put van vernietiging; manne van bloed
en bedrog sal hulle dae nie tot op die helfte bring nie” is glad nie omgedig
nie.

(c) Psalm 56:8
Die woorde “Werp volke neer in toorn, o God!” is in die 2001-omdigting
glad nie omgedig nie. Die toorn en oordeel van God word die stilswye
opgelê.

(d) Psalm 73:27
“Want kyk, die wat hulle ver van U af hou, vergaan; U roei almal uit wat
van U afhoereer!” Dit is in die 2001-omdigting weggelaat.

(e) Psalm 109
Hierdie Psalm is met reg die Psalmus Ischarioticus (Iskariot-Psalm)
genoem. Want Hand 1:20 (“Want daar staan geskrywe in die boek van
die Psalms: Laat sy woonplek woes word, en laat daar geen inwoner in
wees nie! En: Laat ’n ander een sy opsienersamp neem”) haal Ps 109:8
(laat ’n ander sy amp neem) aan en pas dit toe op Judas Iskariot.
Die agtergrond van hierdie Psalm is die geskiedenis van Absalom se
opstand en in die besonder Agitofel se verraad. Agitofel se verraad is ‘n
afskaduwing van en heenwysing na die verraad van Judas. Ons het in
die Dawid-Agitofel-geskiedenis ‘n afskaduwing en heenwysing na
Christus en Judas.
In Ps 109:6-20 vra (bid) Dawid om die HERE se wraak oor Agitofel. Hy
vra onder andere: Laat ’n ander sy amp neem (v8).

Die 2001-omdigting dig dit so om:
2
My liefde word begroet met haat;
terwyl ek bid, o Heer,
die goeie word vergeld met kwaad,
WRAAK WORD VIR MY BEGEER: (LW: dubbelpunt en dan word

gesê wat se wraak hul begeer)
3
“As regter oor hom aangestel,
wil ons ‘n booswig hê;
laat sy gebed selfs teen hom tel,
as klag teen hom gelê”.
4
“Vind hom skuldig, vonnis hom,
straf dié wat hom bemin;
mag hy gou aan sy einde kom,
laat ly sy huisgesin.” ……..

Die 2001-omdigting verander hierdie woorde (vv 6-20) so dat ons hier nie
te make het met die (wraak)gebed van die Psalmdigter, Dawid, teen sy
vyand, Agitofel, nie, maar dat dit in vv 6-20 gaan om wat die vyand se
begeerte is ten opsigte van die Psalmdigter.
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Dit is duidelik dat die 2001-omdigting ‘n probleem met die wraakpsalm (-
gebed) het. Dit pas blykbaar nie vir die omdigter in die mond van Dawid
nie. Daarom lê hy dit liewer in die mond van sy vyande.

3.1.5.2 Bylae A oor die Wraakpsalms
In Bylae A (3, p654) sê die Sinode:
“Dit mag wees dat in sommige gevalle dit (die wraakgedeeltes) nie sterk
genoeg na vore kom nie, soos in die tweede beryming van Psalm 139, waar
dit wel aan die orde kom in die eerste twee reëls van strofe 5, en glad nie
soos die kritiek beweer nie”.

3.1.5.3 Kritiek teen punt 3 van Bylae A
1. Daar word sommer maklik-maklik oor die kritiek heen geloop, met stellings

soos “Dit mag wees dat in sommige gevalle dit (die wraakgedeeltes) nie
sterk genoeg na vore kom nie”. Die feit van die saak is dat daar verander
is aan die Woord van God en dit gaan teen Skrif en belydenis in (vgl 3.1.1
en 3.1.2 van hierdie Beswaarskrif).

2. Die eerste twee reëls van strofe 5 van die tweede beryming van Psalm
139 gee nie weer wat in die oorspronklike teks staan nie en daarop
antwoord die sinode nie.

3.1.6 Die 2001-omdigting, wat die Sinode aanbeveel, berus nie op die grondteks
nie en kom nie voort uit goeie eksegese nie

3.1.6.1 Motivering 3 van die Sinode
In motivering 3 verklaar die Sinode:
“Die medewerkers lewer getuienis dat die grondteks en die eksegese daarvan
vir die digters en die Kommissies wat saam met hulle gewerk het,
deurslaggewend was. Elke omdigting rus in die eerste plek in eksegese en
is ‘n omdigting wat herhaaldelik nagegaan is”.

3.1.6.2 Kritiek teen hierdie motivering
Hierdie motivering van die Sinode word weerspreek deur die talle weglatings
en veranderings in die 2001-omdigting, soos aangetoon in 3.1.2-3.1.6.

3.1.7 Sinode 2003 gaan met sy motivering 5.1 en 5.2 teen die 2001-omdigting in en
daarmee ook teen sy eie besluite in verband met die 2001-omdigting

3.1.7.1 Motivering 5.1 en 5.2 van Sinode 2003
(a) Motivering 5:1 lui: “Die hele Ou Testament dra ‘n Messiaanse karakter

(kursivering van Pretoria-Rooiwal) wat die lyn van die openbaring al
helderder laat oopgaan tot in die Nuwe Testament. Die Heilige Gees het
hierdie weg gevolg in die Ou Testament. Ons moet die weg respekteer
wat die Heilige Gees gebruik het. Daarom is die Ou Testament omgedig
soos hy homself aanbied”.

(b) Motivering 5.2 lui: “Aan die Beswaarskrif insake Messiaanse
verkondiging van die Ou Testament is nie gevolg gegee nie (3”). Ten
opsigte van hierdie Beswaarskrif het die Sinode 2003 (p. 130) oa die
volgende besluit: *1.5.5 Daar behoort verder daarop gelet te word dat
die GKSA ten volle die Ou Testament aanvaar as volledig Woord van
God, geïnspireer deur die Heilige Gees. In die Ou Testament word
die komende Messias beloof (kursivering van Pretoria-Rooiwal), in ‘n
duidelike openbaringshistoriese lyn wat deur die eeue heen al helderder
deurbreek, met sommige Ou Testamentiese tekste wat die openbaring
oor die komende Messias tot ‘n nuwe hoogte voer (bv Jes 9). Die
bekende beeld, van ‘n roosknop wat uiteindelik in al sy glorie oopgaan
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in die ontvoude roos, is vir ons ‘n treffende vergelyking van ons verstaan
van die verhouding tussen Ou en Nuwe Testament. Mens kan dus sê:
die Ou Testament wys heen na Jesus (kursivering van Pretoria-
Rooiwal), en vind ook sy volle vervulling in Jesus Christus. In Sinode 1991
se besluit oor vertaalbeleid, word gestel dat die Ou Testament waardig
hanteer moet word, deurdat die groeiende openbaringshistoriese en
heilshistoriese lyne van die Skrif gerespekteer word (vgl HK, v/a 19).
Besluit: Goedgekeur*.

3.1.7.2 Kritiek teen hierdie motiverings
Dit is nie ‘n motivering om die 2001-omdigting aan te beveel nie, maar dit is
juis ‘n motivering om die omdigting af te wys.
Beredenering
In ‘n onderhoud met Cloete in Rapport (4 November 2001) word berig: “Daar
was die dominee wat hom (Cloete) kom spreek het oor Messiaanse
verwysings in sekere Psalms wat nou op grond van nuwe navorsing verwyder
is”. In die Algemene Kerkbode van 11-13 April 2002, skryf Cloete dat Ps 110
“onder meer volgens my teologiese adviseurs, volgens die Nuwe Vertaling
van die Bybel, volgens die ‘nieuwe berijming’ en volgens Bonaventura Hinwood
se omdigting in Afrikaans vir die Katolieke Kerk, nie ‘n Messiaanse Psalm
nie”.
Een van Cloete se adviseurs, WS Prinsloo, sê uitdruklik van Ps 110: Die Nuwe
Testamentiese aanhalings van Ps 110 gee ‘n ander betekenis van dié Psalm
as wat dit oorspronklik gehad het; dié Psalm het nie oorspronklik vir Christus
op die oog gehad nie en moet nie as voorspelling gelees word nie.
Cloete self (en van sy adviseurs) huldig dus nié die standpunt van die
Sinode in motivering 5.1 en 5.2 nie en dit is sy standpunt wat in die
2001-omdigting vervat is.
Dit is daarom ‘n absolute teenstrydigheid om die gebruik van die 2001-
omdigting te motiveer met ‘n standpunt wat lynreg teen die standpunt
en resultaat van die digter in hierdie omdigting ingaan.

3.1.8 Sinode 2003 laat die Skrifverklaringsbeginsel van Skrif-met-Skrif-vergelyking
los
In Bylaag A word gesê: Die Kommissies wat gemoeid was met die 2001-
omdigting van die Psalms, “het besluit om die grondteks te volg deur die
Psalms te verstaan soos die eerste hoorders dit sou verstaan het”.
Inderdaad is die konteks (as dit is wat met die eerste hoorders bedoel word)
belangrik. Die fout wat die Kommissies – en Sinode 2003 – egter maak, is dat
een Skrifverklaringsbeginsel – konteks of eerste hoorders - verhef word tot die
enigste. Daar word nie rekening gehou daarmee dat daar ook ander
Skrifverklaringsbeginsels is nie. Daarby moet met name gedink word aan die
beginsel dat die Heilige Skrif sy eie uitlegger is: Die Skrif self moet sê wat op
‘n bepaalde plek bedoel word én (gevolglik) óók wat die eerste hoorders daar
en dan begryp het van wat gesê is.
Anders gesê: Die Skrywer self, Christus deur sy Gees, sal die beste weet wat
Hy op ‘n bepaalde plek bedoel het en hoe dit verstaan moet word.
Waar die beginsel van “eerste hoorders” losgemaak word van die beginsel van
Skrif-met-Skrif-vergelyk, daar ontaard ons kennis van dit wat die eerste hoorders
verstaan het in suiwer spekulasie. Daar begin die eerste hoorders met ‘n eie
stem praat en hoor ons nie meer die Stem van die groot Bybelskrywer nie. Die
eerste hoorders kom dan aan die woord en nie die Woord nie.
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Hier is eintlik ‘n groot teenstrydigheid in die “beginsel” van die Sinode 2003.
Hulle sê dat ons die konteks in gedagte moet hou, maar hulle laat die konteks
los, want OT en NT word geskei in hierdie verklaring.
Ons sien ook dat die direkte konteks (van bv ‘n Psalm) nie in ag geneem word
nie.
Psalm 110 van die 2001-omdigting as voorbeeld
Ps 110:1 en met name die woorde “my Here” kan hier dien as voorbeeld hoe
die een beginsel vasgehou word en die ander losgelaat word en hoe dit lei tot
‘n verkeerde verklaring van die teks.
Die 2001-omdigting dig nl “my Here” (verkeerdelik) om as “my koning”. Dit wys
volgens hulle op ‘n koning uit die huis van Dawid. Dit is volgens hulle hoe die
eerste hoorders dit sou begryp.
In hierdie voorbeeld word egter duidelik hoe fataal dit is dat die 2001-omdigting
die beginsel van Skrif-met-Skrif-vergelyk loslaat. In Psalm 110 is Jesus Christus
self die Skrywer deur sy Gees (HK, So 12, antw 31; 1 Pet 1:11). In Matteus
22:41-46 kom die Skrywer van Ps 110 weer aan die woord en volgens Hom
slaan Psalm 110:1 op Hom alleen. Immers, daar leer ons Here Jesus Christus
dat “my Here” nie kan slaan op ‘n aardse koning nie, want met die “my Here”
word niks minder as die Godheid van Jesus Christus uitgedruk nie. Daarom
noem Dawid sy eie Seun “my Here”.
Maar Skrif-met-Skrif-vergelyk beteken nie net om na die Nuwe Testament (breër
konteks) te luister nie, maar om ook na die direkte konteks waarin ‘n teks in
die Ou Testament staan, te luister. As ons daarom na die res van Ps 110 gaan
kyk, sien ons dat daar dinge van die “my Here” in v1 gesê word, wat nooit van ‘n
aardse koning gesê word nie. So word vir Hom gesê om aan die regterhand
van die HERE te gaan sit (v1) en dat Hy priester is volgens die orde van
Melgisedek (v4).
DUS: In die omdigting van Ps 110 is daar nie alleen geluister na die breër
konteks (die Nuwe Testament) nie, maar ook nie na die direkte konteks (Ps
110:1,4) nie.

3.2 Beswaargrond 2: Die Sinodebesluit is in stryd met Belydenis
Sinode 2003 beveel ‘n omdigting aan wat – in stryd met die Belydenis – dele van
die Psalms weglaat en verander en wat Christus daaruit weggelaat het.
Motivering

3.2.1 Die Nederlandse Geloofsbelydenis
(a) NGB, art 2

In die kanonieke boeke het God Hom bekendgemaak en wel “soveel as
wat vir ons in hierdie lewe nodig is tot sy eer en tot die saligheid van
die wat aan Hom behoort”.
Ons kan nie sê dat iets in die Psalms onbelangrik is of nie omgedig hoef
te word nie. In die Psalms in hulle geheel – alles, vers vir vers – gee God
ons wat nodig is tot sy eer en tot die saligheid van die wat aan Hom
behoort.
Sinode 2003 trek ‘n streep deur hierdie artikel deur ‘n omdigting te aanvaar,
wat verse weglaat, wat ons nodig het om God te eer en vir ons saligheid.

(b) NGB, art 3
Die Bybelskrywers het die woorde van die kanonieke boeke “deur die
Heilige Gees gedrywe, gespreek”. Daarom is hierdie skrifte – die Psalms
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ingesluit – “die heilige en Goddelike Skrif”, die eie Woord van God. Hy
is daarin aan die woord. “Daarna het God deur sy besondere sorg vir
ons en ons saligheid sy knegte (profete en apostels) beveel om sy
geopenbaarde Woord op skrif te stel”.
Agter elke Psalm en elke woord van elke Psalm moet ons dus God se
besondere sorg vir ons en ons saligheid sien en ons moet hierdie
besondere sorg ook so erken en waardeer, deur dit in ons omdigting of
beryming te vergestalt. Hy weet wat ons nodig het.

(c) NGB, art 4
In hierdie artikel word al die kanonieke boeke opgenoem. Deel van hierdie
lys is die Psalms. Met artikel 4 bely ons dus uitdruklik en in soveel woorde
dat ook die Psalms (soos dit in die Bybel staan) – en vanselfsprekend
die Psalms in hulle geheel – deel is van die God gegewe kanon. Ons
moet die kanonieke waarde van die Psalms erken deur die hele Psalm te
berym.

(d) NGB, art 5
In artikel 5 gaan dit oor die Goddelike gesag van die kanonieke boeke en
dus ook van die Goddelike gesag die Psalms in die Bybel. Ook van die
Psalms geld dat dit “kanoniek” is, dat dit deur God gegee is “om ons
geloof daarna te rig, daarop te grondves en daarmee te bevestig”.
Die hele Psalmboek is vir ons gegee as kanon of maatstaf vir ons
geloofslewe, dus ook as maatstaf vir ons kerksang, vir ons berymde of
omgedigte Psalms wat ons sing in die erediens. Ons moet hierdie gesag
erken, deur alles om te dig en te sing.

(e) NGB, art 7
God laat dit nie in ons hande om te besluit oor die “wyse waarop Hy
deur ons gedien wil word” nie. Dit geld ook van ons diens van sang. Hy
beskrywe vir ons “breedvoerig” in die Psalms wat ons moet sing, die “wyse
waarop God deur ons gedien moet word” in ons sang.
Ons Belydenis (NGB, art 7) pas Deut 12:32 op die Bybel in die geheel
(die geïnspireerde Psalms ingesluit) toe en gaan daarvan uit dat dit op
grond van hierdie teks verbode is om iets (ook sekerlik iets van die Psalms)
weg te laat.
As ‘n omdigting weglaat en verander, besluit die mens daarmee self hoe
hy die Here sal dien ook in die kerksang.

3.2.2 Die Heidelbergse Kategismus
(a) HK 35:96

In hierdie antwoord bely ons: Ons mag God op geen ander manier vereer
as wat Hy in sy Woord beveel het nie. In die Psalms het ons ‘n duidelike
voorskrif van die HERE self van wat ons moet sing en hoe ons Hom in ons
kerksang moet eer.
Daarom mag hele stukke van die Psalms nie weggelaat of verander
word soos die 2001-omdigting doen nie.

(b) HK 6:18-19
Ons Kategismus leer dat óók die Psalms van Christus profeteer.
Deur ‘n omdigting aan te beveel, wat dit loën, gaan die Sinode teen hierdie
belydenis in.
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3.2.3 Tekste wat ‘n groot rol speel in ons Belydenisskrifte, is weggelaat in die 2001-
omdigting
(a) Voorbeeld: Ps 2:7 (“genereer”)

Nicea
Ons glo … in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God,
voor al die eeue uit die Vader gebore (genneethenta, pf.part.pass. van
gennaoo): Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore
(genneethenta, pf.part.pass. van gennaoo), nie gemaak nie, een in wese
met die Vader…
Athanasius
22 die Seun is deur die Vader alleen nie gemaak of geskep nie, maar
gegenereer;
NGB, art 10 Godheid van Christus
Ons glo dat Jesus Christus ten opsigte van sy Goddelike natuur die
eniggebore Seun van God is. Hy is van ewigheid af gebore (Franse teks:
engendré = genereer, verwek); Hy is nie gemaak nie en nie geskep nie,
want dan sou Hy ‘n skepsel wees; Hy is een wese met die Vader, ewig
saam met Hom, die ewebeeld van die Persoon van die Vader, ewig saam
met Hom, die heerlikheid (Heb 1:3) en in alles aan Hom gelyk (Fil 2:6).

3.3 Beswaargrond 3: Die Sinode het die 2001-omdigting nie getoets aan die
Belydenis nie
Motivering
Dit val besonder op dat in die besluite van die Sinode, in die motivering van die
besluite en ook in Bylae A geen enkele verwysing na een van die
Belydenisskrifte is nie.
Daar is geen teken dat die kritiek teen die omdigting ooit aan die Belydenisskrifte
getoets is nie, ondanks Sinodebesluite in dié verband (sien ook 3.5, waar verwys
word na Sinodebesluite wat uitdruklik sê dat die omdigting ook aan die belydenis
getoets moet word).
Dr AH Bogaards het in sy kritiek, wat voor Sinode 2003 aan die Deputate
Liturgiese Sake gestuur is, uitgebreid daarop ingegaan dat die 2001-omdigting
nie die toets van die belydenis slaag nie. Daardie kritiek is nie in Bylae A verwerk,
beantwoord of weerlê nie. Ten spyte daarvan sê die Sinode in motivering 4 dat
die Kommissie die kommentaar nagegaan het en hulle oordeel dat die Deputate
aandag aan al die kommentaar gegee het en dat Bylae A ‘n bondige verwerking
en beredenering van die kommentaar is.

3.4 Beswaargrond 4: Die Sinodebesluit om van voetnote gebruik te maak, los nie
die probleem met die Messiaanse Psalms op nie
Motivering
Sinode 2003 wil die probleem van die Messiaanse Psalms deur middel van
voetnote by die Messiaanse Psalms oplos.
Daarteen word die volgende besware ingebring:

3.4.1 Die digter self het uitdruklik verklaar dat hy die Messias uit die Psalms verwyder
het.
‘n Voetnoot verander niks aan die teks van die omdigting nie. Die teks-sonder-
Messias word gehandhaaf, ten spyte van voetnote.
Hierdie stelling word beredeneer in 3.4.2 en sal duidelik word uit die
voorbeelde daar.
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3.4.2 Sekere tekste wat in die Nuwe Testament op Christus betrek word, is heeltemal
weggelaat uit die omdigting of so verander, dat die verband met die aanhaling
in die Nuwe Testament nie meer gesien kan word nie
Vooraf moet benadruk en onderstreep word dat die probleem met die
Messiaanse Psalms in die 2001-omdigting regtig nie maar bloot ‘n hoofletter-
kleinletter-probleem is nie. Dit is nie maar net hoofletters wat weggelaat is
nie, maar Messiaanse tekste is heeltemal weggelaat of so verander, dat die
verband met die NT nie meer gesien kan word nie.
Enkele voorbeelde
(a) Voorbeeld 1: Ps 2:7

Verskillende male word die woorde “vandag het Ek U gegenereer” in die
Nuwe Testament aangehaal en toegepas op Christus (vgl Heb 1:5; Heb
5:5; Hand 13:33-34). Die 2001-omdigting laat hierdie belangrike woorde
egter weg.
Uit hierdie voorbeeld kan gesien word hoe waardeloos die voetnootbesluit
van die Sinode is. Immers, of die Sinode nou ‘n voetnoot hierby sit of nie,
dit bring die woorde nie terug in die teks van die 2001-omdigting nie én
dit word nie gesing nie en sal nooit meer gesing word nie – ondanks die
uitdruklike bevele van die Heilige Gees (sien 3.1.1).

(b) Voorbeeld 2: Ps 22:2
Die 2001-omdigting dig om: “My God, my God, het U my dan verlaat?”
Die “waarom” is weggelaat. Die “dan” staan nie in die oorspronklike nie
en ook nie in die Nuwe Testament, waar Jesus dit aanhaal nie.
Met hierdie weglating en byvoeging kry die teks ‘n ander betekenis: Die
digter is onseker of hy deur God verlaat is.
‘n Voetnoot sal nie die verband tussen Ps 22:2 en die aanhalings in die
Nuwe Testament herstel nie, want daar staan in die omdigting nie wat Jesus
aan die kruis uitroep nie.

(c) Voorbeeld 3: Ps 45:7,8
Die verse lui: “7 U troon, o God, is vir ewig en altyd; die septer van u
koninkryk is ’n regverdige septer. 8 U het geregtigheid lief en haat
goddeloosheid. Daarom het, o God, u God U gesalf met vreugde-olie bo u
metgeselle.
In die 2001-omdigting is die “o God” van vers 7 en ook die “o God” van
vers 8 weggelaat.
Ps 45:7,8 word in Heb 1:8,9 aangehaal: “8 maar van die Seun: U troon, o
God, is tot in alle ewigheid, die septer van u koninkryk is ’n regverdige
septer; 9 U het geregtigheid liefgehad en ongeregtigheid gehaat; daarom
het, o God, u God U gesalf met vreugde-olie bo u metgeselle”. Deur die
weglatings in die omdigting kan nie meer gesien word dat Heb 1 Ps 45
aanhaal nie.
Ook in voorbeeld 3 kan gesien word hoe waardeloos die voetnootbesluit
van die Sinode is. Immers, of die Sinode nou ‘n voetnoot hierby sit of nie,
dit bring die “o God” nie terug in die teks nie en ondanks voetnote bly dit
onduidelik watter verband daar is tussen verse van die 2001-omdigting
en Heb 1.

(d) Voorbeeld 4: Ps 110
In Matteus 22:21-46 sê Jesus dat Dawid in Psalm 110:1 deur die Heilige
Gees van Hom profeteer.
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In Matteus 22 leer ons Here Jesus Christus dat met “my Here” iets so heel
besonders gesê word, dat dit doodeenvoudig nie van toepassing kan wees
op enige aardse koning uit die huis van Dawid nie. Dit kan nie slaan op ‘n
aardse koning nie, want met die “my Here” word niks minder as die
Godheid van Jesus Christus uitgedruk nie. Daarom noem Dawid sy eie
Seun “my Here”. Dìt is Jesus Christus se verklaring van Psalm 110:1: Hy
is nie net die Seun van Dawid nie, maar Hy is veel meer as net dit: Hy is
ook die Seun van God. Later bevestig Jesus hierdie verklaring nog met ‘n
eedswering (Matt 26:63) en net in die volgende vers (v64) sê Hy dat die
Jode dit ook sal sien dat sy verklaring juis is: “Maar Ek sê vir u almal: Van
nou af sal u die Seun van die mens sien sit aan die regterhand van die
krag van God en kom op die wolke van die hemel”. Die Skrywer van Psalm
110 verklaar dus die woorde “my Here”, Hy beëedig hierdie uitleg in die
Naam van die lewende God én Hy bevestig dit met die daad. En – juis
oor hierdie verklaring word Jesus Christus die dood skuldig verklaar (Matt
26:65-66)!
Op talle ander plekke in die Nuwe Testament word Jesus Christus se
Godheid bewys op grond van hierdie woorde van Ps 110:1, byvoorbeeld
in Heb 1:3,13.
Die 2001-omdigting dig “my Here” om met “my koning” en laat dit dus
slaan op ‘n aardse koning – teen die getuienis van die NT in.

Voetnote stel ook hier weer die probleem nie reg nie, want daar word van
uit gegaan dat die “my Here” ook op ‘n aardse koning slaan – teen die
getuienis van die NT in.

3.4.3 Meer Psalms as maar net die sogenaamde Messiaanse Psalms word geraak
Dit is noodsaaklik om daarop te wys dat die Messiaanse karakter van die Psalms
nie alleen in die sogenaamde Messiaanse Psalms deur die 2001-omdigting
aangetas word nie.
Sinode 2003 sê tereg in sy motivering (5.1) dat die hele Ou Testament ‘n
Messiaanse karakter dra. Dit geld ook van elke Psalm. Al is nie elke Psalm ‘n
profesie van Christus nie, tog is sy heilswerk die fondament van elke Psalm en
juis hierdie fondament en hoeksteen, Christus, word in die 2001-omdigting
verwyder.
Enkele voorbeelde:
(a) Voorbeeld 1: Ps 143

Psalm 143 is ‘n gebed van Dawid. In vers 1 bid hy: “HERE … luister tog na
my smekinge (om genade), verhoor my in u trou, in u geregtigheid”. Dawid
doen ‘n beroep op die HERE se genade en verbondsliefde en trou (in
Christus). Dit is die fondament van sy gebed. Maar daardie vers is in sy
geheel weggelaat deur die 2001-omdigting. Dit is so goed as wat ‘n mens
vandag die woorde “verhoor ons om Christus wil” en “in die Naam van
Christus”, uit jou gebed weglaat.

(b) Voorbeeld 2: Ps 106
Al staan hierdie Psalm nie bekend as ‘n Messiaanse Psalm nie, is die
voorbidding van Moses (v23) ‘n heenwysing na die voorbidding van
Christus. Juis hierdie teks word egter deur die 2001-omdigting weggelaat.
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3.4.4 Gevolgtrekking
3.4.4.1 Dit moet duidelik gestel word dat die probleem met die Messiaanse tekste in

die 2001-omdigting nie bloot maar geleë is in hoofletters wat geskrap is nie,
maar hele Skrifgedeeltes wat geskrap en verander is.

3.4.4.2 Die voetnote bring nie die tekste wat weggelaat word terug in die omdigting
nie en is dus waardeloos.

3.4.4.3 Die voetnote maak nie ‘n verkeerde omdigting reg nie, maar laat dit staan
soos wat dit is.

3.4.4.4 Die voetnote herstel nie die verband tussen Messiaanse tekste en die Nuwe
Testament nie, want tekste wat in die NT op Christus betrek word, is steeds
weg in die teks van die omdigting of dit is steeds so omgedig dat dit nie
dieselfde sê as in die oorspronklike teks van die Psalms en die NT nie.

3.4.4.5 Dit moet ook raakgesien word dat die “Messiaanse probleem” van die 2001-
omdigting wyer strek as maar net die sogenaamde Messiaanse Psalms.

Daarom bied die Sinodebesluit van voetnote hierin geen oplossing nie.

3.5 Beswaargrond 5: Die Sinodebesluit is in stryd met ander Sinodebesluite
Motivering
Onder 3:1-3.3 is aangetoon dat die Sinodebesluit in stryd in met Skrif en Belydenis.
Daarmee is ook bewys dat Sinode 2003 ‘n besluit geneem het, wat strydig is
met vorige Sinodebesluite.
Hier kan gewys word op Handelinge 1994 (p. 527 ev), wat beginsels en riglyne
vir die keuring van Skrifberymings vir die erediens vasgestel het. Hier is ’n
belangrike besluit geneem wat ook vir die Psalms geld: ‘Die beryming moet die
sin en inhoud van die Skrifgedeelte suiwer en korrek in ooreenstemming met
die kerklike Belydenis weergee’. (3.2.1, p. 538). ’n Beswaarskrif van die
Partikuliere Sinode Noord-Transvaal teen besluit 1991 om deelname aan nuwe
Psalmberyming te staak, slaag in sy geheel. Daarna ook die volgende besluit
wat toegepas moet word: ‘deur die Sinode goedgekeurde beginsels en riglyne
vir die keuring van Skrifberymings vir die erediens (toe te pas), want dit sal net
so geld vir Psalms wat in wese ook Skrifberymings is’” (4 op p. 553).
Sinode 2003 self sluit aan by en brei uit op die besluit van 1994 deur te besluit:
“Die beryming moet die sin en inhoud van die Skrifgedeelte of Skrifgedeeltes
suiwer en korrek in ooreenstemming met die kerklike Belydenis weergee” (21.18,
punt E1, p. 638).

4. Versoek aan Nasionale Sinode 2006
4.1 dat Nasionale Sinode 2006 die besluite waarteen beswaar gemaak word, herroep;
4.2 dat Nasionale Sinode 2006 Deputate aangewys om die 2001-omdigting aan Skrif

en Belydenis te toets en aan Kerkrade ‘n billike tyd gee om dit ook te toets en
kritiek deur te gee aan die Deputate alvorens ‘n finale besluit daaroor geneem
word.

H. KOMMISSIERAPPORT
1. Beoordeling van beswaargronde
1.1 Beswaargrond 1
1.1.1 Bewering
1.1.1.1 Die Beswaarskrif beweer dat die Sinodebesluit in stryd is met die Skrif (3.1).
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Besluit: Kennis geneem.
1.1.2 Beredenering
1.1.2.1 Die Beswaarskrif beredeneer dat vanuit Ef 5:18-21, Kol 3:15-17, 2 Tim 3:15-

16, Deut 12:32 en Op 22:19 gestel moet word dat geen tekste of woorde
vanuit die Psalms weggelaat (onberymd gelaat) mag word of dat aan die
inhoud daarvan verander mag word nie (3.1.1).

1.1.2.2 Die Beswaarskrif gee vier spesifieke terreine (met voorbeelde en
beredenering) waarop dit duidelik word dat die 2001-omdigting teen die Skrif
ingaan deur tekste of woorde uit die Psalms weg te laat of aan die inhoud
daarvan te verander:

1.1.2.2.1 Talle weglatings van die grondteks (3.1.2).
1.1.2.2.2 Veranderings aan die inhoud van die grondteks (3.1.3).
1.1.2.2.3 Gebruik van die Godsname (3.1.4).
1.1.2.2.4 Hantering van die Wraakpsalms (3.1.5).
1.1.2.3 Die Beswaarskrif beredeneer verder dat dit vanuit 3.1.2.2.1-3.1.2.2.4 duidelik

is dat die 2001-omdigting nie op die grondteks berus of uit goeie eksegese
voorkom nie - soos wat motivering 3 van die besluit van Sinode 2003 beweer
(3.1.6).

1.1.2.4 Die Beswaarskrif beredeneer verder dat Sinode 2003 met sy motivering
rondom die Messiaanse besware (Acta, 2003:643, 5.1 en 5.2) teen die 2001-
omdigting ingaan, aangesien die digter van die 2001-omdigting (en van sy
adviseurs) se standpunt rondom die Messiaanse karakter van die Ou
Testament lynreg staan teen die standpunt soos geformuleer in die motivering
van die Sinode (3.1.7).

1.1.2.5 Ook stel die Beswaarskrif dat die besluit van Sinode 2003 spesifiek die
konteks (as dit is wat met eerste hoorders bedoel word) tot enigste
Skrifverklaringsbeginsel verhef en sodoende die Skrifverklaringsbeginsel van
Skrif-met-Skrif-vergelyking loslaat. Die Beswaarskrif is daarenteen van
mening dat die Skrif self moet sê wat op ‘n bepaalde plek bedoel word én
(gevolglik) óók wat die eerste hoorders daar en dan begryp het van wat gesê
is (3.1.8).

Besluit: Kennis geneem.
1.1.3 Beoordeling
1.1.3.1 Die maatstaf wat in die beswaarskrif aangelê word as synde die voorskrif

van die Skrif (wat die Skrif ons leer – 3.1.1) is dat geen tekste of woorde
vanuit die Psalms weggelaat (onberymd gelaat) mag word of dat aan die
inhoud daarvan verander mag word nie (hierdie is ‘n direkte aanhaling vanuit
die Beswaarskrif, 3.1.1 – laaste paragraaf) en gevolglik dat elke Psalm en
elke vers en woord daarvan gesing moet word.

1.1.3.2 Indien die bewysvoering van die Beswaarskrif eerlik deurgetrek word, beweer
die Beswaarskrif ook dat geen tekste of woorde bygevoeg mag word nie (dit
word immers ook in Deut 12:32 en Op 22:19 gestel) en dat gevolglik elke
Psalm (elke vers en woord) net so gesing behoort te word – sonder enige
weglating of byvoeging.

1.1.3.3 Die logiese konsekwensie van hierdie standpunt is dat enige beryming of
omdigting volgens die Skrif ontoelaatbaar is en dat net ‘n toonsetting van die
Bybelteks gedoen mag word. Vanweë die kompleksiteit van die
berymingproses gaan enige beryming immers weglatings of byvoegings
noodsaak.
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1.1.3.4 In lyn hiermee het Sinode 2003 as vereiste ten opsigte van Psalmberyming
gestel dat enige beryming die sin en inhoud (beklemtoning deur Kommissie)
van die Skrifgedeelte of Skrifgedeeltes suiwer en korrek in ooreenstemming
met die kerklike Belydenis moet weergee (Acta, 2003:638, E1).

1.1.3.5 Daar moet dus geoordeel word dat die maatstaf wat deur die Beswaarskrif
vanuit die Skrif aangelê word, nie houdbaar is nie.

1.1.3.6 In lyn hiermee moet die res van die bewysvoering ten opsigte van
beswaargrond 1 beoordeel word. Die Beswaarskrif gee naamlik vier terreine
(met telkens net enkele voorbeelde) waarop dit – volgens die Beswaarskrif –
na vore kom dat dele van die teks weggelaat of verander word.

1.1.3.7 Ten einde te bewys dat die besluit van Sinode 2003 (ten opsigte van die
aanbeveling van die 2001-omdigting in geheel) in stryd met die Skrif is, kan
nie volstaan word met die gee van enkele voorbeelde sonder om die geheel
van die omdigting in berekening te bring en aan te dui dat die beweerde
weglating of verandering ‘n algemene tendens is nie.

1.1.3.8 Waar die Beswaarskrif egter geensins sodanige tendens óf aantoon óf
beredeneer nie, word geen bewys gelewer dat die besluit van Sinode 2003
teen die Skrif is nie. In samehang hiermee moet ook in gedagte gehou word
dat die maatstaf wat die Beswaarskrif vanuit die Skrif aanlê, reeds as
onhoudbaar aangetoon is.

1.1.3.9 Ten opsigte van die beredenering soos verwoord in 3.1.7 van die Beswaarskrif,
naamlik dat daar ‘n onderlinge teenstrydigheid in die besluite van Sinode 2003
is, kan volstaan word deur daarop te wys dat hierdie beredenering geen
bewyslewering bied vir die beswaargrond wat stel dat die besluit van Sinode
2003 teen die Skrif is nie.

1.1.3.10 Ten opsigte van die bewering dat die besluit van Sinode 2003 die
Skrifverklaringsbeginsel van Skrif-met-Skrif-vergelyking loslaat, moet daarop
gewys word dat die uitdrukking soos die eerste hoorders dit verstaan het
saam met die volgende ander uitsprake in Bylae A en in die besluite van
Sinode 2003 gelees moet word:

1.1.3.10.1 Die motivering 5.1 (Acta, 2003:643) en 5.3 (Acta, 2003:643).
1.1.3.10.2 Die hele afdeling in Bylae A oor Intertekstuele verbande (Acta, 2003:648).
1.1.3.10.3 Die volledige uiteensetting in Bylae A oor die hantering van die

Messiaanse Psalms (Acta, 2003:656-657).
1.1.3.10.4 Deel van die besluit van Sinode 2003 – spesifiek 1.5.5 (Acta, 2003:130)

aangaande die beswaarskrif wat op tafel was rakende die Messiaanse
verkondiging van die Ou Testament.

1.1.3.11 Wanneer genoemde gedeeltes (vergelyk 3.1.3.10) in gedagte gehou word,
kan nie gestel word dat die eerste leser-beginsel deur die Sinode tot enigste
hermeneutiese beginsel verhef is nie.

Besluit: Kennis geneem.
1.1.4 Aanbeveling
1.1.4.1 Die beswaar slaag nie op beswaargrond 1 nie.

Besluit: Goedgekeur.
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1.2 Beswaargrond 2
1.2.1 Bewering
1.2.1.1 Die Beswaarskrif beweer dat die Sinodebesluite in stryd is met die Belydenis,

omdat sekere dele van die Psalms weggelaat en verander is en omdat
Christus daaruit weggelaat is (3.2 – Inleidend).

Besluit: Kennis geneem.
1.2.2 Beredenering
1.2.2.1 Die Beswaarskrif beredeneer dat die Belydenis stel dat die Ou Testament

kanon is. Daarom is dit bepalend vir ons geloofslewe en deel van God se
besondere sorg vir ons – ook ten opsigte van die kerksang (3.2.1, 3.2.2–
bespreking van NGB, artt 3,5 en HK, So 35).

1.2.2.2 Die Beswaarskrif beredeneer dat die Belydenis stel dat die hele Ou Testament
kanon is. Daarom mag niks verander, weggelaat of as onbelangrik geag word
nie (3.2.1 – bespreking van NGB, artt 2,4,7).

1.2.2.3 Die Beswaarskrif beredeneer dat die Belydenis leer dat die Psalms van
Christus profeteer en dat die Sinodebesluit om die 2001-omdigting aan te
beveel, hierteen ingaan, aangesien die 2001-omdigting hierdie vertrekpunt
vanuit die Belydenis loën (3.2.2 – bespreking van HK, So 6).

1.2.2.4 Die Beswaarskrif stel verder dat tekste wat ‘n groot rol in die
Belydenisskrifte speel, in die 2001-omdigting weggelaat is (3.2.3).

Besluit: Kennis geneem.
1.2.3 Beoordeling
1.2.3.1 Ten einde hierdie beswaargrond sinvol te kan beoordeel, is dit nodig om in

gedagte te hou dat daar ‘n onderskeid tussen ‘n Bybelvertaling en ‘n
Psalmberyming/omdigting is. Dit blyk alreeds uit die primêre vereiste wat
gestel is vir onderskeidelik ‘n Bybelvertaling en ‘n Psalmberyming/omdigting:
Bybelvertaling:  ‘n Vertaling moet die Skrifboodskap getrou weergee en

die maksimum aantal Afrikaanssprekendes met die
grootste moontlike getrouheid en doeltreffendheid bereik
(Acta, 1991:112, 2.1.2.5.1.2).

Psalmberyming:Die beryming moet die sin en inhoud van die
Skrifgedeelte of Skrifgedeeltes suiwer en korrek in
ooreenstemming met die kerklike Belydenis weergee
(Acta, 2003:638, E1).

Terwyl ‘n Bybelvertaling die “grootste moontlike getrouheid” behoort te hê,
moet ‘n Psalmberyming die “sin of inhoud suiwer en korrek weergee”.

1.2.3.2 In die Beswaarskrif word tereg beredeneer dat vanuit die Belydenis gestel
moet word dat die hele Ou Testament bepalend is vir ons geloofslewe,
insluitend ons kerksang.

1.2.3.3 Om egter te beweer dat op grond van die Belydenis gestel moet word dat in
‘n beryming of omdigting niks uit die teks verander of weggelaat mag word
nie, is nie korrek nie. Die implikasie van genoemde beredenering is immers
dat enige beryming of omdigting ontoelaatbaar is en dat net ‘n toonsetting
van die Bybelteks gedoen kan word. Daarom is dit noodsaaklik om in gedagte
te hou dat in ‘n beryming/omdigting daar altyd spanning gaan wees tussen
enersyds die presiese Bybelteks en andersyds die teks van die beryming wat
die sin en inhoud van die Psalm korrek – alhoewel nie identiek nie – weergee.
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1.2.3.4 In aansluiting hierby hou die beredenering dat met ‘n beryming/omdigting niks
uit die teks verander of weggelaat mag word nie, nie rekening met die poëtiese
en musikale eise van ‘n beryming/omdigting nie.

1.2.3.5 Ten opsigte van die beredenering vanuit die Heidelbergse Kategismus,
Sondag 6, naamlik dat die besluit van Sinode 2003 ‘n omdigting aanbeveel
wat die belydenis (dat die Psalms van Christus profeteer) loën, kan net daarop
gewys word dat die Beswaarskrif geen bewysvoering bied nie. Daarmee saam
het Sinode 2003 duidelik gestel (Acta, 2003:643, 5.1):
Die hele Ou Testament dra ‘n Messiaanse karakter wat die lyn van
openbaring al helderder laat oopgaan tot in die Nuwe Testament.

1.2.3.6 Ten opsigte van die beredenering dat tekste wat ‘n groot rol in die
Belydenisskrifte speel, in die 2001-omdigting weggelaat is, kan volstaan word
deur daarop te wys dat die Beswaarskrif net een voorbeeld van sodanige
weglating gee, maar geensins beredeneer waarom gestel moet word dat die
2001-omdigting teen die Belydenis is nie.

Besluit: Kennis geneem.
1.2.4 Aanbeveling
1.2.4.1 Die beswaar slaag nie op beswaargrond 2 nie.

Besluit: Goedgekeur.

1.3 Beswaargrond 3
1.3.1 Bewering
1.3.1.1 Die Beswaarskrif beweer dat Sinode 2003 nie die 2001-omdigting aan die

Belydenis getoets het nie.
Besluit: Kennis geneem.

1.3.2 Beredenering
1.3.2.1 Die Beswaarskrif wys daarop dat in die besluite van die Sinode 2003 in die

motivering van die besluite en in Bylae A geen verwysing na die belydenis
voorkom nie (3.3 – eerste sin).

1.3.2.2 Die Beswaarskrif beredeneer verder dat daar geen teken is dat die kritiek
teen die omdigting ooit aan die Belydenis getoets is nie, ondanks
Sinodebesluite wat uitdruklik sê dat die omdigting ook aan die Belydenis
getoets moet word en ondanks uitgebreide kritiek wat deur dr AH Bogaards
aan die Deputate Liturgiese Sake voorsien is (3.3 – tweede sin).

Besluit: Kennis geneem.
1.3.3 Beoordeling
1.3.3.1 Alhoewel daar geen direkte verwysings na die Belydenis in Bylae A is nie, is

dit op sigself geen bewys dat die 2001-omdigting nie aan die Belydenis
getoets is nie.

1.3.3.2 Ten opsigte van die beredenering dat daar geen spesifieke verwysing is na
die kritiek wat aan die Deputate voorgelê is nie, moet daarop gewys word
dat die Deputate die opdrag gehad het om die kommentaar saam te vat en
’n aanbeveling by Sinode 2003 te doen (Acta, 2000:454, 3.6.6). Die Deputate
het nie die opdrag gehad om elke individuele voorbeeld ten opsigte van
elke saak in hul samevatting aan die Sinode voor te hou nie. Daarom kan die
kommissie tydens Sinode 2003 ook stel dat die samevatting soos deur die
deputate voorsien (Bylae A) ’n bondige verwerking en beredenering van die
kommentaar is (Acta, 2003:643, 4). Om dus te beweer – soos die beswaarskrif
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dit doen (vergelyk 3.2.1)– dat al die kommentaar in Bylae A moes gereflekteer
het, is nie houdbaar in die lig van die opdrag aan die Deputate nie.

1.3.3.3 Ten opsigte van die beoordeling van die kommentaar moet gewys word op
die feit dat elke Deputaat al die kommentaar deurgewerk en beoordeel het
en dat die essensie van die kommentaar boonop saamgegroepeer en weer
beoordeel is. Hieruit blyk dat die kommentaar dus wel getoets is. Verder is
dit vanuit die opdrag aan die Deputate duidelik dat dit nie nodig was dat –
soos die Beswaarskrif beredeneer – Bylae A al die kommentaar (elke jota en
tittel) moes weerlê nie.

1.3.3.4 Dat daar nie antwoorde op spesifieke belydenisgerigte argumente beantwoord
is in die Bylaag (A) nie, beteken ook nie per se dat die 2001-omdigting nie
aan die belydenis getoets is nie. Dit impliseer hoogstens dat die spesifieke
kommentaar nie as gewigtig beskou is nie. Die stelling in die Beswaarskrif
word dus nie bewys nie.

Besluit: Kennis geneem.
1.3.4 Aanbeveling
1.3.4.1 Die beswaar slaag nie op beswaargrond 3 nie.

Besluit: Goedgekeur.
1.4 Beswaargrond 4
1.4.1 Bewering
1.4.1.1 Die Beswaarskrif beweer dat die gebruik van voetnote nie die probleem met

die Messiaanse Psalms oplos nie (3.4).
Besluit: Kennis geneem.

1.4.2 Beredenering
1.4.2.1 Die Beswaarskrif stel dat die digter verklaar dat hy die Messias uit die Psalms

verwyder het en dat – ten spye van die voetnote – die teks-sonder-Messias
gehandhaaf word (3.4.1).

1.4.2.2 Die Beswaarskrif beredeneer dat tekste wat in die Nuwe Testament op
Christus betrek word uit die omdigting weggelaat of so verander word dat die
verband met die Nuwe-Testamentiese aanhaling van die teks nie meer gesien
kan word nie (3.4.2) en dat die gebruik van voetnote nie hierdie tekste of die
verband tussen die tekste en die Nuwe Testament terugbring nie (3.4.4.2 en
3.4.4.4).

1.4.2.3 Die Beswaarskrif stel dat dit belangrik is om te besef dat meer as net die
sogenaamde Messiaanse Psalms ter sprake is (3.4.3)

Besluit: Kennis geneem.
1.4.3 Beoordeling
1.4.3.1 Die stelling van die Beswaarskrif dat die digter gestel het dat hy die Messias

uit die Psalms verwyder het, word glad nie in die beswaarskrif gemotiveer
nie.

1.4.3.2 Ten opsigte van die beredenering dat die voetnote nie die probleem met die
Messiaanse Psalms oplos by Psalmomdigtings wat volgens die Beswaarskrif
tekste weggelaat of verander het, moet daarop gewys word dat die voetnote
die Openbaringshistoriese verband met die Messiaanse gebruik van die
betrokke Psalms in die Nuwe Testament aandui – soos dit vanuit die grondteks
bepaal is. Geen geldige bewysvoering word deur die Beswaarskrif verskaf
waarom die omdigting geen ruimte laat vir enige voetnote wat die
openbaringshistoriese verband met die Messiaanse gebruik van Psalms in
die Nuwe Testament aandui nie.

Besluit: Kennis geneem.
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1.4.4 Aanbeveling
1.4.4.1 Die beswaar slaag nie op beswaargrond 4 nie.

Besluit: Goedgekeur.

1.5 Beswaargrond 5
1.5.1 Bewering
1.5.1.1 Die Beswaarskrif beweer dat die Sinode-besluite in stryd is met ander

Sinodebesluite (3.5).
Besluit: Kennis geneem.

1.5.2 Beredenering
1.5.2.1 Die Beswaarskrif stel dat die beginsel wat Sinode 1994 (soos uitgebrei deur

Sinode 2003) vir Psalmberyming gestel het, naamlik Die beryming moet die
sin en inhoud van die Skrifgedeelte of Skrifgedeeltes suiwer en korrek in
ooreenstemming met die kerklike Belydenis weergee nie, nagekom word
nie, aangesien in beswaargronde 1-3 aangetoon is dat die 2001-omdigting
in stryd is met Skrif en Belydenis.

Besluit: Kennis geneem.
1.5.3 Beoordeling
1.5.3.1 Die Beswaarskrif bied die eerste drie beswaargronde as begronding dat die

2001-omdigting teen Skrif en Belydenis is.
1.5.3.2 Aangesien hierbo reeds aanbeveel word dat die eerste drie beswaargronde

al drie afgewys word, is die Beswaarskrif se bewysvoering vir die stelling dat
die besluite van Sinode 2003 met die ander Sinodebesluite in stryd is,
ongeldig.

Besluit: Kennis geneem.
1.5.4 Aanbeveling
1.5.4.1 Die beswaar slaag nie op beswaargrond 5 nie.

Besluit: Goedgekeur.

1.6 Samevattende aanbevelings
1.6.1 Die Beswaarskrif slaag in sy geheel nie.

Besluit: Goedgekeur.
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21.8 BESWAARSKRIF VAN DIE GEREFORMEERDE KERK PRETORIA-
ROOIWAL TEEN DIE WEGDIG VAN DIE NAAM JAHWE OF HERE IN
DIE 2001-OMDIGTING (Artt 11, 52, 269)

A. Dr AH Bogaards stel die Beswaarskrif.
B. Geleentheid vir vrae en bespreking word gegee.
C. Besluit: Die Beswaarskrif word verwys na Kommissie Beswaarskrifte 6.
D. Ds PW Kurpershoek rapporteer namens Kommissie Beswaarskrifte 6.
E. Dr AH Bogaards lewer repliek op die Beswaarskrif.
F. Ds PW Kurpershoek lewer repliek namens Kommissie Beswaarskrifte 6.

G. BESWAARSKRIF
1. Vooraf

Vooraf hierdie opmerking: In hierdie Beswaarskrif gaan dit slegs oor die Naam
HERE.

2. Besluite waarteen beswaar gemaak word
2.1 Besluite

Daar word beswaar gemaak teen die volgende besluite in die Handelinge van
die 48 ste Sinode (p642): “3.2.2 Dat die 1936-beryming saam met die 2001-
omdigting in een bundel uitgegee word en vir gebruik in die eredienste aanbeveel
word. Die gebruik van beide word met inagneming van KO, art 69 aan die oordeel
van die plaaslike kerk oorgelaat.

2.2 Motivering van Sinode 2003
Die volgende motiverings van Sinode 2003 is vir hierdie Beswaarskrif ter sake:

“6. Die beswaar oor die ‘Godsname’ kan om die volgende redes nie as
deurslaggewende beswaar dien om die 2001-omdigting af te keur nie:

6.1 Die poëtiese vormgewing, rym, taalritme, fraselengtes, en musikale reëls
maak dit noodwendig dat die digter, net soos in die 1936-beryming, dikwels ‘n
alternatiewe Godsnaam moes kies.
Besluit: Goedgekeur”.

2.3 Ter sake gedeelte van Bylae A
2.3.1 Godsname (p653-654)

“Dit gaan in die betrokke beswaar daaroor dat die onderskeid in die Name
Jahwe en Adonai nie in die Nuwe Beryming gehandhaaf is nie en dat God soms
gebruik word waar Jahwe/Adonai staan of Here/Heer waar Elohim staan. Die
basiese beginsel is dus dat die onderskeid tussen die drie name in ‘n beryming
van die Psalms konsekwent gehandhaaf moet word. In die opsig wys heelwat
van die beswaardes na besluite van die Sinode in die verband (vgl Bundel
Kommentaar: 4, 37, 45, 54, 63, 86, 88-89, 107, stuk Dr Bogaards – AB7 ev,
44) en word die kritiek verbind aan soortgelyke kritiek teen die Nuwe Vertaling.
Wat die Nuwe Vertaling betref, was die saak van die onderskeid tussen Jahwe
en Adonai een van die kritiekpunte teen die vertaling in die Beswaarskrif wat
teen die Nuwe Vertaling voor die Sinode van 1998 gedien het. Alhoewel die
Sinode in 1991 (Acta:122) meriete in die beswaar gesien het, is dit nie beskou
as genoegsame rede om die betrokke beswaar teen die vertaling te handhaaf
nie.
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Soos bo gestel, kan die beginsel ook aan die Ou Beryming getoets word. Dit is
wel so dat die Ou Beryming HERE/HEER vir Jahwe gebruik; Here/Heer vir
Adonai en God vir Elohim. In beginsel word die onderskeid wel gehandhaaf,
maar uit ‘n kort steekproef blyk dit spoedig dat die onderskeid nie konsekwent
gehandhaaf word nie. So kom in Psalm 1 Jahwe twee keer in die Hebreeus
voor en God nie een keer nie. Die Ou Beryming het God twee keer en HERE
nie een keer nie. Psalm 14 en 53 is feitlik identies, met onder andere ‘n verskil
in die gebruik van die Godsname. In Psalm 14 kom Jahwe 4 keer voor en Elohim
3 keer. In Psalm 53 kom Jahwe nie een keer voor nie en Elohim 7 keer. In
Psalm 14 kom God in die Ou Beryming 6 keer voor en Godsvrees een keer.
HERE word nie een keer aangetref nie. In Psalm 53 het die Ou Beryming God
8 keer, Godsvrees een keer en HERE nie een keer nie. In Psalm 25 kom Jahwe
10 keer voor en God 3 keer. In die Ou Beryming kom HERE 9 keer voor en God
7 keer. In Psalm 87 kom Jahwe 2 keer voor en God een keer. In die Ou Beryming
staan HERE een keer en God vier keer. In Psalm 116 staan Jahwe 15 keer en
Elohim een keer. In die Ou Beryming staan HERE 8 keer en God 4 keer.
Voorbeelde hiervan kan vermenigvuldig word. In die Ou Beryming word Adonai
ook nie konsekwent met Here weergegee nie. In Psalm 2:2 en 38:8 word Adonai
met HEER weergegee en in Psalm 68:8 met God. Die Adonai wat in Psalm
68:12, 27 en 33 (OAV) staan, is nie in die Ou Beryming nie. Vir die saak van
die Godsname in die Ou Beryming is Psalm 86 merkwaardig. In die Hebreeus
kom Jahwe 4 keer voor, Elohim 4 keer, El een keer en Adonai 7 keer. In die Ou
Beryming staan HEER/HERE 10 keer, God 7 keer en Here nie een keer nie.
Die Ou Beryming het dus duidelik nie uitgegaan van ‘n beginsel dat die
Godsname getrou weergegee moet word nie. Dit hoef dus ook nie te geld as ‘n
beginsel by die Nuwe Beryming nie. Die Ou Vertaling was in hierdie opsig
konsekwent, die Ou Beryming egter nie.

2.4 Die status van die motiverings en Bylae A
Aangesien ook die motiverings (Acta 2003:642-643) goedgekeur is deur die
Sinode (Acta 2003:643), word dit in die Beswaarskrif behandel as deel van die
besluit van Sinode 2003. Bylae A word eweneens hanteer as deel van die
besluit, aangesien dit in die motivering (4 en 7), wat deur die Sinode goedgekeur
is, ingesluit word.

3. Die 2001-omdigting, die Godsname en die Naam HERE. Voorbeelde
3.1 Die 2001-omdigting maak geen onderskeid tussen die Name HERE (Jahwe)

en Here (Adonai) nie
Die omdigting gebruik net Here of Heer vir sowel Jahwe (HERE) as Adonai (Here).
In Ps 8:1 en 10 word hierdie twee Name elke keer in die oorspronklike teks na
mekaar genoem: “HERE, onse Here...” (Jahwe, Adonai). In die 2001-omdigting
word een van die Name (‘n mens weet nie watter een nie) in beide berymings
(Cloete en Spies) weggelaat. In die oorspronklike Hebreeus kom die Naam God
(Elohim) nêrens in die Psalm voor nie, maar Spies voeg dit sommer drie keer by.

3.2 Omruiling van Godsname
In verskillende omdigtings word die Godsname selfs omgeruil. Twee sprekende
voorbeelde is:
Psalm 65: Die grondteks het deurgaans (dws in die hele Psalm) net God (Elohim).
Die 2001- omdigting dig deurgaans om met Here/Heer.
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Psalm 112: Die grondteks het deurgaans (dws in die hele Psalm) net HERE
(Jahwe). Die 2001-omdigting dig deurgaans om met God.
Ander voorbeelde is:
Psalm 11: Die grondteks het net HERE (5 keer). Die 2001-omdigting het twee
keer Heer en drie keer God.
Psalm 56: Die grondteks het 9 maal God (Elohim) en 1 maal HERE (Jahwe).
Die 2001-omdigting het 3 maal Here en 1 maal (as omdigting van vers 11) God
die Here. Psalm 69:7: Here, HERE van die leërskare (Adonai Jahwe Sebaot)
word omgedig met God.

4. Gronde vir beswaar
4.1 Die Sinodebesluit beveel ‘n omdigting aan wat nie die weg (Woord) van die

Heilige Gees respekteer nie.
4.2 Motivering 6.1 is geen motivering nie. Dit is ‘n menslike argument wat heers oor

die Woord.
4.3 Die besluit van Sinode 2003 is in stryd met ons Belydenis.
4.4 Die besluit van Sinode 2003 is in stryd met ander Sinodebesluite.

5. Motivering van beswaargronde
5.1 Beswaargrond 1: Die Sinodebesluit beveel ‘n omdigting aan wat nie die weg

(Woord) van die Heilige Gees respekteer nie
In motivering 5.1 (Acta 2003:643) sê Sinode 2003: “Ons moet die weg respekteer
wat die Heilige Gees gebruik het. Daarom is die Ou Testament omgedig soos hy
homself aanbied”.
Hierdie uitgangspunt in motivering 5.1 word egter nie in motivering 6 in ag geneem
nie. Dit speel ook geen rol in punt 2 van Bylae A nie.
Vir die Heilige Gees is die Godsname wel belangrik. Dit geld ook van die Naam
HERE (Jahwe).
Motivering

5.1.1 In die Bybel sê ‘n naam ontsaglik baie
Vir ons as Westerlinge sê ‘n naam nie veel nie. Die naam Koos sê byvoorbeeld
nie iets oor Koos se karakter nie.
So was dit egter nie in die tyd van die Bybel nie. ‘n Naam het geweldig baie
gesê oor ‘n persoon. Dit het gesê wat hy is en hoe hy is. Neem nou maar die
naam Elia. Dit beteken: My God is die HERE. In daardie naam is Elia se hele
lewe getipeer, want sy hele optrede en sy ganse lewe was een groot belydenis:
Nie Baäl nie, maar die HERE is my God. Die Naam Elia het dus iets gesê oor
wie en wat Elia was. Dit gee ons ‘n kykie in sy karakter, in sy lewe, in sy optrede.

5.1.2 Dit geld nog meer ten opsigte van die Name van God
Dat ‘n naam in die Bybel veelseggend is, geld nog des te meer wanneer dit by
die Godsname kom. God openbaar Hom in sy Naam.

5.1.2.1 Die Naam HERE
Toe Moses kleinvee opgepas het vir sy skoonvader, Jetro, het die Engel van
die HERE in ‘n brandende doringbos aan hom verskyn en aan hom die opdrag
gegee: Gaan na die Israeliete in Egipte en lei hulle uit die slawehuis uit (Eks
3:1-10).
In antwoord op God (die Engel van die HERE) se opdrag het Moses (Eks 3:13)
aan Hom gevra: “Maar as ek by die kinders van Israel kom en aan hulle sê: Die
God van julle vaders het my na julle gestuur, en hulle my vra: Hoe is sy naam? –
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wat moet ek hulle antwoord?” Daarop het God Moses geantwoord: “Ek is wat
Ek is. Ook sê Hy: So moet jy die kinders van Israel antwoord: Ek is het my na
julle gestuur. Toe sê God verder vir Moses: Dit moet jy aan die kinders van
Israel meedeel: Die Here, die God van julle vaders, die God van Abraham, die
God van Isak en die God van Jakob, het my na julle gestuur. Dit is my Naam vir
ewig, en dit is my gedenknaam van geslag tot geslag” (Eks 3:13-15).
Dit is dus die betekenis van die Naam HERE: EK IS. Om hierdie woorde
goed te verklaar, moet dit gelees word binne die verband waarin dit staan.
Aan die einde van Eksodus 2 (vv 23-24) staan daar: “En die kinders van Israel
het gesug en geweeklaag vanweë die slawerny. En hulle geroep om hulp oor
hulle slawerny het opgeklim tot God. En God het hulle gekerm gehoor, en God
het gedink aan sy verbond met Abraham, met Isak en met Jakob. En God het
die kinders van Israel aangesien, en God het hulle geken”. Die Naam EK IS
beteken: EK IS aktief by my volk teenwoordig om hulle te verlos en my eeue
oue belofte aan Abraham (Gen 15:13-14: “Weet vir seker dat jou nageslag
vreemdelinge sal wees in die land wat aan hulle nie behoort nie; daar sal hulle
diensbaar wees en verdruk word vierhonderd jaar lank. Maar Ek sal ook die
nasie oordeel aan wie hulle diensbaar moet wees, en daarna sal hulle uittrek
met baie goed”) dat Ek hulle in die beloofde land Kanaän sal bring, gestand
te doen. Die Naam HERE sê dus wie en wat die HERE vir sy volk is. Dit
spreek van sy verbondstrou. Die Naam verkondig dat God ‘n waarmaker is
van sy verbondsbeloftes aan sy verbondsvolk.
Eksodus 3 vers 13 tot 15 leer ons hoe belangrik die Naam HERE is. So
belangrik is hierdie Naam vir die HERE en so belangrik is dit vir Hom dat ons
sal weet wat dit beteken, dat Hy dit uitspel en verklaar: EK IS. Daarby het die
HERE ook gesê: “Dit is my Naam vir ewig, en dit is my gedenknaam van
geslag tot geslag” (Eks 3:15). “Gedenknaam” (memorial, herinnering) leer
ons iets oor die Naam. God gee sy HERE-Naam as ‘n herinnering aan (‘n
gedenking van, ‘n gedagtenis aan) sy verbondstrou.
Eksodus 3:15 en die uitdrukking gedenknaam weerklink telkens in die Psalms:
Ps 30:5 (“Psalmsing tot eer van die HERE, o sy gunsgenote, en loof sy heilige
gedenknaam”); Ps 97:12 (“o Regverdiges, wees bly in die HERE, en loof sy
heilige gedenknaam!”); Ps 102:13 (“Maar U, o HERE, U bly tot in ewigheid,
en u gedenknaam van geslag tot geslag”); Ps 135:13 (“o HERE, u Naam is tot
in ewigheid, u gedenknaam, HERE, van geslag tot geslag!”). Ook die profete
praat van die gedenknaam.. Jesaja 26:8 lui: “Ook in die weg van u oordele
het ons U verwag, o HERE! Tot u Naam en tot u gedenknaam gaan die
begeerte van ons siel uit”. Die Naam HERE is nie vir die HERE iets
niksseggends nie. Inteendeel, so belangrik is hierdie Naam HERE
(a) dat die HERE self in eie Persoon dit openbaar en
(b) dat die HERE self in eie Persoon dit verklaar.

5.1.2.2 Die Naam Jesus
In Matteus 1 vers 20 kom nie sommer ‘n gewone bode, ‘n menslike
boodskapper, na Josef nie. Inteendeel, ‘n gesant uit die hemel, ‘n engel, ‘n
boodskapper met ‘n opdrag van God self, verskyn aan die man van Maria en
sy van God gegewe opdrag lui: Josef moet die kind Jesus noem. Dit is
veelseggend.
Die Naam van ons Verlosser sê so ontsaglik baie en is so belangrik, dat God
self by monde van sy engel hierdie Naam Jesus nie alleen self gee nie, maar
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die Naam boonop motiveer en verklaar: “WANT dit is Hy wat sy volk van hulle
sondes sal verlos” (Matt 1:21). Hy gee die rede vir die Naam (WANT) en die
inhoud, die betekenis, van die Naam (“dit is Hy wat sy volk van hulle sondes
sal verlos”).
So belangrik is hierdie Naam
(a) dat die God dit by monde van sy engel gee
(b) én boonop verklaar.

5.1.2.3 Die opvallende ooreenkoms tussen Eksodus 3 en Matteus 1
Daar moet gewys word op ‘n besondere en veelseggende ooreenkoms tussen
Eksodus 3 en Matteus 1:
(a) Eksodus 3: Op die drumpel van die verlossing uit die slawehuis van

Egipte verklaar die Engel van die HERE sy Naam: HERE, dit is EK IS.
Na 400 jaar swye verbreek die HERE sy stilswye deur sy Naam te
openbaar én boonop te verklaar: HERE, EK IS WAT EK IS.

(b) Matteus 1: Op die drumpel van die verlossing uit die slawehuis van die
sonde verklaar die Here by monde van sy hemelse gesant die Naam
Jesus: Hy is dit wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Na 400 jaar swye
verbreek die HERE sy stilswye deur sy Naam te openbaar én boonop te
verklaar: Jesus – die HERE, Jahwe, EK IS, verlos.

In sowel Eksodus 3 as in Matteus 1 kom die volgende ter sprake:
(a) Die openbaring van die Naam van die Verlosser deur God self én
(b) die verklaring van sy Naam deur God self.
Daar kan geen twyfel hieroor bestaan nie: Vir God is sy Naam belangrik.

5.1.3 Die Naam van die HERE en die derde gebod en die Onse Vader
Die Naam van die HERE is vir Hom belangrik:
(a) Vir Hom is dit so belangrik dat Hy in die derde gebod sê: “Jy mag die

Naam van die HERE (Jahwe) jou God nie ydellik gebruik nie, want die
HERE sal die een wat sy Naam ydellik gebruik, nie ongestraf laat bly nie”
(Eks 20:7).

(b) So belangrik God se Naam, dat ons Here Jesus ons in die Onse Vader
leer bid: “Laat u Naam geheilig word” (Matt 6:9).

(c) So belangrik is GOD se Naam vir Hom, dat die eerbied vir hierdie Naam
‘n saak van GEBOD EN GEBED is.

5.1.4 Die Naam HERE in die Nuwe Testament
5.1.4.1 Die na-analogie-van-die-NT-argument

Dit is duidelik dat die 2001-omdigting in sy omdigting van die Name HERE
(JAHWE) en Here (Adonai) met Here beïnvloed is deur die 1983-vertaling
van die Bybel.
As regverdiging vir en begronding van hierdie omdigting en vertaling voer
voorstanders van die 1983-vertaling en die 2001-omdigting as argument aan:
Wanneer die Nuwe Testament tekste uit die Ou Testament aanhaal, word sowel
HERE (Jahwe) as Here (Adonai) sonder onderskeid “vertaal” met Here
(Kurios). Daarom voel hierdie mense: Na analogie (na aanleiding) van dit
wat die Heilige Gees self in die Nuwe Testament doen, mag HERE en Here
albei met Here vertaal en omgedig word.

5.1.4.2 Die onhoudbaarheid van die na-analogie-van-die-NT-argument
Hierdie na-analogie-van-die-Nuwe-Testament-argument is egter onhoudbaar
en wel om die volgende redes:
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(a) Die standpunt dat die Naam HERE (Jahwe) deur NT skrywers
“vertaal” is as Here (Kurios), is aanvegbaar.
Dit is nie waar dat die Naam HERE altyd in die NT “vertaal” is as Here
(Kurios) nie. Aan die kruis haal Jesus Psalm 31:6 (“In u hand gee ek
my gees oor; U het my verlos, HERE/Jahwe, God van trou”) aan, maar
dan roep Hy nie “HERE” (Jahwe) nie (soos dit in Ps 31 staan), maar in
plaas van HERE (of Here/Kurios), sê Hy: VADER – “Vader, in u hande
gee Ek my gees oor!” (Luk 23:46).
Nog ‘n voorbeeld is Ps.110:1a: “Die Here het tot my Here gespreek:
Sit aan my regterhand”. Die Nuwe Beryming dig dit so om: “Dit het die
Heer belowe vir my koning...”. Die vraag is egter: Kan dit werklik gesê
word dat hierdie omdigting na analogie van die Nuwe Testament gedoen
is? Na analogie van watter tekste in die NT? Waarom kies die omdigters
na analogie van die NT wel Heer maar nie God nie? Want dit is waar
dat Matt 22:44, Mark 12:36 en Hand 2:34 die Naam Here (Kurios)
gebruik. MAAR met duidelike verwysing na Ps 110:1 word in die
volgende tekste nie gepraat van die regterhand van die Here (Kurios)
nie, maar van die regterhand van God (die Vader) (Mark 16:19; Heb
10:12), die regterhand van die Vader (Ef 1:20), die regterhand van die
majesteit (Heb 1:3). Op grond waarvan kies die 2001-omdigting nou in
Ps 110 Here en nie God, Vader of majesteit nie?

(b) As die na-analogie-van-die-NT-argument tot sy logiese
konsekwensies gevoer word, sal nog duideliker blyk hoe
onhoudbaar hierdie argument is.
Dit is naamlik so dat die NT nie net wat die Godsname betref afwyk
van die Hebreeuse teks van die OT nie. Ook in ander gevalle volg die
NT nie die Hebreeuse teks van die OT nie, maar wel o.a. die Griekse
vertaling van die OT (die Septuagint). Dit gebeur byvoorbeeld wanneer
tekste uit die Ou Testament aanhaal. Een enkele voorbeeld kan ter
illustrasie genoem word: Johannes 12:38b (“Here, wie het ons prediking
geglo”) haal Jesaja 53:1a (“Wie het geglo wat aan ons verkondig is?”)
aan. Daar is ‘n duidelike verskil tussen dit wat in die Hebreeus staan
en die teks soos dit deur Johannes aangehaal word. Johannes haal
egter nie uit die Hebreeus aan nie, maar uit die Septuagint.
Die vraag is nou: Wanneer gaan die voorstaanders van die na-analogie-
van-die-NT-argument dan ook daardie tekste in die OT vervang met
die weergawe van die teks in die NT? As hulle konsekwent wil wees,
moet hulle Jesaja 53:1a vervang met Johannes 12:38.

(c) Die Heilige Gees self het die onderskeid in Godsname in sy
alwysheid en alwetendheid so laat staan in die OT
Die feit van die saak is: Die Heilige Gees self het die onderskeid tussen
die Naam HERE en Here in die OT laat staan. Daarvoor moet ons
eerbied hê.
Ons mag ook nie sy woorde in die NT (sy sogenaamde “vertaling” van
die Naam HERE met Here) afspeel teen sy woorde in die OT nie. Dit is
Hy – en nie ‘n mens nie – wat die Naam HERE in die OT laat staan het
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– swart op wit. Ons sal moet besef dat die Heilige Gees net soveel in
Psalms en in die hele OT as in die NT aan die woord is.

5.1.4.3 Die vervulling van die Naam HERE in die NT
Dit is noodsaaklik om dieper in te gaan op die vraagstuk dat die Naam HERE
(Jahwe) nie in die Nuwe Testament voorkom nie. Is dit werklik waar dat die
Naam HERE nie in die NT voorkom nie?
Dit is sekerlik so dat die Naam Jahwe nie as aparte woord in die Nuwe
Testament voorkom nie. Dit moet ‘n mens enersyds sê. Andersyds egter
openbaar hierdie gedagte ‘n absolute gebrek aan insig in die heerlike,
openbaringshistoriese vervulling van die Naam HERE (Jahwe) in die Nuwe
Testament.
Die Naam HERE staan nie in die Nuwe Testament nie, meen sommiges. Dit
is egter nie waar nie. Inteendeel, dié Naam staan op elke bladsy daarvan,
want die Naam Jesus beteken: Die HERE (Jahwe) verlos. So ontsaglik
belangrik en so veelseggend is die Naam HERE dat God self sy Kind, wanneer
Hy na die aarde toe kom, nie sommer enige Naam gee nie, maar uitdruklik sê
dat Hy Jesus – die HERE, Jahwe verlos – genoem moet word. Die Heilige
Gees wil hê dat ons die verband, die openbaringshistoriese band tussen die
Naam HERE en die Naam Jesus, moet sien. Telkens wanneer ons as Nuwe
Testamentiese gelowiges hierdie Naam Jesus lees, hoor ons daarin die Naam
HERE en word ons in die Naam Jesus herinner aan die Naam HERE en aan
dit waarvan die Naam HERE praat, naamlik van sy verbond en sy verbondstrou.
In Jesus (die HERE verlos) ontmoet ek daarom op elke bladsy van die NT die
Naam HERE en in die geboorte, lewe, lyding en sterwe van Jesus sien ek die
Naam HERE uitgespel: die HERE is inderdaad EK IS, EK IS getrou, want Hy
maak in die NT al sy beloftes waar. As ek die hele Bybel in een Naam moet
saamvat en opsom, dan doen ek dit in hierdie een Naam: HERE. Wie sal dan
durf sê dat die Naam HERE onbelangrik is?
Hierby moet ook die EK-IS-uitsprake van Jesus (Joh 6:35; 8:12; 10:7-10;
10:11-16; 11:25-27; 14:6; 15:1) genoem word: EK IS die brood van die lewe,
EK IS die lig van die wêreld, EK IS die goeie herder, ens. In hierdie EK-IS-
uitsprake word vervul wat opgesluit lê in die Naam HERE, EK IS. Daarin kan
‘n mens sien wat die Naam HERE beteken.
En is dit nie iets heel, heel besonders wanneer die wegbereider van die
Christus gebore word, dat hy juis Johannes (die HERE/Jahwe is genadig)
genoem word nie? Dwars teen die tradisie in kry die wegbereider die naam
Johannes (Luk 1:59-63).
In hierdie name – Jesus en Johannes – word ‘n verband tussen Ou en Nuwe
Testament, tussen die Jahwe-Naam enersyds en die geboorte van
wegbereider en Saligmaker andersyds, gelê.
In Jesus se hele lewe – in sy geboorte, lyding, sterwe, opstanding en
hemelvaart – word die Naam Jahwe vervul. In Christus openbaar God Homself
as EK IS. Hy is aktief teenwoordig om sy beloftes te vervul en sy volk te verlos
van sonde, duiwel en dood.
Hier moet ook nog op die frase in Openbaring (1:4, 1:8; 4:8; 11:17. Vgl ook
16:5) gewys word: “Hom wat is en wat was en wat kom”. Dit is duidelik dat
daarmee op die EK IS WAT EK IS (Eks 3:14) gesinspeel word. Die Griekse
woorde “wat is” hier in Openbaring is presies dieselfde as wat die Septuagint
(die Griekse vertaling van die Ou Testament) gebruik om die WAT EK IS van
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Eksodus 3:14 mee te vertaal. ‘n Joodse geskrif (Targum Jonathan) se
parafrasering van Eksodus 3:14 laat eweneens sien dat Openbaring 1:4 (ea
plekke) teruggryp op Eksodus 3:14, want die Joodse geskrif parafraseer die
EK IS WAT EK IS met die volgende sin: “Ek is wat ek was en sal wees”. Hierdie
frase in Openbaring, “Hom wat is en wat was en wat kom”, leer sonder enige
twyfel dat die Naam HERE in die Ou Testament nie ‘n vergete Naam in die
Nuwe Testament is nie. Ook in Openbaring gaan die Here wys dat Hy die HERE
is, EK IS WAT EK IS. Openbaring spel die Jahwe-Naam nog verder uit.
Sê iemand daarom: Jy het nie ‘n teks in die Nuwe Testament om die HERE-
Naam te bewys nie, dan antwoord ek: Ek het nie net ‘n teks nie, maar die hele
Nuwe Testament. Die ganse Nuwe Testament is ‘n uitspel van die Naam HERE.
Die hele Nuwe Testament is een groot vervulling van Eksodus 3 en in die
Nuwe Testament sien ons die EK IS in sy vervulling. Hier, in die boeke van die
Nuwe Verbond, word die openbaringshistoriese lyn van Eksodus 3 en die EK
IS voortgesit en ontvou en vervul.
Die Naam HERE beteken oneindig veel meer as wat ons dink.

5.1.5 Die Godsname en die Gereformeerde dogmatiek
In die Gereformeerde dogmatiek (die leer van die kerk) is deur die eeue heen
gesê: God openbaar Hom in sy Name. In elkeen van sy Name maak Hy iets van
Homself bekend. Die dogmatikus Van Genderen (1992:133) skryf: God het
Homself Name gegee om Hom te openbaar. Hy is wat sy Naam van Hom sê en
Hy is dit heeltemal. Sy Naam staan dus vir Homself. Hy maak sy Naam aan ons
bekend om so deur ons aangeroep te word en nie op ‘n deur mense uitgedinkte
wyse nie.
Met die wegdig en wegvertaal van die Naam HERE word nie die nodige erns
gemaak met hierdie waarheid dat God Hom in sy Name openbaar nie. Ons
kan hierdie Naam HERE alleen weglaat as ons seker is dat dit niks sê en niks
beteken nie. En wie sal dit, dwars teen die getuienis van die Heilige Gees in
die Woord, durf sê?

5.2 Beswaargrond 2: Motivering 6.1 is geen motivering nie. Dit is ‘n menslike
argument wat heers oor die Woord
Motivering

5.2.1 Hoe dit ten opsigte van “poëtiese vormgewing, rym, taalritme, fraselengtes, en
musikale reëls” ooit ‘n probleem kan wees as HERE in plaas van Here gebruik
word, is ‘n onbegryplike argument.

5.2.2 Met motivering 6.1 heers ‘n menslike argument (mensewoord) oor die Woord
van God. Die dwang (eis) van die Woord (Skrifgetrouheid) kom nie ter sprake
nie, maar die dwang van “poëtiese vormgewing, rym, taalritme, fraselengtes,
en musikale reëls maak dit noodwendig dat die digter, net soos in die 1936-
beryming, dikwels ‘n alternatiewe Godsnaam moes kies.

5.3 Beswaargrond 3: Die besluit van Sinode 2003 is in stryd met ons Belydenis
Motivering

5.3.1 Nie net die Nuwe Testament nie, maar ook die Ou Testament is kanon (riglyn,
norm) vir ons hele optrede, ook met betrekking tot die Godsname en hoe ons
daarmee omgaan, dit vertaal en omdig. Ook die Ou Testament is immers deur
die Heilige Gees geskryf en as die Heilige Gees self die Godsname Jahwe en
Adonai uitdruklik daar laat staan het, dan mag ons dit nie wegvertaal nie. Ons
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mag nie die Heilige Gees se woorde in die Nuwe Testament uitspeel teen sy
woorde in die Ou Testament nie.

5.3.2 Die volgende artikels van die NGB kan hier ter motivering gebruik word:
(a) NGB, art 2

In die kanonieke boeke het God Hom bekendgemaak en wel “soveel as
wat vir ons in hierdie lewe nodig is tot sy eer en tot die saligheid van
die wat aan Hom behoort”.
Ons kan nie sê dat iets – inklusief die Godsnaam HERE - in die Psalms
onbelangrik is of nie omgedig hoef te word nie.

(b) NGB, art 3
Die Bybelskrywers het die woorde van die kanonieke boeke “deur die
Heilige Gees gedrywe, gespreek”. Daarom is hierdie skrifte – die Psalms
en die Godsname daarin ingesluit – “die heilige en Goddelike Skrif”, die
eie Woord van God. Hy is daarin aan die woord. “Daarna het God deur
sy besondere sorg vir ons en ons saligheid sy knegte (profete en
apostels) beveel om sy geopenbaarde Woord op skrif te stel”.
Agter elke Psalm en ook agter die Godsname moet ons dus God se
besondere sorg vir ons en ons saligheid sien en ons moet hierdie
besondere sorg ook so erken en waardeer, deur dit in ons omdigting of
beryming te vergestalt. Hy weet wat ons nodig het.

(c) NGB, art 4
In hierdie artikel word al die kanonieke boeke opgenoem. Deel van hierdie
lys is die Psalms. Met artikel 4 bely ons dus uitdruklik en in soveel woorde
dat ook die Psalms (soos dit in die Bybel staan) – en vanselfsprekend
die Psalms in hulle geheel - deel is van die God gegewe kanon. Ons
moet die kanonieke waarde van die Psalms erken deur die hele Psalm –
die Godsname insluitend – te berym.

(d) NGB, art 5
In artikel 5 gaan dit oor die Goddelike gesag van die kanonieke boeke en
dus ook van die Goddelike gesag die Psalms in die Bybel. Ook van die
Psalms geld dat dit “kanoniek” is, dat dit deur God gegee is “om ons
geloof daarna te rig, daarop te grondves en daarmee te bevestig”.
Die hele Psalmboek is vir ons gegee as kanon of maatstaf vir ons
geloofslewe, dus ook as maatstaf vir ons kerksang, vir ons berymde of
omgedigte Psalms wat ons sing in die erediens. Ons moet hierdie gesag
erken, deur alles om te dig en te sing.

(e) NGB, art 7
God laat dit nie in ons hande om te besluit oor die “wyse waarop Hy
deur ons gedien wil word” nie. Dit geld ook van ons diens van sang. Hy
beskrywe vir ons “breedvoerig” in die Psalms wat ons moet sing, die “wyse
waarop God deur ons gedien moet word” in ons sang.
Ons Belydenis (NGB, art 7) pas Deut 12:32 op die Bybel in die geheel
(die geïnspireerde Psalms ingesluit) toe en gaan daarvan uit dat dit op
grond van hierdie teks verbode is om iets (ook sekerlik iets van die Psalms)
weg te laat.
As ‘n omdigting weglaat en verander, besluit die mens daarmee self hoe
hy die Here sal dien ook in die kerksang.
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5.3.3 Hierby kan ook ons Heidelbergse Kategismus gevoeg word:
(a) HK, 35:96

In hierdie antwoord bely ons: Ons mag God op geen ander manier vereer
as wat Hy in sy Woord beveel het nie. In die Psalms het ons ‘n duidelike
voorskrif van die HERE self van wat ons moet sing en hoe ons Hom in ons
kerksang moet eer.
Daarom mag hele stukke van die Psalms nie weggelaat of verander
word soos die 2001-omdigting dit o.a. ten opsigte van die Godsname
doen nie.

5.4 Beswaargrond 4: Die besluit van Sinode 2003 is in stryd met ander Sinode-
besluite
Motivering

5.4.1 Beginsels neergelê deur verskillende Sinodes word nie eerbiedig in die 2001-
omdigting en in die Sinodebesluit van 2003 nie.
(a) Sinode 1994 (Acta 1994:527 ev) het beginsels en riglyne vir die keuring

van Skrifberymings vir die erediens neergelê. Daar is ’n belangrike besluit
geneem wat ook vir die Psalms geld: ‘Die beryming moet die sin en inhoud
van die Skrifgedeelte suiwer en korrek in ooreenstemming met die
kerklike Belydenis weergee’. (3.2.1, p538). ’n Beswaarskrif van die
Partikuliere Sinode Noord-Transvaal teen besluit 1991 om deelname aan
nuwe Psalmberyming te staak, slaag in sy geheel. Daarna ook die volgende
besluit wat toegepas moet word: ‘deur die Sinode goedgekeurde
beginsels en riglyne vir die keuring van Skrifberymings vir die erediens
(toe te pas), want dit sal net so geld vir Psalms wat in wese ook
Skrifberymings is’” (4 op p553).

(b) Sinode 2003 self sluit aan by en brei uit op die besluit van 1994 deur te
besluit: “Die beryming moet die sin en inhoud van die Skrifgedeelte of
Skrifgedeeltes suiwer en korrek in ooreenstemming met die kerklike
Belydenis weergee” (21.18, punt E1, p638).

As die onderskeid in Godsname weggelaat word, kan daar nie gesê word
dat die beryming die sin en inhoud van die Skrifgedeelte of Skrifgedeeltes
suiwer en korrek in ooreenstemming met die kerklike belydenis weergegee
het nie.

5.4.2 ‘n Sinodebesluit word verswyg en ‘n ander Sinodebesluit verkeerd gebruik en
voorgestel

5.4.2.1 ‘n Sinodebesluit verswyg
Sinode 1991 (Acta 1991:114, Aanbeveling, 2.1) het in verband met die Naam
HERE besluit “dat die Sinode ten sterkste tot die Bybelgenootskap vertoë rig
dat in Bybelvertalings ‘n onderskeidende gebruik van die Godsname Jahwe
(HERE) en Adonai (Here) moet geld”.
Hierby die volgende kritiese opmerkings in verband met die besluit van
Sinode 2003:
(a) Hierdie besluit word verswyg in die argumentasie in 2 van Bylae A.
(b) As ‘n Sinode so sterk voel oor ‘n saak en dit met woorde soos “ten

sterkste” benadruk, kon die verteenwoordigers van die GKSA, wat
meegewerk het aan die 2001-omdigting, die Deputate Liturgiese Sake
en Sinode 2003 self dit nie geïgnoreer het nie.
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5.4.2.2 ‘n Sinodebesluit verkeerd gebruik en voorgestel
Dit is wel waar dat Sinode 1991 (Acta 1991:122, 6.4) besluit het dat ‘n
bepaalde Beswaargrond (1.6) teen die 1983-vertaling nie slaag nie. Die
Studiedeputate, wat aan Sinode 1991 gerapporteer het, se samevatting van
hulle bevindings (6.3) lui: “Daar is wel meriete in die argumentasie rondom ...
die onderskeidend name van Jahwe en Adonai, maar dit bied nog nie
bewysgrond vir die beswaar”.
Daarop die volgende kritiese opmerkings:
(a) Hierdie besluit van Sinode 1991 (6.4) maak nie Sinode 1991 se ander

besluit (Acta 1991:114, Aanbeveling, 2.1) ongedaan nie. Laasgenoemde
besluit bly staan en die verteenwoordigers van die GKSA, wat
meegewerk het aan die 2001-omdigting, en Sinode 2003 self het hulle
nie daaraan gesteur nie.

(b) Die Studiedeputate (Acta 1991, 6.3) het bevind dat daar wel meriete
(kursivering van Pretoria-Rooiwal) is in die argumentasie rondom ... die
onderskeidend name van Jahwe en Adonai. Die “meriete” figureer nie
in Bylae A van Sinode 2003 nie.

(c) Sinode 2003 redeneer verkeerdelik in Bylae A soos volg: “Wat die Nuwe
Vertaling betref, was die saak van die onderskeid tussen Jahwe en
Adonai een van die kritiekpunte teen die vertaling in die Beswaarskrif
wat teen die Nuwe Vertaling voor die Sinode van 1998 gedien het.
Alhoewel die Sinode in 1991 (Acta:122) meriete in die beswaar gesien
het, is dit nie beskou as genoegsame rede om die betrokke beswaar
teen die vertaling te handhaaf nie”.
Sinode 2003 moes eerder geredeneer het: Dat Sinode 1991 ten
sterkste tot die Bybelgenootskap vertoë rig dat in Bybelvertalings ‘n
onderskeidende gebruik van die Godsname Jahwe (HERE) en Adonai
(Here) moet geld, beteken dat ook Sinode 2003 ten sterkste tot die 2001-
omdigters vertoë moet rig dat in omdigtings ‘n onderskeidende gebruik
van die Godsname Jahwe (HERE) en Adonai (Here) moet geld”.

6. Versoek aan die Nasionale Sinode 2006
Dat Nasionale Sinode 2006 besluit::

6.1 dat die weg (Woord) van die Heilige Gees nie gerespekteer is in die wegdig van
die Naam HERE in die 2001-omdigting nie

6.2 dat motivering 6.1 geen motivering is nie en dat dit ‘n menslike argument is wat
heers oor die Woord

6.3 dat die besluit van Sinode 2003 in verband met die Naam HERE in stryd is met
ons Belydenis

6.4 dat die besluit van Sinode 2003 in verband met die Naam HERE in stryd is met
Sinodebesluite

6.5 dat Sinode 2003 op grond van die besluit van Sinode 1991 (Acta 1991:114,
Aanbeveling, 2.1) ten sterkste tot die 2001-omdigters vertoë moet rig dat in
omdigtings ‘n onderskeidende gebruik van die Godsname Jahwe (HERE) en
Adonai (Here) moet geld.
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H. KOMMISSIERAPPORT
1. Weergawe van die Verbondsnaam Jahwe
1.1 Daar word in die Rapport van die Kommissie konsekwent van die Hebreeuse

Naam Jahwe gebruik gemaak en nie van enige Afrikaanse ekwivalente nie.
1.2 Die rede vir die gebruik van die Naam Jahwe is die feit dat die tipografiese

verwysing na Jahwe as HERE – in onderskeid van die gebruik van Here vir Adonai
- nie konsekwent in die Afrikaanse kerklike taal gehandhaaf word nie.

1.3 Opmerklik in hierdie opsig is die manier hoe Totius die Godsnaam Jahwe in die
Bybelvertaling en die Psalmberyming hanteer het:

1.3.1 Uit die oorspronklike manuskripte van die Bybelvertaling blyk dat Totius
konsekwent Here gebruik het om Jahwe mee te vertaal en Here om Adonai te
vertaal. Uit die oorspronklike manuskripte van die Psalmberyming is dit egter
opvallend dat Totius net van die skryfwyse Here gebruik maak en dus geen
onderskeid tussen Jahwe en Adonai maak nie en ook nie Jahwe op die
tipografiese manier HERE onderskei nie. In aansluiting hierby word in die 1937-
uitgawe van die Psalmberyming ook nie tussen Jahwe en Adonia onderskei
nie.

Besluit: Kennis geneem.

2. Beoordeling van beswaargronde
2.1 Beswaargrond 1
2.1.1 Bewering
2.1.1.1 Die Beswaarskrif beweer dat die besluit van Sinode 2003 ‘n omdigting

aanbeveel wat nie die weg van die Heilige Gees respekteer nie (5.1),
aangesien die Naam Jahwe in die 2001-omdigting weggedig of wegvertaal
word (laaste paragraaf onder 5.1.5).

Besluit: Kennis geneem.
2.1.2 Beredenering
2.1.2.1 Die Beswaarskrif beredeneer dat die Naam Jahwe baie belangrik is, omdat

God Homself in sy Naam openbaar (5.1.2-5.1.3, 5.1.5) en die Heilige Gees
self die onderskeid in Godsname gegee het (5.1.4.2.c). Die Beswaarskrif
beredeneer dat die 2001-omdigting nie die nodige erns met die belangrikheid
van die Naam Jahwe maak nie. Volgens die Beswaarskrif kan die Naam Jahwe
alleen weggelaat word as daar sekerheid is dat dit niks beteken nie (5.1.5 –
laaste paragraaf).

Besluit: Kennis geneem.
2.1.3 Beoordeling
2.1.3.1 Die Beswaarskrif se beredenering dat die Naam Jahwe baie belangrik is

(3.1.2.1), is korrek.
2.1.3.2 Die hele beredenering onder beswaargrond 1 is egter daarop gerig om aan

te toon dat die Naam Jahwe belangrik is. Geen motivering word gegee
waarom gestel word dat die weg van die Heilige Gees nie in die 2001-
omdigting gevolg word nie of waarom aan die einde van beswaargrond 1
gestel word dat nie die nodige erns gemaak word met die waarheid dat God
Hom in sy Name openbaar nie, behalwe in die laaste paragraaf van 5.1.5
wanneer gestel word dat die Jahwe weggedig en wegvertaal is.

2.1.3.3 Geen bewysvoering word egter gegee vir die stelling dat die Naam Jahwe in
die 2001-omdigting weggedig of wegvertaal is nie. Die blote feit dat die
tipografiese skryfwyse HERE nie in die 2001-omdigting voorkom nie, is nog
geen rede om te stel dat die Verbondsnaam Jahwe wegvertaal of weggedig
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is nie. Die tipografiese skryfwyse Here kan eweneens op die Naam Jahwe
dui en dus as vertaling van beide Jahwe en Adonai gebruik word. Op
soortgelyke wyse het die 1936-beryming die tipografiese HERE gebruik om
beide Jahwe en Adonai te vertaal (vergelyk byvoorbeeld Psalm 86:3 en 12 se
beryming in onderskeidelik strofes 2 en 6 van die 1936-beryming).

Besluit: Kennis geneem.
2.1.4 Aanbeveling
2.1.4.1 Die beswaar slaag nie op beswaargrond 1 nie.

Besluit: Goedgekeur.

2.2 Beswaargrond 2
2.2.1 Bewering
2.2.1.1 Die Beswaarskrif beweer dat in motivering 6.1 van die besluit van Sinode

2003 (Acta, 2003:643, 6) ‘n menslike argument oor die Woord van God heers
(5.2).

Besluit: Kennis geneem.
2.2.2 Beredenering
2.2.2.1 Die Beswaarskrif beredeneer dat die eis van die Woord nie in die motivering

ter sprake kom nie, maar dat net aan die dwang van die poëtiese vormgewing,
rym, taalritme, fraselengte en musikale reëls aandag gegee word (5.2.2).

Besluit: Kennis geneem.
2.2.3 Beoordeling
2.2.3.1 In die hele motivering van beswaargrond 2 word geen aanduiding gegee van

wat bedoel word met die dwang (eis) van die Woord (Skrifgetrouheid) nie.
Watter Skrifbeginsel ter sprake is, is onbekend.

2.2.3.2 Die feit dat ‘n “menslike argument” – soos die Beswaarskrif dit noem – die
enigste motivering is wat vir ‘n besluit gebied word en dat daar nie direk ‘n
Skrifuitspraak of Skrifberedenering as motivering gegee word nie, bewys
geensins dat ‘n menslike argument oor die Woord van God heers nie.

Besluit: Kennis geneem.
2.2.4 Aanbeveling
2.2.4.1 Die beswaar slaag nie op beswaargrond 2 nie.

Besluit: Goedgekeur.

2.3 Beswaargrond 3
2.3.1 Bewering
2.3.1.1 Die Beswaarskrif beweer dat die betrokke besluite van Sinode 2003 (Acta,

2003:642-643, 3.2.2 en 6), teen die belydenis is (5.3), omdat die Naam Jahwe
in die 2001-omdigting weggelaat of verander word (laaste sin onder 5.3.3).

Besluit: Kennis geneem.
2.3.2 Beredenering
2.3.2.1 Die Beswaarskrif beredeneer dat die Ou Testament kanon is. Daarom is dit

bepalend vir ons geloofslewe en deel van God se besondere sorg vir ons –
ook ten opsigte van die kerksang (5.3.1, 5.3.2 – bespreking van NGB, artt 3,5
en HK, So 35).
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2.3.2.2 Die Beswaarskrif beredeneer dat die hele Ou Testament kanon is. Daarom
mag niks verander, weggelaat of as onbelangrik geag word nie (5.3.2 –
bespreking van NGB, artt 2,4,7)

Besluit: Kennis geneem.
2.3.3 Beoordeling
2.3.3.1 Ten einde hierdie beswaargrond sinvol te kan beoordeel, is dit nodig om in

gedagte te hou dat daar ‘n onderskeid tussen ‘n Bybelvertaling en ‘n
Psalmberyming/omdigting is. Dit blyk alreeds uit die primêre vereiste wat
gestel is vir onderskeidelik ‘n Bybelvertaling en ‘n Psalmberyming/omdigting:
Bybelvertaling:  ‘n Vertaling moet die Skrifboodskap getrou weergee en

die maksimum aantal Afrikaanssprekendes met die
grootste moontlike getrouheid en doeltreffendheid bereik
(Acta, 1991:112, 2.1.2.5.1.2).

Psalmberyming:Die beryming moet die sin en inhoud van die
Skrifgedeelte of Skrifgedeeltes suiwer en korrek in
ooreenstemming met die kerklike Belydenis weergee
(Acta, 2003:638, E1).

Terwyl ‘n Bybelvertaling die “grootste moontlike getrouheid” behoort te hê,
moet ‘n Psalmberyming die “sin of inhoud suiwer en korrek weergee”.

2.3.3.2 In die Beswaarskrif word tereg beredeneer dat vanuit die Belydenis gestel
moet word dat die hele Ou Testament bepalend is vir ons geloofslewe,
insluitend ons kerksang.

2.3.3.3 Om egter te beweer dat op grond van die Belydenis gestel moet word dat in
‘n beryming of omdigting niks uit die teks verander of weggelaat mag word
nie, is nie korrek nie. Die implikasie van genoemde beredenering is immers
dat enige beryming of omdigting ontoelaatbaar is en dat net ‘n toonsetting
van die Bybelteks gedoen kan word. Daarom is dit noodsaaklik om in gedagte
te hou dat in ‘n beryming/omdigting daar altyd spanning gaan wees tussen
enersyds die presiese Bybelteks en andersyds die teks van die beryming wat
die sin en inhoud van die Psalm korrek – alhoewel nie identiek nie – weergee.

2.3.3.4 In aansluiting hierby hou die beredenering dat met ‘n beryming/omdigting niks
uit die teks verander of weggelaat mag word nie, nie rekening met die poëtiese
en musikale eise van ‘n beryming/omdigting nie.

2.3.3.5 Spesifiek ten opsigte van die gebruik van die Godsname moet in gedagte
gehou word dat – alhoewel die Godsnaam belangrik is – die Godsnaam wat
gebruik word nie altyd ‘n uitgebreide boodskap het nie. Duidelik kom dit in
Psalm 14 en 53 na vore, waar in Psalm 14 konsekwent die Godsnaam Jahwe
gebruik word, terwyl in die bykans identiese Psalm 53 die Godsnaam Elohim
gebruik word. In aansluiting hierby moet ook in gedagte gehou word dat
wanneer in ‘n beryming van God gepraat word, dan word die Here (Jahwe)
bedoel en omgekeerd - soos juis die naam van Elia (wat beteken die Here,
Hy is God) aandui.

2.3.3.6 Uit bogenoemde oorwegings moet gevolglik gestel word dat die blote feit dat
die Naam Jahwe by geleentheid verander of weggelaat is, nie genoegsame
rede is om te stel dat die besluite van Sinode 2003 teen die Belydenis is nie.
Waar reeds in 3.1.3.3 aangetoon is dat nie gestel kan word dat die Naam
Jahwe wegvertaal is nie, sou die Beswaarskrif duidelik moes aangetoon het
by watter spesifieke geleenthede waarin die Godsnaam Jahwe verander is,
die sin en inhou van die Skrifgedeelte wesenlik – in stryd met die Belydenis -
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verander is. Sodanige bewysvoering word egter nie deur die Beswaarskrif
voorgelê nie.

Besluit: Kennis geneem.
2.3.4 Aanbeveling
2.3.4.1 Die beswaar slaag nie op beswaargrond 3 nie.

Besluit: Goedgekeur.

2.4 Beswaargrond 4
2.4.1 Bewering
2.4.1.1 Die Beswaarskrif beweer dat die betrokke besluite van Sinode 2003 (Acta,

2003:642-643, 3.2.2 en 6) met ander Sinode-besluite in stryd is.
Besluit: Kennis geneem.

2.4.2 Beredenering
2.4.2.1 Die Beswaarskrif beredeneer dat die beginsel wat Sinode 1994 (soos

uitgebrei deur Sinode 2003) vir Psalmberyming gestel het, naamlik Die
beryming moet die sin en inhoud van die Skrifgedeelte of Skrifgedeeltes
suiwer en korrek in ooreenstemming met die kerklike Belydenis weergee
nie nagekom word wanneer die onderskeid in Godsname weggelaat word
nie (5.4.1).

2.4.2.2 Die Beswaarskrif beredeneer dat een besluit van Sinode 1991 (Acta,
1991:114, 2.1) verswyg word en ‘n ander besluit van Sinode 1991 (Acta,
1991:121, 2.1) in die argumentasie van Sinode 2003 verkeerd gebruik word
(5.4.2).

Besluit: Kennis geneem.
2.4.3 Beoordeling
2.4.3.1 Die Beswaarskrif gee geen bewysvoering vir die stelling dat die beginsel van

Sinode 1994/2003 nie nagekom word wanneer die onderskeid in Godsname
weggelaat word nie. In die beoordeling van beswaargrond 3 hierbo (3.3.3) is
reeds aangetoon dat die blote feit dat Godsname by geleentheid in die 2001-
omdigting anders weergegee is as wat dit in die Bybelteks staan, nog geen
rede is om te beweer dat die sin en inhoud van die Skrifgedeelte nie suiwer
en korrek in ooreenstemming met die kerklike Belydenis weergegee is nie.

2.4.3.2 Die bewering dat ‘n Sinodebesluit verswyg word hou nie rekening met die feit
dat die betrokke Sinodebesluit waarna verwys word met Bybelvertaling te doen
het en nie met Psalmberyming/-omdigting nie. Daar was dus geen verpligting
op enige party om hierdie betrokke besluit te neem nie en daarom kan nie
gestel word dat die blote verswyging van die betrokke besluit bewys lewer
dat die besluit van Sinode 2003 in stryd met ander Sinode-besluite is nie.

2.4.3.3 Die bewering dat die besluit van Sinode 1991 wat wel aangehaal word,
verkeerd gebruik en voorgestel word, word nie deur die Beswaarskrif
oortuigend gemotiveer nie. Die beredenering en besluit van Sinode 2003 sluit
naamlik nie die beredenering van die Beswaarskrif uit dat daar in die
beryming/omdigting verkieslik tussen die Godsname Jahwe en Adonai
onderskei moet word nie. Die Beswaarskrif toon egter geensins aan waarom
gestel word dat die beredenering van Sinode 2003 foutief en in stryd met die
besluit van Sinode 1991 is nie.

Besluit: Kennis geneem.
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2.4.4 Aanbeveling
2.4.4.1 Die beswaar slaag nie op beswaargrond 4 nie.

Besluit: Goedgekeur.

3. Samevattende aanbevelings
Die Beswaarskrif slaag in sy geheel nie.
Besluit: Goedgekeur.

4. Algemeen
Omdat die onderskeid tussen die Godsname Jahwe en Adonai belangrik is, word
aanbeveel dat in alle toekomstige hersienings van enige Psalmberyming of -
omdigting of in enige nuwe Psalmberyming of -omdigting gepoog word om die
betrokke onderskeid na vore te bring – met inagneming van alle vereistes vir
Psalmberyming of-omdigting.
Besluit: Goedgekeur.
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21.9 BESWAARSKRIF VAN DIE GEREFORMEERDE KERK PRETORIA-
ROOIWAL TEEN DIE AANBEVELING VAN DIE 2001-OMDIGTING VAN
PSALM 110 DEUR SINODE 2003 (Artt 11, 53, 270, 272, 274)

A. Dr AH Bogaards stel die Beswaarskrif.
B. Geleentheid vir vrae en bespreking word gegee.
C. Besluit: Die Beswaarskrif word verwys na Kommissie Beswaarskrifte 6.
D. Ds PW Kurpershoek rapporteer namens Kommissie Beswaarskrifte 6.
E. Dr AH Bogaards lewer repliek op die Beswaarskrif.
F. Ds PW Kurpershoek lewer repliek namens Kommissie Beswaarskrifte 6.
G. Bykomende besluite oor omdigting.

H. BESWAARSKRIF
1. Vooraf

In hierdie Beswaarskrif gaan dit slegs oor Psalm 110 van die 2001-omdigting, die
verstaan daarvan en Sinode 2003 se aanbeveling van hierdie omdigting.

2. Besluite waarteen beswaar gemaak word
2.1 Besluite

Daar word beswaar gemaak teen die volgende besluite in die Handelinge van
die 48ste Sinode (Acta 2003:642):
“3.2.2 Dat die 1936-beryming saam met die 2001-omdigting in een bundel
uitgegee word en vir gebruik in die eredienste aanbeveel word. Die gebruik van
beide word met inagneming van KO, art 69 aan die oordeel van die plaaslike
kerk oorgelaat.
3.2.3 Dat in die Psalmbundel, by sowel die 1936-beryming as die 2001-omdigting,
die openbaringshistoriese verband met die Messiaanse vervulling Psalms met
voetnote aangedui word ooreenkomstig die riglyne in Bylae D”.

2.2 Motivering van Sinode 2003
Die volgende motiverings van Sinode 2003 is vir hierdie Beswaarskrif ter sake:
2. In 1985 is die 1983-Bybelvertaling vir gebruik in die kerke aanbeveel en nie
“goedgekeur” nie.
3. Die medewerkers lewer getuienis dat die grondteks en die eksegese daarvan
vir die digters en die Kommissies wat saam met hulle gewerk het,
deurslaggewend was. Elke omdigting rus in die eerste plek in eksegese en is ‘n
omdigting wat herhaaldelik nagegaan is.
5. Die “Messiaanse besware” dra gewig (vgl 5.2 hieronder), maar kan om die
volgende redes nie as deurslaggewende beswaar dien om die 2001-omdigting
af te keur nie:
5.1 Die hele Ou Testament dra ‘n Messiaanse karakter wat die lyn van die
openbaring al helderder laat oopgaan tot in die Nuwe Testament. Die Heilige
Gees het hierdie weg gevolg in die Ou Testament. Ons moet die weg respekteer
wat die Heilige Gees gebruik het. Daarom is die Ou Testament omgedig soos hy
homself aanbied.
5.2 Aan die Beswaarskrif insake Messiaanse verkondiging van die Ou Testament
is nie gevolg gegee nie (3).
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5.3 ‘n Voetnoot kan die openbaringshistoriese verband met die Messiaanse
gebruik van sekere Psalms in die Nuwe Testament aandui (vgl 2.3.3).
Besluit: Goedgekeur”.

2.3 Ter sake gedeelte van Bylae A
Messiaanse Psalms
Die deel van Bylae A van Sinode 2003 wat vir hierdie Beswaarskrif ter sake is, is
punt 6 (Acta 2003:656-657):
“In baie van die skrywes staan dat die Nuwe Beryming in hierdie saak by die
Nuwe Afrikaanse Vertaling aansluit. Dit is waarskynlik minstens ten dele reg.
Daarom is dit belangrik om besluite van die Sinode oor die Nuwe Vertaling in ag
te neem. Ten spyte van hierdie moontlike beswaar teen die Nuwe Vertaling het
die Sinode in 1985 besluit: “4.2 Die 1933/53- en 1983-vertaling van die Bybel
kan naas mekaar deur die kerke gebruik word” (Acta 1985:576). In 1988 het
daar ‘n Beswaarskrif teen hierdie besluite voor die Sinode gedien. Dit is na
Studiedeputate verwys, wat in 1991 gerapporteer het. Die finale besluit was dat
die Beswaarskrif in sy geheel nie slaag nie. In Beswaargrond 1.5 is aandag aan
die saak van die Messiaanse gedeeltes gegee (vgl Acta 1988:288-289), met
spesifieke verwysing na Psalm 110 en Jesaja 53. In die beredenering oor die
punt by die Sinode van 1991, wat die grond gegee het waarom die spesifieke
saak nie slaag nie, staan die volgende: “In die Hebreeuse grondteks word nie
met hoofletters of op enige ander formele manier aangedui wanneer ‘n teks of
(sic in Handelinge) ‘n Messiaanse strekking het nie. Die Messiaanse karakter
van ‘n gedeelte is ‘n saak van interpretasie, ook waar dit by vertaling kom. Dit
was die geval by die 1933/1953-vertaling; dit is die geval by die 1983-vertaling”
(Acta 1991:120). Hierdie stelling geld net so van die twee berymings. Oor
interpretasie kan verskil word. In die Kommissies wat met die Nuwe Beryming
gewerk het, is die saak indringend bespreek. Die Kommissies het besluit om
die grondteks te volg deur die Psalms te verstaan soos die eerste hoorders dit
sou verstaan het. Die Nuwe-Testamentiese gebruik van Psalms is inderdaad
belangrik en ‘n saak wat in eksegese en prediking aandag moet kry. Om sekere
Psalms nie deur hoofletters as Messiaans aan te dui nie, verswak nie die
openbaringshistoriese lyn wat deur die Ou Testament na die Nuwe Testament
toe loop met ‘n saamtrekking in die koms van die Messias, Jesus Christus nie.
As hierdie saak nie voldoende grond was vir die nie-aanvaarding van die Nuwe
Vertaling nie, geld dit sekerlik ook van die Nuwe Beryming.
Die beginsel wat geformuleer kan word ten opsigte van die besware, is dat
wanneer ‘n Psalmteks in die Nuwe Testament aan Christus verbind word, dit in
die Ou Testament Messiaans verstaan moet word en so met hoofletters aangedui
moet word. Dit is wat die Ou Beryming doen in bv. Psalm 2 en 110.
Wat Psalm 110:1 betref, word ook verkeerdelik aangevoer dat die Nuwe Vertaling
en die Nuwe Beryming Adonai wegvertaal. In die Masoretiese teks staan ook nie
Adonai nie, maar wel adoni, wat normaalweg gebruik word as ‘n aanspreekvorm
vir belangrike mense. Die Septuagint het ook nie die woord vertaal met die
gewone aanduiding vir Adonai (kurios) nie, maar met ‘n aanduiding van die eerste
persoon suffiks. Die Nuwe Testament haal dit ook so aan. Die Ou Beryming fouteer
ook deur adoni met “my HEER” weer te gee, asof die oorspronklike Jahwe het.
Daar kan dus wel geredeneer word oor die moontlike Messiaanse interpretasie
van ‘n spesifieke teks, maar dit is nie voldoende grond om die Nuwe Beryming te
verwerp nie.
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2.4 Die status van die motiverings en Bylae A
Aangesien ook die motiverings (Acta 2003:642-643) goedgekeur is deur die
Sinode (Acta 2003:643), word dit in die Beswaarskrif behandel as deel is van
die besluit van Sinode 2003.
Bylae A word eweneens hanteer as deel van die besluit, aangesien dit in die
motivering (punt 4 en 7), wat deur die Sinode goedgekeur is, ingesluit word.

3. Gronde vir beswaar
3.1 Die Sinodebesluit gaan uit van ‘n onskriftuurlike hermeneutiese beginsel.
3.2 Die Sinodebesluit gaan van die onwaarheid uit dat Ps 110 indirek Messiaans is,

terwyl dit direk Messiaans is.
3.3 Die Sinode onderskryf nie alleen die onwaarheid van ‘n indirekte Messiaanse

verklaring van Ps 110 nie, maar doen so in teenstelling met die uitgangspunt van
die omdigter self en van sy adviseurs wat verklaar dat Psalm 110 hoegenaamd
nie Messiaans is nie.

3.4 Die Sinodebesluit van 2003 om van voetnote gebruik te maak, los nie probleem
van die ontmessianisering van Ps 110 deur die digter op nie.

3.5 Die Sinodebesluit om die 2001-omdigting aan te beveel (wat Ps 110 insluit), is
in stryd met ander Sinodebesluite.

4. Motivering van Beswaargronde
4.1 Beswaargrond 1: Die Sinodebesluit gaan uit van ‘n onskriftuurlike

hermeneutiese beginsel
In Bylae A (Acta 2003:657) word gesê: “Die Kommissies het besluit om die
grondteks te volg deur die Psalms te verstaan soos die eerste hoorders dit sou
verstaan het”.
Hierdie hermeneutiese beginsel van Sinode 2003 in Bylaag A is
onskriftuurlik.
Die korrekte benadering moet wees: Om die grondteks getrou te volg in
ooreenstemming met die Belydenis (Acta 1994:527 ev), maw soos wat die
Spreker, Christus deur sy Heilige Gees, uit die volle Openbaring bedoel het
dat dit verstaan moet word.
Motivering
(a) Onduidelik wat die Sinode bedoel

Dit is nie duidelik wat daarmee bedoel word dat ons die Psalms moet
verstaan soos die eerste hoorders dit sou verstaan het.
Waarskynlik kom dit hierop neer: Ons moet vashou aan die verband
(openbaringshistoriese lyn of -punt) waarin ‘n teks staan. Ons moet besef
dat die eerste hoorders (die gelowiges van die Ou Testament) nog nie soveel
soos ons as Nuwe Testamentiese gelowiges geweet het nie. Ons moet bv
Ps110 verstaan soos die Ou Testamentiese hoorders dit verstaan het. Maar
so ingeperk, is dit ‘n onskriftuurlike uitgangspunt, veral as ons in ag neem
wat die apostel Paulus oor die begrip van die Ou Testamentiese hoorders
skryf in 2 Kor 3:14–16: “Maar hulle sinne is verhard. Want tot vandag toe bly
by die lesing van die Ou Testament dieselfde bedekking sonder dat dit
opgelig word, die bedekking wat in Christus vernietig word.
Ja, tot vandag toe, wanneer Moses gelees word, lê daar ‘n bedekking oor
hulle hart; maar wanneer hulle tot die Here bekeer is, word die bedekking
weggeneem.”
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(b) Loslating van die Skrif-met-Skrif-verklaringsbeginsel: loslating van die
Skrywer en sy bedoeling
Die fout wat die Sinode maak, is dat één Skrifverklaringsbeginsel – die
eerste-leserbeginsel - verhef word tot die enigste.
Inderdaad moet ons vashou aan die verband. Daar moet egter ook rekening
gehou word met ‘n ander Skrifverklaringsbeginsel: die beginsel dat die
Heilige Skrif sy eie uitlegger is. Die Skrif moet sê wat op ‘n bepaalde plek
bedoel word én (gevolglik) óók wat die eerste hoorders daar en dan begryp
het van wat gesê is.
Die beginsel van Skrif-met-Skrif-vergelyk kom hierop neer: Die Heilige Gees
as die eintlike Skrywer self sal die beste weet wat Hy op ‘n bepaalde plek
bedoel het. Die Skrywer moet sê wat Hy met ‘n bepaalde uitspraak bedoel
en hoe dit verstaan moet word.
Om te luister na die Skrywer (die beginsel van Skrif-met-Skrif-vergelyk) hou
in en beteken dat ons luister na wat die Skrywer self ook in die Nuwe
Testament vir ons sê.

(c) Die gevaar van die loslating van die Skrif-met-Skrif-verklaringsbeginsel
Waar die begrip van die eerste hoorders losgemaak word van die beginsel
van Skrifmet-Skrif-vergelyk, waar die ‘historiese’ verklaring losgemaak word
van die ‘openbaringshistoriese’, daar ontaard ons verklaring van dit wat die
eerste hoorders sou verstaan het, in pure spekulasie en subjektivisme. Die
verklaarders van die eerste hoorders se vermeende begrip kom dan aan
die woord en nie die Woord self nie.

(d) Ps 110:1 en met name die woorde “my Here” as ‘n goeie voorbeeld
Met die voorbeeld van Ps 110:1 en in die besonder die woorde “my Here”
sal aangetoon word waar die verkeerde gebruik van die eerste-hoorder-
begrip, losgemaak van die beginsel van Skrif-met-Skrif-vergelyking, ‘n mens
bring en daarteenoor sal aangetoon word tot watter gevolgtrekking gekom
word met gebruikmaking van die Skrif-met-Skrif-vergelyking-beginsel:
(i) Die 2001-omdigting dig “my Here” (verkeerdelik) om as “my koning”.

Die “my koning” wys volgens die digter en van sy adviseurs slegs op
‘n gewone koning uit die huis van Dawid. Dit is volgens hulle hoe die
eerste hoorders (die gelowiges van die Ou Testament) dit sou begryp
het. Vergelyk hier verder 4.3.2 van hierdie Beswaarskrif.

(ii) Sinode 2003 verstaan Ps 110 as indirek Messiaans, soos blyk uit die
feit dat hulle die “my koning” (met kleinletters) van die 2001-omdigting
aanbeveel. Dit blyk verder uit die volgende dele uit Sinode 2003 se
Acta: die Sinode se besluit in 3.2.3 (“Dat in die Psalmbundel, by sowel
die 1936-beryming as die 2001-omdigting, die openbaringshistoriese
verband met die Messiaanse vervulling Psalms met voetnote aangedui
word ooreenkomstig die riglyne in Bylae D”.), die motivering van 5.3
(“‘n Voetnoot kan die openbaringshistoriese verband met die
Messiaanse gebruik van sekere Psalms in die Nuwe Testament
aandui.”) en die opmerking in Bylae A (“In die Masoretiese teks staan
ook nie Adonai nie, maar wel adoni, wat normaalweg gebruik word as
‘n aanspreekvorm vir belangrike mense.”).
Die eerste hoorders sou dus by Ps 110 aan ‘n aardse koning gedink
het.

(iii) Die beginsel van Skrif-met-Skrif-vergelyking bring ons egter tot ‘n
ander gevolgtrekking: In Psalm 110 is Jesus Christus self die Skrywer
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deur sy Gees (HK Son12, antw 31; 1 Pet 1:11). In Matteus 22:41-46
kom die Skrywer van Ps 110:1 weer aan die woord en volgens sy
verklaring in Matt 22 slaan Psalm 110:1 op Hom alleen. In Matt 22 leer
ons Here Jesus Christus dat “my Here” nie kan slaan op ‘n aardse
koning nie, want met die “my Here” word niks minder as die Godheid
van Jesus Christus uitgedruk nie. Daarom noem Dawid sy eie Seun
“my Here”.

(e) Sinode 2003 neem boonop nie die direkte tekstuele konteks in ag nie
Skrif-met-Skrif-vergelyk beteken nie net om na die Nuwe Testament te luister
nie, maar om ook na die direkte tekstuele konteks waarin ‘n teks in die Ou
Testament staan, te luister. Ook daarin hoor ons die stem van die Skrywer,
Christus deur sy Gees.
As ons na die res van Ps 110 gaan luister, hoor ons dat daar dinge van die “my
Here” in v1 gesê word, wat nooit van ‘n aardse koning gesê word nie. So word
byvoorbeeld vir Hom gesê om aan die regterhand van die HERE te gaan sit
(v1) en dat Hy priester is vir ewig volgens die orde van Melgisedek (v4).
Omdat die Sinode nie die direkte tekstuele konteks in ag neem nie, kom
hulle tot die verkeerde gevolgtrekking dat Ps 110 nie direk Messiaans is
nie.

(f) Sinode 2003 neem ook nie met die eerste-hoorder-beginsel in aanmerking
dat die Gees van Christus bedoel het om meer as net die eerste hoorders
verstaanbaar aan te spreek nie
1 Petrus 1:12 lui: “Aan die profete is geopenbaar dat hulle nie vir hulleself
nie, maar vir ons dié dinge bedien het.” Die eerste én die latere hoorders
word dus aangespreek.
Die NGB, art 3 sluit by 1 Petrus 1:12 aan, wanneer gesê word: God het deur
sy besondere sorg vir ons en ons saligheid sy knegte (profete en apostels)
beveel het om sy geopenbaarde Woord op skrif te stel.
Ps 110 is ook vir ons as gelowiges van die Nuwe Verbond gegee om
die bedoeling van die Heilige Gees te verstaan. Die Gees lei ons in die
volle Waarheid en herinner ons aan God se Woord. Daarvoor het ons die
tota Scriptura. Dit is ondenkbaar dat dit God se bedoeling is dat ons as
gelowiges van die Nuwe Verbond die Psalm moet verstaan en sing soos
die mense van die Ou Verbond. Ons weet immers nog duideliker as hulle
dat Ps 110 net op Christus betrekking het en nie op Dawid of watter ander
aardse koning ook al nie.

(g) Ons het in die Skrif die geïnspireerde antwoord hoe die latere hoorders –
die ons van 1 Petrus 1:12 – Psalm 110 verstaan het en hoe ons dit vandag
moet verstaan
Een van daardie ons van 1 Petrus 1:12 is die skrywer van Hebreërs en hy
verstaan Psalm 110:1 so dat dit van Christus spreek (vgl oa Heb 1:3,13). In
Hebreërs 1 het ons ‘n geínspireerde Woord hoe ons die woorde van Ps
110 moet verstaan.

4.2 Beswaargrond 2: Die Sinodebesluit gaan van die onwaarheid uit dat Ps 110
indirek Messiaans is, terwyl dit direk Messiaans is
Inleidend
1. In die 2001-omdigting het Cloete die “my Here” van Psalm 110:1 omgedig tot “my

koning”. Hy het ook in die publiek gesê hoekom: Hierdie Psalm is volgens hom en
sy adviseurs nie Messiaans nie. “My koning” verwys dus net na ‘n aardse koning.
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2. Dat Sinode 2003 daarvan uitgaan dat Psalm 110 indirek Messiaans is en
nie direk Messiaans nie, is uitvoerig aangetoon in 4.1 d) van hierdie
Beswaarskrif.

3. Die volgende 2 opmerkings in Bylae A (Acta 2003:657) sal ook besondere
aandag kry.
(a) “Wat Psalm 110:1 betref, word ook verkeerdelik aangevoer dat die

Nuwe Vertaling en die Nuwe Beryming Adonai wegvertaal. In die
Masoretiese teks staan ook nie Adonai nie, maar wel adoni, wat
normaalweg gebruik word as ‘n aanspreekvorm vir belangrike mense”.

(b) “Die Septuagint het ook nie die woord vertaal met die gewone
aanduiding vir Adonai (kurios) nie, maar met ‘n aanduiding van die
eerste persoon suffiks”.

4. Verskillende verklaarders meen dat Psalm 110 deur Dawid geskryf is vir die
historiese geleentheid van die troonsbestyging van sy seun Salomo.
Voorbeelde van dergelike verklarings is die volgende: Die Bybel Verklaar,
Bybellennium en die 1983-vertaling.
Dat die 1983-vertaling ook hierdie Psalm eerstens laat slaan op ‘n aardse
koning, is uit die vertaling self duidelik: “ Die Here het vir my heer die koning
gesê … Jy sal altyd priester wees in die priesterorde van Melgisedek” (vv1,4).
Dat die vertalers van die 1983-vertaling meen dat Dawid en sy nasate ook
priesters volgens die orde van Melgisedek was, word bevestig deur wat in
die woordelys gesê word. By die naam “Melgisedek” word verklaar: Wanneer
Dawid Jerusalem verower, kry sy nageslag die reg om nie net koning te
wees nie maar ook priester soos Melgisedek (Ps 110:4). Verder word by
die woord “offer” gesê: Konings het ’n besondere priesterlike bevoegdheid
gehad (2 Sam 6:17; 24:25; 1 Kon 4, ens). Offerandes by besondere
geleenthede het soms groot afmetings aangeneem (1 Kon 8:62, 63; 2 Kron
15:10, 11).
Psalm 110 is egter nie indirek-Messiaans nie, maar direk en uitsluitlik
Messiaans. Dit sal in die motivering bewys word.
Motivering

4.2.1 “My Here” of “my koning”?
Die 2001-omdigting dig die woorde “my Here” van vers 1 (1953-vertaling) om
as “my koning”.
Sinode 2003 verdedig hierdie omdigting deur te sê: “In die Masoretiese teks
staan ook nie Adonai nie, maar wel adoni, wat normaalweg gebruik word as ‘n
aanspreekvorm vir belangrike mense”.
In hierdie argument word die Joodse (Masoretiese) interpretasie (vokalisasie)
van die teks gevolg. Die Masorete het die woord “adoni” (‘dny) so gaan skryf,
dat dit gelees kan word “my heer”.
Ons sal egter moet besef: Hierdie Masorete het hulle werk gedoen lank (eeue)
nadat die kanon (die gesagvolle teks van die Bybel) reeds erken was. Wat
hulle gedoen het, is dus nie kanoniek (gesagvol) vir ons nie (kursivering van
Pretoria-Rooiwal).
Dit is ook nie eens seker of daar oorspronklik in die uitspraak wel onderskeid
gemaak is tussen adoni en adonai nie (vgl Bylae 1).
Ons sal dus na die Skrywer self moet gaan luister om te kan bepaal wat hier
met “my Here” (‘dny) bedoel word. Dit beteken dat ons na die Skrif self sal
moet gaan luister. In die volgende punte (4.2.1-4) sal aangetoon word dat die
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Skrywer self aan ons openbaar dat dit in Psalm 110 uitsluitlik en alleen oor die
Messias gaan en nie oor ‘n aardse koning nie.
Die Sinode sal moet kies tussen die nie-gesagvolle interpretasie van die
Masorete en die gesagvolle Woord van God.
Die volgende kom dan ter sprake:
1. Ps 110: die direkte verband (die Psalm in die geheel) en die Ou Testament

in die geheel (4.2.2);
2. Ps 110:1: die Septuagint en die Nuwe Testament oor “my Here” (4.2.3); en

3. verskillende tekste uit die Nuwe Testament (4.2.4).
4.2.2 Ps 110: die direkte verband (Psalm 110 in die geheel) en die Ou Testament in

die geheel
4.2.2.1 Dit het alles met goeie taalkunde te make: om ‘n woord binne sy verband te

verklaar. Dit geld ook van die “my Here”. Die res van die Psalm, die konteks,
moet lig werp op hierdie woorde. Die Skrif moet die Skrif verklaar en dan
sien ons: In Psalm 110 sê Jesus Christus deur sy Gees bepaalde dinge van
“my Here”, dinge wat dit onmoontlik maak om “my Here” op ‘n gewone mens
te laat slaan.

4.2.2.2 Eerstens word in die Psalm deur die HERE tot “my Here” gesê: “Sit aan my
regterhand” (v1). Om aan die regterhand van God te sit – dit word nooit in die
Ou Testament van enige aardse koning gesê nie. (Dit is vir die opstellers van
die Beswaarskrif van die grootste belang dat die Sinode hier ook sal gaan
kyk na Hand 2:32-36 en die verklaring daarvan by 4.2.4 b).

4.2.2.3 Tweedens word in die Psalm deur die HERE met eedswering van “my Here”
gesê: “U is priester vir ewig volgens die orde van Melgisedek” (v4).
Ook dìt word nooit van enige aardse koning uit die huis van Dawid gesê nie.
Die Dawidiese konings was nie priester én koning nie en nog minder priester
vir ewig volgens die orde van Melgisedek. So ‘n kombinasie van ampte soos
‘n priesterkoning is in Israel nie toegelaat nie (Helberg, 1988:169).
Dit word soms as argument aangevoer dat Salomo ‘n priesterlike rol gespeel
het en offers gebring het by die ingebruikneming van die tempel (vgl 1 Kon
8:64). Holwerda (1974:56-57) gee daarop ‘n goeie antwoord. Hy wys in sy
rektorale rede oor Ps 110 daarop dat Salomo slegs brand- en dankoffers
gebring het. Dit gaan dus oor offers waarby die idee van versoening op die
agtergrond staan, offers wat deur enige individu gebring kon word volgens
die wet. Dit gaan om offers wat in die voorhof (LW: nie in die heilige nie)
gebring is. Die brandofferaltaar het immers in die voorhof gestaan. Daar kon
die volk ook kom. In 1 Konings 8:64 – die inwyding van die tempel deur Salomo
– word uitdruklik gesê dat Salomo die offers in die voorhof gebring het.
Ussia in 2 Kronieke 26:16-21 probeer egter om ‘n reukoffer te bring. En die
reukofferaltaar het in die heilige gestaan – daar waar net die priesters mag
kom. Dit was dus ‘n werk van die priesters om die reukoffer te bring en in die
heilige in te gaan. Daarop is Ussia met die oordeel van die HERE getref,
omdat hy in die priesteramp ingedring het.

4.2.2.4 Dit kan nie uit Ps 110 of uit ander Skrifgedeeltes aangetoon word dat Ps 110
vir die historiese geleentheid van die troonsbestyging van sy seun Salomo
geskryf is nie. Dit is ‘n hipotese. Nêrens in die Bybelse geskiedenis lees ons
van so iets nie.

4.2.2.5 Calvyn (1979b:571) voel baie sterk daaroor dat hierdie Psalm Messiaans is
en uitsluitlik oor Christus gaan. Hy skryf: Aangesien ook Christus self verklaar
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dat hierdie Psalm gedig is met betrekking tot Hom, moet ons die sekerheid
hieromtrent aan niks anders as aan sy eie mond wil ontleen nie. Maar al sou
sy gesag en die van die apostels nie ingeroep word nie, die Psalm self roep
luid dat geen ander verklaring moontlik is nie. Met nadruk sê Calvyn: Dit
wat hier in Ps110 gesê word, is nie van toepassing op Dawid of wie ook al
anders nie, maar net op die Middelaar alleen.
Calvyn gee dan twee redes waarom hierdie Psalm nie van toepassing kan
wees op Dawid of wie ook al anders nie:
(a) Eerstens kon ‘n mens in dié tyd (die tyd van die OT) geen nuwe en

ongebruiklike priesterlike waardigheid (volgens die orde van Melgisedek)
invoer, sonder om die eer van Levi weg te neem nie. Wat Calvyn bedoel,
is: Invoering van ‘n priester volgens die orde van Melgisedek sou die
afskaffing van die priesterskap van Levi beteken.

(b) Tweedens meen Calvyn dat die ewigdurende ook op geen mens
toegepas kan word nie.

Om hierdie twee redes kan hierdie Psalm volgens Calvyn nie na byvoorbeeld
Salomo verwys nie (vgl 4.2.4 c) om te sien hoe reg Calvyn is).

4.2.3 Ps 110:1: die Septuagint en die Nuwe Testament oor “my Here”
4.2.3.1 Sinode 2003 sê: “Die Septuagint het ook nie die woord vertaal met die gewone

aanduiding vir Adonai (kurios) nie, maar met ‘n aanduiding van die eerste
persoon suffiks. Die Nuwe Testament haal dit ook so aan”.
Sinode 2003 se argument is: Die Septuagint vertaal “my Here” met toi kurioi
mou, wat gewoonlik die vertaling is as daar adoni (“my here”) staan in die
Hebr. As daar Adonai sou gestaan het in die Heb, sou die Septuagint net met
kurios vertaal het.

4.2.3.2 Hierdie standpunt van Sinode 2003 kan weerlê word deur daarop te wys dat
die Septuagint ook wel Adonai soms met ho kurios mou vertaal. Dit kan met
die volgende voorbeelde gestaaf word:
(a) Eks 34:9: ...en gesê: Here (Heb, Adonai), as ek genade in u oë gevind

het, laat dan tog die HERE in ons midde trek. Septuagint = en gesê, as
ek genade voor U gevind het, laat my Here (Septuagint ho kurios mou)
met ons gaan.

(b) Rig 6:22: Toe Gídeon bemerk dat dit die Engel van die Here was, sê
Gídeon: Ag, Here HERE ! (Heb. Adonai Jahwe; Septuagint = kupie mou,
kurie) want ek het die Engel van die HERE gesien van aangesig tot
aangesig!

(c) 2 Sam 7:19 (ook 20,22, ens, Nog meer in 2 Sam): En dit was nog te
gering in u oë, Here HERE (Heb. Adonai Jahwe; Septuagint = kupie mou,
kurie), sodat U ook aangaande die huis van u kneg tot ver in die toekoms
gespreek het.

(d) Ps 16:2: Ek het tot die HERE gesê: U is my Here (Heb. Adonai;
Septuagint = ho kurios mou)

(e) Ps 35:23: Ontwaak en word wakker vir my reg; my God en Here (Heb,
Adonai, Septuagint ho kurios mou – my Here), vir my regsaak.

4.2.3.3 Dit val op dat ons Here Jesus Christus in verskillende tekste in die Nuwe
Testament my Here (ho kurios mou) genoem word:
(a) Luk 1:4:: “En wat het my oorgekom dat die moeder van my Here (tou

kuriou mou) na my toe kom?”
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(b) Joh 20:13: “En hulle sê vir haar: Vrou, waarom ween jy? Sy antwoord
hulle: Omdat hulle my Here (ton kurion mou) weggeneem het, en ek weet
nie waar hulle Hom neergelê het nie”.

(c) Joh 20:28: “En Thomas antwoord en sê vir Hom: My Here (ho kurios
mou) en my God!”

(d) Fil 3:8: “Ja waarlik, ek ag ook alles skade om die uitnemendheid van
die kennis van Christus Jesus, my Here (tou kuriou mou), ter wille van
wie ek alles prysgegee het en as drek beskou, om Christus as wins te
verkry”.

4.2.4 Tekste uit die Nuwe Testament
Uit die groot aantal tekste in die NT wat hierdie Psalm aanhaal, word net enkeles
bespreek:
(a) Matteus 22:41-46 (vgl ook Mark 12:35-37 en Luk 20:41-44)

Dit ly geen twyfel nie: Volgens Jesus self gaan dit in Psalm 110 oor
Homself. Jesus self lê Ps 110 dus Messiaans uit. Hierby moet nadruk
daarop gelê word dat Jesus nie die Psalm maar toe eers op Hom toegepas
het nie, maar ‘dat Dawid Hom in die Gees Here noem.’
Jesus sê self dat nie maar net ‘n mens (Dawid in natuurlike aanskoue van
sy aangewese seun Salomo) in Ps 110 aan die woord is nie, maar die
Heilige Gees. Geïnspireer deur die Heilige Gees (“in die Gees”) spreek
Dawid nie van ‘n koning nie, maar van dié Koning wat ook sy Koning
(adonai) is. Jesus lig ‘n besondere aspek van Ps 110:1 uit, wat die
skrifgeleerdes toe nog goed geken het (daarom het hulle daarna
betekenisryk geswyg) maar om politiese aspirasies gerieflikheidshalwe
ignoreer het. Hulle was behep met die openbaring dat die Messias ‘n
adellike nakomeling van Dawid sal wees, maar Jesus wys hulle daarop
dat die Messias ook Heerskap oor Dawid gehad het. As die Skrifgeleerdes
die Skrifopenbaring dat die Messias die Here van Dawid is in ag wil neem,
sal hulle besef waar dit hulle uit sou bring … nie by Dawid se Nasaad
alleen nie, maar ook by sy ewige Voorsaad, by die Een wat veel groter is
as Dawid self, by die een wat veel verhewender is as Dawid self.
Hier is geen sprake daarvan dat sekere gedagtes in die NT teruggelees
word in die OT (Ps 110) of dat daar ‘n Messiaanse uitleg bygeplak of
aangeplak word nie, maar Jesus sê self wat die Heilige Gees self - die
Skrywer van Ps 110 – dáár, in Ps 110 alreeds, bedoel het en van wie Hy –
en geen mens nie - gespreek het toe Hy hierdie Psalm geskryf het en wat
‘n gelowige daarom – op gesag van Christus en sy Gees – vandag dáár
mag lees.
Elke verklaarder wat beweer dat die Messiaanse verklaring van die Psalm
110 ’n latere interpretasie van die eerste Christene of van Christus is, ’n
latere aanhegting, gaan in teen wat Jesus self en sy Heilige Gees
getuig. Trouens, so ‘n interpretasie kom neer op ‘n verdagmaking van die
Heilige Gees se integriteit soos wat Christus dit uitgelê het. So ‘n
interpretasie kom neer op die miskenning van die aanwysing van Christus
soos wat Hy Homself in Psalm 110 laat aanwys het en dit aan die Fariseërs
uitgewys het sodat: “niemand Hom ‘n woord kon antwoord nie; ook het
geeneen van daardie dag af dit meer gewaag om Hom vrae te stel nie.”
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In sy kommentaar (1897:256-2587) op vers 43 sê Calvyn: Christus sê
reeds in hierdie vers dat hierdie Psalm nie met die oog op die persoon
van Dawid opgestel is nie.
Inteendeel, dit is deur die Gees van die profesie ingegee as ‘n beskrywing
van die toekomstige ryk van Christus, want ook uit die verband van die
Psalm kan maklik bewys word, dat dit wat daar gesê word, ewemin op
Dawid as op enige ander aardse koning van toepassing is. Immers, Dawid
voer in hierdie Psalm ‘n Koning in, beklee met ‘n nuwe priesterskap, wat
die afskaffing van al die ou skadu’s van die Wet noodsaaklik maak.
Calvyn kom hier, soos in sy kommentaar op Psalm 110, weereens by die
punt dat die nuwe priesterskap die afskaffing van die priesterskap volgens
die orde van Aäron meebring en dat Dawid of Salomo daarom nie bedoel
kan wees in Ps 110 nie. Immers, die priesterskap volgens die orde van
Aäron het bly voortbestaan tot en met die NT. Dit is nie opgehef met Salomo
nie. Dit is eers met die koms en werk van Christus, die Hoëpriester volgens
die orde van Melgisedek, afgeskaf. Hierdie gedagte sal ook weer aandag
kry in die volgende punt (4 b).
Maar dit is noodsaaklik om ook dieper op die woorde “my Here” in te
gaan. In sy konfrontasie met die Jode in Matt 22:42-44 gaan dit vir Jesus
om die vraag: Wie is die Messias? (22:42). Hy het sy menslike kant: Hy
kom uit die geslag van Dawid en is daarom ook die seun van Dawid (22:42).
Maar dan kom Jesus met die Skrif, met ‘n aanhaling uit Ps 110, na sy
teenstanders met ‘n unieke retoriese vraag wat sy teëstanders (bekwame
kenners van die Ou Testament) so goed verstaan het dat Hy hulle daarmee
vergoed die mond gesnoer het (v46): Hoe kan Dawid dan in die Gees sy
eie Seun sy Here noem (22:43,44)? Floor (1981:67-68) skryf in sy
kommentaar op hierdie woorde: “Die Messias het dus ook sy Goddelike
kant! Hy is ook Here”(kursivering van Pretoria-Rooiwal). En dan vervolg
Floor: “Dawid het dit in die geloof, deur die werking van die Heilige Gees,
reeds gesien en bely en besing” (kursivering van Pretoria-Rooiwal).
Hendriksen (1976:812) skryf ook: Die HERE belowe in Ps 110 aan die
Middelaar sodanige uitnemendheid, mag, gesag en majesteit dat dit net
van toepassing kan wees op Hom wat ten opsigte van sy persoon van alle
ewigheid af God is en bly (Ef 1:20-23; Fil 2:5-11; Heb 2:9; Op 5:1-10 en
12:5). Jesus sien in die woorde “my Here” meer as dat daarmee slegs
gesê sou word dat die komende Messias Seun van Dawid (dws koning)
sou wees. Hy sou ook Seun van God en daarom Dawid se Here wees.
En wat meer is, ook die Jode het Jesus se uitleg van “my Here” so verstaan
dat Hy daarmee gesê het dat Hy die Seun van God is. Die Jode het Jesus
se woorde so begryp, want wanneer Jesus voor die Joodse Raad verskyn,
kom Kajafas daarop terug deur vir Jesus te vra: “Ek besweer U by die
lewende God dat U vir ons sê of U die Christus, die Seun van God, is?”
(Matt 26:63). Met ‘n eed moet Jesus sy eksegese (uitleg) van die “my Here”
van Ps 110 bevestig. En - Hy doen dit: “U het dit gesê” (Matt 26:63).
Wat Jesus dan verder sê, is eweneens van die grootste belang: “Maar Ek
sê vir u almal: Van nou af sal u die Seun van die mens sien sit aan die
regterhand van die krag van God en kom op die wolke van die hemel”
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(Matt 26:64). Weer haal Jesus Ps 110:1 aan en dan sê Hy met die woorde
van vers 64: Wanneer Hy Ps 110 vervul deur aan die regterhand van God
te gaan sit, sal dit metterdaad (met die daad) bewys word: Hy, die Seun
van die mens, is ook die Seun van God, die “my Here” van Ps 110. Dan
sal gesien word dat sy uitleg van Ps 110 juis is.
Jesus verklaar Ps 110 (Matt 22:42-44), Hy beëedig sy verklaring van Ps
110 (Matt 26:63-64a) en Hy bewys die korrektheid van sy verklaring van
Ps 110 metterdaad (Matt 26:64b). Ons het hier dus ‘n verklaring, ‘n
beëdigde verklaring en ‘n bewese verklaring van Jesus self, die Spreker
en Skrywer van Ps 110, met betrekking tot die woorde “my Here”.
In die lig van al hierdie woorde van Jesus, sy verklaring van Ps 110:1,
moet die vraag gevra word: Hoe kan die 2001-omdigting “my Here” in Ps
110:1 omdig met die woorde (en kleinletters) “my koning”? Hoe kan Sinode
2003 hierdie Psalm indirek Messiaans verklaar?

(b) Handelinge 2:32-36
Petrus sê baie duidelik en onder inspirasie van die Heilige Gees: Die
woorde “sit aan my regterhand” van Ps 110:1 kan nie van toepassing wees
op Dawid nie, want Dawid het nie in die hemele opgevaar nie, maar
hy self sê: Die Here het gespreek tot my Here: Sit aan my regterhand
(v34). Dit sien nie op Dawid nie, maar op Jesus, wat deur God Here en
Christus gemaak is, deurdat hy deur die regterhand van God verhoog is.
Met die want nie (ou gar) ontken die Heilige Gees by monde van Petrus
dat die woorde op Dawid van toepassing is en lui hy ook die rede in waarom
dit nie kan nie. Die teendeel (maar – de) is waar: hy self (autos) (eerste
begryper), Dawid self, sê iets anders. Met die self word benadruk: Ook
Dawid self in eie persoon sê in die Woorde van Ps 110:1 dat nie hy aan
die regterhand van God gaan sit het nie, dat dit nie op hom van toepassing
is nie, maar dat dit van toepassing is op “my Here”, die Messias.
Calvyn se verklaring van v34 sê alles: Petrus bewys met hierdie getuienis
van Dawid (Sit aan my regterhand), dat dit reeds lank tevore so deur
God bepaal is, dat Hy die Christus tot die hoogste eer sou verhef. Want
hierdie wyse van spreke (Sit aan my regterhand) wil sê: om die
heerskappy oor alle dinge te hê. Dawid sê dat dit deur God besluit is dat
Hy as Koning aan sy regterhand sou sit en dít kan nie van Dawid gesê
word nie, aangesien Dawid nooit tot so ‘n eer verhoog is nie. Dawid sê dit
dus van die Messias. Petrus wil met hierdie woorde (want Dawid het nie
in die hemele opgevaar nie ) dus sê dat die profesie van die sit aan die
regterhand van God nie in Dawid vervul is nie en daarom moet ‘n mens
die waarmaking daarvan êrens elders gaan soek. Hierdie vervulling en
waarmaking kan nêrens anders as (kursivering van Pretoria-Rooiwal)
in Christus gesoek word nie.

(c) Hebreërs en Christus se hoëpriesterskap volgens die orde van Melgisedek
Volgens die verkondiging van die Hebreërbrief kon Salomo onmoontlik
nie priester volgens die orde van Melgisedek wees nie.
Immers, Hebreërs 7:18 leer: Die priesterskap volgens die orde van
Melgisedek bring die afskaffing, die opheffing van die priesterskap
volgens die orde van Aäron mee. Dit het egter nie gebeur in die tyd van
Salomo nie, maar eers met die voltooiing van die werk van ons enigste
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Hoëpriester, Jesus Christus, is die Ou Testamentiese priesterdiens
afgeskaf.
Waarom bring die priesterskap volgens die orde van Melgisedek die
afskaffing van die priesterskap volgens die orde van Aäron mee? Hebreërs
laat ons dit sien: Die Aäronitiese priesterskap was swak en nutteloos, want
hulle het slegs diere-offers gebring, wat onmoontlik nie die sonde kan
wegneem nie (Heb 10:4). Die Hoëpriester volgens die orde van
Melgisedek daarenteen offer sy eie bloed en nie dierebloed nie en bring
daarmee ‘n ewige verlossing teweeg (Heb 9:12). Daarin lê die besondere
van hierdie Hoëpriester volgens die orde van Melgisedek. Dit onderskei
Hom van die priesters volgens die orde van Aäron.
En juis om hierdie rede kon Salomo nie priester volgens die orde van
Melgisedek wees nie. Immers, hy het maar net soos die Aäronitiese
priesters gewone diere-offers gebring. Ja, as Salomo waarlik priester
volgens die orde van Melgisedek was, was hy in sy priesterskap werklik
nie die meerdere van die Aäronitiese priesters nie, want hy het nie meer
as hulle gebring nie (Heb 7:7). Inteendeel, Salomo was nog eerder hulle
mindere, want Salomo kon nie eens verder as die voorhof van die tempel
gaan nie, terwyl die Aäronitiese priesters tot in die heilige (die priesters)
en die allerheiligste (die hoëpriester) ingegaan het.
Hier kom nog iets by: Die brief aan die Hebreërs teken die Priester volgens
die orde van Melgisedek as Hoëpriester. Uitdruklik word Hy Hoëpriester
volgens die orde van Melgisedek genoem (Heb 5:10; 6:20). As Hoëpriester
het Hy, anders as die Aäronitiese hoëpriester, sy bloed in die hemelse
heiligdom gebring (Heb 9:11, 24). Hoe kon Salomo Hom ooit afgebeeld
het en tipe van Hom gewees het. Immers, Salomo was nie hoëpriester
nie. In teenstelling met die Aäronitiese hoëpriester kon Salomo nie die
allerheiligste ingaan met versoeningsbloed nie. Trouens, hy kon nie eens
die heilige betree nie, maar moes saam met die res van die volk in die
voorhof bly. Ook om hierdie rede kan Ps 110:4 nie na Salomo verwys nie,
want Salomo was geen priester nie en nog minder ‘n hoëpriester.
Teoloë probeer alles in hulle vermoë om Salomo tot priester te promoveer,
maar Hebreërs slaan al hulle hipoteses aan skerwe en laat sien dat dit in
die priesterskap volgens die orde van Melgisedek nie om priesterskap
gaan nie, maar om hoëpriesterskap en nie om diere-offers nie, maar om
oneindig veel meer, naamlik die offer van sy bloed.

(d) Hebreërs 1, Ps 110:1 en die Godheid van Christus
In Hebreërs 1 word verskillende Psalms aangehaal om die Godheid
van Christus te bewys (kursivering – Pretoria-Rooiwal), oa Ps 45:7-
8 (Heb 1:8-9: “maar van die Seun: U troon, o God, is tot in alle ewigheid,
die septer van u koninkryk is ‘n regverdige septer; U het geregtigheid
liefgehad en ongeregtigheid gehaat; daarom het, o God, u God U gesalf
met vreugde-olie bo u metgeselle) en Ps 102:25-28 (Heb 1:10-12: “en: U,
o Here, het in die begin die aarde gegrondves en die hemele is werke
van u hande. Hulle sal vergaan, maar U bly; en hulle sal almal soos ‘n kleed
verslyt, en soos ‘n mantel sal U hulle toerol, en hulle sal verander word,
maar U is dieselfde, en u jare het geen einde nie”).
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En dan word ook Ps 110:1 deur Heb 1:13 as bewysmateriaal gebruik
(kursivering – Pretoria-Rooiwal) om die Godheid van Christus te bewys:
“En aan watter een van die engele het Hy ooit gesê: Sit aan my regterhand
totdat Ek u vyande gemaak het ’n voetbank van u voete?” In hierdie woorde
van Ps 110:1 het ons dus met heel besondere woorde te make, woorde
wat verklaar word deur Heb 1:13 en wat net een verklaring van die “my
Here” van Ps 110 moontlik maak, die uitleg naamlik dat die “my Here” net
op Christus slaan.
Die Skrywer van Hebreërs, Christus deur sy Gees, openbaar hier aan ons
waaroor dit in Ps 110:1 gaan. Dit is ‘n geïnspireerde uitleg van sy eie
Psalmwoord.

4.3 Beswaargrond 3: Die Sinode onderskryf nie alleen die  onwaarheid van ‘n
indirekte Messiaanse verklaring van Ps 110 nie, maar doen so in teenstelling
met die uitgangspunt van die omdigter self en van sy adviseurs wat verklaar
dat Psalm 110 (hoegenaamd) nie Messiaans is nie
Motivering

4.3.1 Die Sinode onderskryf ‘n indirek Messiaanse verklaring van Ps 110
Sinode 2003 motiveer sy aanbeveling van Ps 110 soos volg:
(a) “Die hele Ou Testament dra ‘n Messiaanse karakter (kursivering van

Pretoria-Rooiwal) wat die lyn van die openbaring al helderder laat oopgaan
tot in die Nuwe Testament. Die Heilige Gees het hierdie weg gevolg in die
Ou Testament. Ons moet die weg respekteer wat die Heilige Gees gebruik
het. Daarom is die Ou Testament omgedig soos hy homself aanbied”
(Motivering 5:1).

(b) “Aan die Beswaarskrif insake Messiaanse verkondiging van die Ou
Terstament is nie gevolg gegee nie (3”). Ten opsigte van hierdie
Beswaarskrif het die Sinode 2003 (p 130) oa die volgende besluit: *1.5.5
Daar behoort verder daarop gelet te word dat die GKSA ten volle die Ou
Testament aanvaar as volledig Woord van God, geïnspireer deur die
Heilige Gees. In die Ou Testament word die komende Messias beloof
(kursivering van Pretoria-Rooiwal),  in ‘n duidel ike
openbaringshistoriese lyn wat deur die eeue heen al helderder deurbreek,
met sommige Ou Testamentiese tekste wat die openbaring oor die
komende Messias tot ‘n nuwe hoogte voer (bv Jes 9). Die bekende beeld,
van ‘n roosknop wat uiteindelik in al sy glorie oopgaan in die ontvoude
roos, is vir ons ‘n treffende vergelyking van ons verstaan van die verhouding
tussen Ou en Nuwe Testament. Mens kan dus sê: die Ou Testament
wys heen na Jesus (kursivering van Pretoria-Rooiwal), en vind ook sy
volle vervulling in Jesus Christus. In Sinode 1991 se besluit oor
vertaalbeleid, word gestel dat die Ou Testament waardig hanteer moet
word, deurdat die groeiende openbaringshistoriese en heilshistoriese lyne
van die Skrif gerespekteer word (vgl HK v/a 19) (Motivering 5.2).

4.3.2 TT Cloete en van die adviseurs beskou Ps 110 (anders as Sinode 2003) as
nie-Messiaans en dit is ook so omgedig
Cloete self (en van sy adviseurs) huldig nié die standpunt van die Sinode in
motivering 5.1 en 5.2 nie en dit is sy/hulle standpunt wat in die 2001-omdigting
vervat is.
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4.3.2.1 TT Cloete
In ‘n onderhoud met Cloete in Rapport (4 November 2001) word berig: “Daar
was die dominee wat hom (Cloete) kom spreek het oor Messiaanse verwysings
in sekere Psalms wat nou op grond van nuwe navorsing verwyder is”. In die
Algemene Kerkbode van 11-13 April 2002, skryf Cloete dat Ps 110 “onder meer
volgens my teologiese adviseurs, volgens die Nuwe Vertaling van die Bybel,
volgens die ‘nieuwe berijming’ en volgens Bonaventura Hinwood se omdigting
in Afrikaans vir die Katolieke Kerk, nie ‘n Messiaanse Psalm nie”.

4.3.2.2 WS Prinsloo
Een van Cloete se adviseurs, WS Prinsloo (1988:180), sê uitdruklik van Ps
110: Die Nuwe Testamentiese aanhalings van Ps 110 gee ‘n ander betekenis
van dié Psalm as wat dit oorspronklik gehad het; dié Psalm het nie oorspronklik
vir Christus op die oog gehad nie en moet nie as voorspelling gelees word nie.
Gevolgtrekking
Dit is ‘n absolute teenstrydigheid:
(a) om Ps 110, wat nie-Messiaans omgedig is, aan te beveel, terwyl die

Sinode ‘n indirek Mesiaanse standpunt onderskryf
(b) om Ps 110 van die 2001-omdigting aan te beveel met motiverings wat

lynrreg teen die standpunt en resultaat van die digter en sy adviseurs in
hierdie omdigting ingaan

(c) om Ps 110 wat deur ‘jongste navorsing’ nie-Messiaans gemaak is en as
sodanig omdig is – en deur sekere kerke met wie die omdigting
gesamentlik onderneem is as sodanig gesing word, deur die GKSA met
‘n voetnoot weer indirek-Messiaans opgemaak word en so vir gebruik
aanbeveel word.

4.4 Beswaargrond 4: Die Sinodebesluit van 2003 om van voetnote gebruik te maak,
los nie probleem van die ontmessianisering van Ps.110 op nie
Motivering
Die digter van die 2001-omdigting gaan onder leiding van sy adviseurs uit van
die opvatting dat Ps 110 nie Messiaans is nie, maar dat dit net van ‘n aardse
koning sing. Hierdie oortuiging is ingebou in die omdigting van die Psalm.
Daarom kan dit nie reggestel word met ‘n voetnoot nie.
Ter wille van duidelikheid sal hier onderskei moet word tussen die 2001-omdigting
van Ps 110 enersyds en die Psalm soos dit in die grondteks staan andersyds.
Die 2001-omdigting van Ps 110 is by monde van die omdigter uitdruklik as nie-
Messiaans beskryf. Daarom is dit ‘n teenstrydigheid (en ‘n aanranding van die
omdigteks) om te sê dat die Psalm in die grondteks tog wel Messiaans is en dat
ons daarom maar gerus Ps 110 van die 2001-omdigting kan sing.

4.5 Beswaargrond 5: Die Sinodebesluit om die 2001-omdigting aan te beveel (wat
Ps 110 insluit), is in stryd met ander Sinodebesluite
Motivering

4.5.1 Sinode 1994 (Acta 1994:527 ev) het beginsels en riglyne vir die keuring van
Skrifberymings vir die erediens neergelê. Daar is ’n belangrike besluit geneem
wat ook vir die Psalms geld: ‘Die beryming moet die sin en inhoud van die
Skrifgedeelte suiwer en korrek in ooreenstemming met die kerklike Belydenis
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weergee’. (3.2.1, p538). ’n Beswaarskrif van die Part Sinode Noord-Transvaal
teen besluit 1991 om deelname aan nuwe Psalmberyming te staak, slaag in sy
geheel. Daarna ook die volgende besluit wat toegepas moet word: ‘deur die
Sinode goedgekeurde beginsels en riglyne vir die keuring van Skrifberymings
vir die erediens (toe te pas), want dit sal net so geld vir Psalms wat in wese
ook Skrifberymings is’” (4 op p553).
Sinode 2003 sluit aan by en brei uit op die besluit van 1994 deur te besluit:
“Die beryming moet die sin en inhoud van die Skrifgedeelte of Skrifgedeeltes
suiwer en korrek in ooreenstemming met die kerklike Belydenis weergee”
(21.18, punt E1, p638).

4.5.2 In die lig van wat onder die vorige Beswaargronde gesê is, moet gesê word:
Die Sinodebesluit om Ps 110 van die 2001-omdigting aan te beveel, is in stryd
met ander Sinodebesluite.

5. Versoek aan Nasionale Sinode 2006
5.1 dat Sinode 2006 hom uitspreek teen die eerste-hoorder-beginsel soos verwoord

in punt 6 van Bylae A
5.2 dat Sinode 2006 op grond van die meerdere Skrifgetuienis waaraan die Heilige

Gees ons herinner verklaar dat Ps 110 direk en uitsluitlik Messiaans is
5.3 dat Sinode 2006 hom uitspreek teen die ontmessianisering van Ps 110 deur die

digter en sy medewerkers en teen die indirekte Messiaanse verklaring van die
Psalm deur Sinode 2003

5.4 dat Sinode 2006 hom uitspreek oor motivering 3 van Sinode 2003, aangesien
(a) die medewerkers en die Kommissies nie geluister het na die grondteks (van
die Psalm en die hele Skrif) nie en (b) die 2001-omdigting van Ps 110 nie rus op
goeie eksegese en hermeneutiese beginsels nie

5.5 dat Sinode 2006 besluit dat die Sinodebesluit om Ps 110, wat deel is van die
2001-omdigting, aan te beveel, in stryd is met ander Sinodebesluite.

5.6 dat Sinode 2006 Ps 110 van die 2001-omdigting afkeur vir kerklike gebruik.
5.7 dat Sinode 2006 uitspreek dat dit nie reg was om die bundel van die 2001-

omdigting in sy geheel vir kerklike gebruik aan te beveel nie, maar dat elke
omdigte Psalm individueel volgens die vasgestelde reëls behandel moet word
soos enige ander aangebode Skrifberymings voordat dit vir kerklike gebruik
aanbeveel word. Die Sinode het geen mandaat om onskriftuurlike liedere vir
kerklike gebruik aan te beveel nie.

I. KOMMISSIERAPPORT
1. Beoordeling van beswaargronde
1.1 Beswaargrond 1
1.1.1 Bewering

Die Beswaarskrif beweer dat die Sinodebesluite van ’n onskriftuurlike
hermeneutiese beginsel uitgaan (4.1).

Besluit: Kennis geneem.
1.1.2 Beredenering
1.1.2.1 Die Beswaarskrif stel dit is onduidelik wat die besluit van Sinode 2003 met

die “eerste hoorders” bedoel. Die uitgangspunt van eerste hoorders is in die
lig van 2 Kor 3:14-16 ’n onskriftuurlike uitgangspunt, aangesien 2 Kor 3 duidelik
tussen hoorder en hoorder onderskei (4.1.a).

1.1.2.2 Volgens die Beswaarskrif moet daar bo-en-behalwe die eerste hoorder-
beginsel ook vasgehou word aan die beginsel dat die Skrif sy eie uitlegger is
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(die Skrif-met-Skrif-vergelyking eksegetiese beginsel) (4.1.b).
1.1.2.3 Die Beswaarskrif beweer dat die loslating van Skrif-met-Skrifvergelyking as

verklaringsbeginsel daartoe lei dat Skrifverklaring in spekulasie oor die eerste
hoorders se vermeende begrip ontaard (4.1.c).

1.1.2.4 Die Beswaarskrif stel dat die toepassing van 3.1.2.2 en 3.1.2.3 op Psalm
110:1 daartoe lei dat gestel moet word dat die eerste hoorders dus gedink
het aan ’n gewone koning uit die huis van Dawid, terwyl – volgens die
Beswaarskrif – die Skrif-met-Skrifvergelyking aan die lig bring dat dit in Psalm
110:1 nie om ’n gewone koning uit die huis van Dawid gaan nie, maar op
Jesus Christus alleen slaan en niks minder as sy Godheid uitdruk nie (4.1.d).

1.1.2.5 Die Beswaarskrif beredeneer verder dat met die besluit van Sinode 2003 die
direkte tekstuele konteks nie in ag geneem is nie, want dit wat verder in Psalm
110 van die “my Here” gesê word, word nooit in die Skrif van ’n aardse koning
gesê nie (4.1.e).

1.1.2.6 Die Beswaarskrif stel dat die besluit van Sinode 2003 met die eerste hoorder-
beginsel die besluit van Sinode 2003 nie in aanmerking geneem het dat die
Gees van Christus se bedoeling verder as die eerste hoorders strek nie.
Volgens 1 Pet 1:12 gaan dit om die eerste en die latere hoorders aan wie dit
duidelik verklaar is dat Psalm 110 op Christus betrekking het (4.1.f).

1.1.2.7 Die Beswaarskrif wys daarop dat ons in die Skrif (Heb 1) die geïnspireerde
antwoord het hoe die latere hoorders – die ons van 1 Pet 1:12 – Psalm 110
verstaan het en hoe ons dit vandag moet verstaan (4.1.g).

Besluit: Kennis geneem.
1.1.3 Beoordeling
1.1.3.1 Die Beswaarskrif beredeneer in wese dat in die besluite van Sinode 2003

die hermeneutiese beginsel soos die eerste hoorders dit verstaan het (Acta,
2003:657, Bylae A) tot enigste hermeneutiese beginsel verhef word (4.1.b –
eerste sin).

1.1.3.2 Die uitdrukking soos die eerste hoorders dit verstaan het moet egter met die
volgende ander uitsprake in Bylae A en in die besluite van Sinode 2003
saamgelees word:

1.1.3.2.1 Die motivering 5.1 (Acta 2003:643) en 5.3 (Acta 2003:643).
1.1.3.2.2 Die hele afdeling in Bylae A oor Intertekstuele verbande (Acta 2003:648).
1.1.3.2.3 Die volledige uiteensetting in Bylae A oor die hantering van die

Messiaanse Psalms (Acta 2003:656-657).
1.1.3.2.4 Deel van die besluit van Sinode 2003 – spesifiek 1.5.5 (Acta, 2003:130)

aangaande die Beswaarskrif wat op tafel was rakende die Messiaanse
verkondiging van die Ou Testament.

1.1.3.3 Wanneer genoemde gedeeltes (vgl 3.1.3.2) in gedagte gehou word, kan nie
gestel word dat die eerste leser-beginsel deur die Sinode tot enigste
hermeneutiese beginsel verhef is nie.

Besluit: Kennis geneem.
1.1.4 Aanbeveling
1.1.4.1 Die beswaar slaag nie op beswaargrond 1 nie.

Besluit: Goedgekeur.

1.2 Beswaargrond 2
1.2.1 Bewering
1.2.1.1 Die Beswaarskrif beweer dat die Sinodebesluite van ’n onwaarheid uitgaan,
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naamlik dat Psalm 110 indirek-Messiaans is (4.2, spesifiek die gedeelte onder
Inleidend, 2-3).

Besluit: Kennis geneem.
1.2.2 Beredenering
1.2.2.1 Die Beswaarskrif stel dat Psalm 110 direk en uitsluitlik Messiaans is (4.2 –

Inleidend – laaste sin).
1.2.2.2 Die Beswaarskrif motiveer die stelling dat Psalm 110 direk en uitsluitlik

Messiaans is, deur veral (maar nie uitsluitlik nie) die Naam Here (Adoni/
Adonai) in vers 1 in te gaan en dan op die volgende sake te fokus: (4.2.1–
4.2.4):

1.2.2.2.1 Nuwe Testament se hantering van die uitdrukking in Psalm 110, naamlik
my Here, koning (Adonai/Adoni).

1.2.2.2.2 Die direkte verband (Psalm 110 as geheel) en die Ou Testament in die
geheel.

1.2.2.2.3 Die verkeerde beskouing in die besluit van Sinode 2003 oor die Septuagint
se vertaling van die “my Here” in vers 1.

1.2.2.2.4 Verskillende tekste uit die Nuwe Testament wat Psalm 110 aanhaal,
naamlik Matt 22:41-46, Hand 2:32-36, Hebreërs en Christus se
hoëpriesterskap volgens die orde van Melgisedek en Hebreërs 1, Psalm
110 en die Godheid van Christus.

Besluit: Kennis geneem.
1.2.3 Beoordeling
1.2.3.1 In die beredenering van beswaargrond 2 is die beswaarde besig om die teks

van Psalm 110 te verklaar, om dus ’n uitleg van Psalm 110 op grond van
eksegetiese oorwegings daar te stel.

1.2.3.2 As deel van die beswaarde se uitleg van Psalm 110 word onder andere die
volgende gestel:

1.2.3.2.1 Psalm 110 is nie indirek-Messiaans nie, maar direk en uitsluitlik
Messiaans (4.2, Inleidend – spesifieke beklemtoning deur Kommissie).

1.2.3.2.2 In die volgende punte sal aangetoon word dat die Skrywer self aan ons
openbaar dat dit in Psalm 110 uitsluitlik en alleen oor die Messias gaan
en nie oor ’n aardse koning nie (4.2.1 – beklemtoning deur Kommissie).

1.2.3.2.3 In hierdie woorde van Psalm 110:1 het ons dus met heel besondere woorde
te make, woorde wat verklaar word deur Hebreërs 1:13 en wat net een
verklaring van die “my Here” van Psalm 110 moontlik maak, die uitleg
naamlik dat die “my Here” net op Christus slaan (4.2.4.d – beklemtoning
deur Kommissie).

1.2.3.3 Met bostaande uitsprake (3.2.3.1) beredeneer die Beswaarskrif dat daar net
een uitleg/verklaring vir Psalm 110 moontlik is, naamlik dat dit op Christus
dui.  Volgens die Beswaarskrif mag daar geensins gestel word dat Psalm
110 ook op ’n aardse koning sou kon dui nie.

1.2.3.4 Die implikasie van hierdie standpunt van die Beswaarskrif is dat enige persoon
wat sou beweer dat Psalm 110 op Christus dui (Messiaans is) maar ook op
’n aardse koning in die tyd tussen Dawid en Christus, dwaal.

1.2.3.5 Met hierdie standpunt verhef die Beswaarskrif die een uitleg/verklaring van
Psalm 110 wat deur die Beswaarskrif daargestel word, tot enigste verklaring
en dus ook tot bindende verklaring.

1.2.3.6 Hiermee word die gewetens aan ’n bepaalde eksegese/verklaring gebind en
nie aan die leer, soos in die Belydenisskrifte verwoord nie.

Besluit: Kennis geneem.
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1.2.4 Aanbeveling
1.2.4.1 Die beswaar slaag nie op beswaargrond 2 nie.

Besluit: Goedgekeur.

1.3 Beswaargrond 3
1.3.1 Bewering
1.3.1.1 Die Beswaarskrif beweer dat dit teenstrydig is om enersyds Psalm 110 as

indirek-Messiaans te sien (4.3 – gevolgtrekking), terwyl andersyds die
omdigter en van die adviseurs dit as nie-Messiaans beskou en omdig (4.3.2).

Besluit: Kennis geneem.
1.3.2 Beredenering
1.3.2.1 Die Beswaarskrif beredeneer dat Sinode 2003 ’n indirek-Messiaanse

verklaring van Psalm 110 onderskryf, aangesien die aanbeveling van Psalm
110 gemotiveer word deur onder andere die volgende uitsprake Die hele Ou
Testament dra ’n Messiaanse karakter (Acta 2003:643, 5.1) en In die Ou
Testament word die komende Messias beloof en Mens kan dus sê: die Ou
Testament wys heen na Jesus... (Acta 2003:130, 1.5.5).

1.3.2.2 Die Beswaarskrif stel verder dat TT Cloete in koerantberigte aandui dat Psalm
110 nie ’n Messiaanse Psalm is nie (4.3.2.1) en dat prof WS Prinsloo as een
van die adviseurs in ’n publikasie aangedui het dat Psalm 110 nie oorspronklik
Christus op die oog gehad het nie (4.3.2.2).

1.3.2.3 Die Beswaarskrif beredeneer dat dit teenstrydig is om Psalm 110 wat as nie-
Messiaans omgedig is, aan te beveel en met ’n voetnoot indirek-Messiaans
te maak (4.3.2 – gevolgtrekking).

Besluit: Kennis geneem.
1.3.3 Beoordeling
1.3.3.1 In die Beswaarskrif word beredeneer dat die beweerde standpunt van die

digter en van die adviseurs oor die Messiaanse aard van Psalm 110 die
produk van die omdigtingsproses onbruikbaar maak.

1.3.3.2 Hierdie beredenering hou egter nie rekening met die komplekse proses wat
gevolg is in die vasstelling van die finale teks van die 2001-omdigting nie.
Soos gerapporteer aan Sinode 1997 (Acta 1997:786, 3.1.1.3) is die volgende
proses gevolg:

Die Psalmkommissie bestaan uit 34 lede, saamgestel uit eksegete,
musici, letterkundiges en dogmatici... Die werkswyse van die Kommissie
is so dat voorleggings in verskillende stadiums behandel word en dat
deurentyd met die digters oor tekortkominge en voorgestelde
veranderings gekommunikeer word (eerste voorlegging op wit papier,
later op geel sodra die beryming goedkeuring nader, op groen vir finale
goedkeuring).

1.3.3.3 Uit die proses wat gevolg is, is dit duidelik dat die teks van die 2001-
omdigting as finale produk van hierdie proses gesien moet word waarin ’n
veelheid van mense insette gelewer het en wat ’n hele keuringsproses
ondergaan het. Daar kan dus nie gestel word dat die persoonlike standpunte
van die digter en van die adviseurs bepalend is ten opsigte van die inhoud
van die omdigting Psalm 110 nie.

Besluit: Kennis geneem.
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1.3.4 Aanbeveling
1.3.4.1 Die beswaar slaag nie op beswaargrond 3 nie.

Besluit: Goedgekeur.

1.4 Beswaargrond 4
1.4.1 Bewering
1.4.1.1 Die Beswaarskrif beweer dat die gebruik van voetnote nie die probleem van

die ontmessianisering van Psalm 110 oplos nie (4.4).
Besluit: Kennis geneem.

1.4.2 Beredenering
1.4.2.1 Die Beswaarskrif stel dat die nie-Messiaanse opvatting in die omdigting

ingebou is en daarom nie met ’n voetnoot herstel kan word nie (4.4 – eerste
paragraaf van motivering).

1.4.2.2 Die Beswaarskrif beredeneer dat dit ’n aanranding van die omdigteks is om
dit tog as indirek-Messiaans te sing (4.4 – laaste sin van motivering).

Besluit: Kennis geneem.
1.4.3 Beoordeling
1.4.3.1 Die Beswaarskrif neem as vertrekpunt dat in die omdigting van Psalm 110

die oortuiging dat Psalm 110 nie Messiaans is nie, ingebou is. Daar is reeds
in 3.3.3.1-3.3.3.3 beredeneer dat sodanige vertrekpunt nie houdbaar is nie.

1.4.3.2 Die voetnote dui die Openbaringshistoriese verband met die Messiaanse
gebruik van Psalm 110 in die Nuwe Testament aan, soos dit vanuit die
grondteks bepaal is.

1.4.3.3 Geen geldige bewysvoering word deur die Beswaarskrif verskaf waarom die
omdigting van Psalm 110 geen ruimte laat vir enige voetnote wat die
openbaringshistoriese verband met die Messiaanse gebruik van Psalm 110
in die  Nuwe Testament aandui nie.

Besluit: Kennis geneem.
1.4.4 Aanbeveling
1.4.4.1 Die beswaar slaag nie op beswaargrond 4 nie.

Besluit: Goedgekeur.

1.5 Beswaargrond 5
1.5.1 Bewering
1.5.1.1 Die Beswaarskrif beweer dat die besluite van Sinode 2003 in stryd is met

ander Sinodebesluite (4.5)
Besluit: Kennis geneem.

1.5.2 Beredenering
1.5.2.1 Die Beswaarskrif stel dat die beginsel wat Sinode 1994 (soos uitgebrei deur

Sinode 2003) vir Psalmberyming gestel het, naamlik Die beryming moet die
sin en inhoud van die Skrifgedeelte of Skrifgedeeltes suiwer en korrek in
ooreenstemming met die kerklike Belydenis weergee nie nagekom word
wanneer Psalm 110 van die 2001-omdigting aanbeveel word nie (4.5.1–4.5.2).

1.5.2.2 Die Beswaarskrif beredeneer dat die inhoud van die vorige beswaargronde
aandui dat die aanbeveling van Psalm 110 van die 2001-omdigting in stryd is
met ander Sinodebesluite.

Besluit: Kennis geneem.
1.5.3 Beoordeling
1.5.3.1 Die Beswaarskrif bied die eerste vier beswaargronde as begronding aan om

sy bewering te motiveer.
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1.5.3.2 Waar aanbeveel word dat die eerste vier beswaargronde al vier afgewys word,
bied die Beswaarskrif geen bewysvoering om te beweer dat die besluite van
Sinode 2003 met die ander Sinodebesluite in stryd is.

Besluit: Kennis geneem.
1.5.4 Aanbeveling
1.5.4.1 Die beswaar slaag nie op beswaargrond 5 nie.

Besluit: Goedgekeur.

1.6 Samevattende beoordeling
1.6.1 Die Beswaarskrif slaag in sy geheel nie.

Besluit: Goedgekeur.
1.6.2 Vanuit die hele gesprek in die Kommissie met die beoordeling van die

Beswaarskrif het dit duidelik geword dat daar ’n sterk behoefte bestaan aan ’n
Messiaanse duiding van Psalm 110, selfs sterker as in die 1936-Beryming. In
die Gereformeerde wêreld bestaan voorbeelde van sodanige berymings waar
Christus uitdruklik in Psalm 110 aangedui word. Sodanige duiding was buite
die opdrag ten opsigte van die 2001-omdigting. Daarom word die volgende
aanbeveel:

1.6.2.1 Die Deputate Liturgiese Sake stel ondersoek in na die moontlike daarstel
van ’n geskikte Skrifberyming van Psalm 110 waarin die Messias uitdruklik
aangedui word.

1.6.2.2 Die Deputate Liturgiese Sake hou sodanige Skrifberyming aan die volgende
Sinode voor.

Besluit: Goedgekeur.

2. Besluite oor die omdigting
Na afhandeling van bogenoemde Beswaarskrifte is die volgende besluite geneem:

2.1 ’n Voorstel word ter tafel geneem insake die omdigting van die Psalms
Dr JL Venter en ds SA Cilliers stel die voorstel:
Sedert die Psalmomdigting goedgekeur is, het dit duidelik geword dat daar ‘n
spanningsvolle situasie in die GKSA ontwikkel het. Tydens die Sinode getuig
die baie Beswaarskrifte en die stemming daaroor, dat daar nog nie
eensgesindheid oor die hele saak van die Psalmomdigting bestaan nie.
Dit is almal in ons kerke se begeerte dat ons tot volle begrip en duidelikheid
oor die Psalmomdigting kan kom sodat ons eensgesindheid en liefde vir mekaar
in Christus mag groei en toeneem.
Hiermee stel ondergetekendes voor dat ‘n oop gesprek tussen die beswaardes,
belangstellendes en kundiges (Ou-Testamentici, biblioloë, dogmatici,
letterkundiges en musikoloë), gefasiliteer deur dr DG Breed, saam sal kom en
indringend sal kyk na die verskil in standpunte. Waar al die betrokkenes saam
om ‘n tafel kan gaan sit en broederlik na mekaar luister, glo ons dat die Here
ons sal lei tot helderheid, volle begrip en vrede, om mekaar ook hierin te vind.
Mag dit as die eindresultaat van hierdie Sinode rus en vrede in ons kerke bring.

Besluit: Goedgekeur.
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3. Voorstel oor Beswaarskrifte teen besluite van Sinode 2003 insake die 2001-
Psalmomdigting
Ds GJ Meijer stel die voorstel aan die vergadering:
Amendement – voorstel insake verdere hantering van afgekeurde besware teen
die 2001 Psalmomdigting.
1. Agtergrond

1.1 Alle Beswaarskrifte teen die besluit van Sinode 2003 insake die 2001-
Psalmomdigting wat voor hierdie Sinode gedien het, is afgekeur.

1.2 Uit die bespreking van die Beswaarskrifte van Gereformeerde Kerk
Aranos, Part ikul iere Sinode Bosveld, dr VE d’Assonvi l le en
Gereformeerde Kerk Pretoria-Rooiwal blyk dat, nieteenstaande die feit
dat die Beswaarskrifte afgekeur is, daar heelparty sake is waaroor onder
die afgevaardigdes onsekerheid en selfs onrus bestaan. Dit is met name
deur sekere ouderlinge tydens die bespreking so gestel.

1.3 Die beredenering en daaropvolgende besluite oor die Beswaarskrifte het
nie al die vrae beantwoord nie, soos oa blyk uit ‘n amendement wat gedien
het, waarvolgens voorgestel is dat die Sinode Deputate aanwys om op
dele van die afgekeurde Beswaarskrifte in te gaan en ‘n volgende Sinode
hieroor te adviseer.

1.4 ‘n Voorstel is reeds goedgekeur dat verdere gesprek tussen die skrywers
van die Beswaarskrifte en ander betrokkenes onder leiding van dr DG
Breed sal plaasvind.

1.5 Om aan die gesprek struktuur te gee, word die volgende as amendement
voorgestel.

2. Voorstel
Na analogie van die Sinode se besluit oor die vrou in die diakenamp, word
voorgestel dat die Sinode Studiedeputate aanwys wat:
2.1 die vraagstukke wat aan die beswaargronde onderliggend is te identifiseer,

in diepte te bespreek en die Sinode daaroor te adviseer sodat die kerke
duidelikheid daaroor kan hê en daar gevolglik oor die saak rus in die
kerkverband kan kom, en

2.2 in die behandeling van die studie al die betrokkenes soos in die
goedgekeurde voorstel genoem se oorwegings aan te hoor en in hulle
studie en aanbevelings te verdiskonteer.

Ordevoorstel: Dat daar onmiddellik oorgegaan word tot stemming.
Besluit: Goedgekeur.
Die voorstel word tot stemming gebring.
Besluit: Goedgekeur.
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21.10 BESKRYWINGSPUNT VAN PARTIKULIERE SINODE NOORDWES
OOR DIE CHRISTOLOGIESE DUIDING IN DIE 150 PSALMS
(Artt 68, 231)

A. Ds HS Coetzee stel die Beskrywingspunt.
B. Besluit: Die Rapport word verwys na die Kommissie Liturgiese Sake.
C. Dr ME Schalekamp rapporteer namens die Kommissie Liturgiese Sake.

D. BESKRYWINGSPUNT
1. Beskrywingspunt
Die Nasionale Sinode wys kundige Deputate aan om te ondersoek hoe Christologiese
duiding in die 150 Psalms in die kerklike lied van die GKSA gestalte kan kry.

2. Motivering
2.1 Die 150 Psalms in die Ou Testament dui profeties op Christus
2.1.1 Die GKSA bely die inspirasie van die hele Bybel, en dus ook van die 150 Psalms

(art 3, NGB).
2.1.2 Die GKSA bely die Christologiese duiding van die hele Ou Testament, en dus

ook van die 150 Psalms (art 25, NGB).
2.1.3 Die Heilige Gees wat die hele Skrif inspireer, gaan van die Vader én die Seun

uit, en is dus ook die Gees van Jesus Christus (art 11, NGB).
2.2 Dit pas NT gelowiges om die lof van Jesus Christus te besing
2.2.1 Met die koms van Jesus Christus gaan die beloftes van die Ou Testament in

vervulling.
2.2.2 Die redding deur Jesus Christus is gelowiges se enigste hoop op saligheid en

die bron van alle vreugde.
2.2.3 In die troongesig in Openbaring 4-5 word die lof van Jesus Christus (die Lam

wat geslag is) besing deur die vier lewende wesens, die vier en twintig ouderlinge
(verteenwoordigers van die kerk), die engele en ook die hele skepping.

2.2.4 Die NT gelowige deel die versugting van die apostel Paulus wat met alle
vrymoedigheid en met sy hele wese Christus wil verheerlik (Fil 1:20).

2.3 Daar bestaan behoefte om die Christologiese duiding van die 150 Psalms in
die liedereskat van die GKSA duideliker gestalte te gee.

2.3.1 Christologiese duiding is implisiet aanwesig in sowel die 1936-beryming as
die 2001-beryming van die 150 Psalms, omdat dit die teks van die 150 Psalms
is wat op ‘n berymde wyse weergegee word.

2.3.2 In die 1936-beryming van die 150 Psalms word Christologiese duiding in
sommige Psalms eksplisiet berym. Eksplisiete Christologiese duiding word
egter nie konsekwent in elke Psalm berym nie.

2.3.3 Die 2001-beryming volg die beleid om slegs die letterlike teks van 150 Psalms
in die Ou Testament te berym. Christologiese duiding word nie eksplisiet berym
nie.

2.3.4 Die kerklike debat wat op die bekendstelling van die Cloete-beryming gevolg
het, onderstreep die behoefte van gelowiges om meer bewustelik Christus te
loof; ook in die 150 Psalms.
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2.3.5 Die huidige kerklike praktyk, waarvolgens sommige gemeentes nie die 2001-
beryming sing nie, is nie bevorderlik vir die eenheid van die kerke nie.

2.4 Navorsing deur kundige deputate is nodig om te bepaal op watter wyse(s) die
Christologiese duiding van die 150 Psalms die beste eksplisiet gemaak kan
word.

2.4.1 Daar bestaan verskeie maniere waarop die Christologiese duiding van die 150
Psalms eksplisiet uitgelig kan word. Wat deur die deputate beoordeel kan word,
is onder andere die volgende:

2.4.1.1 Beryming van NT gedeeltes waarin die Christologiese duiding van die 150
Psalms saamtrek of vervul word. ‘n Voorbeeld hiervan bestaan in Skrifberyming
5-1:4 wat gestalte gee aan die Christologiese duiding van Psalm 22:2
(onberymd):

Middagklare son word duister;
deur die duister noodgeskrei:
“O my God, my God en Helper,
waarom tog verlaat U My?”
Jesus sink, ná sware stryd
in dié dubb’le donkerheid.

Bogenoemde oplossing impliseer die byvoeging van nuwe Skrifberymings
by die bestaande liedereskat. Indien hierdie weg opgegaan word, sal
navorsing oor NT-gedeeltes waarin die Christologiese duiding van die 150
Psalms saamtrek of vervul word, onderneem moet word. Bekwame digters
wat die geïdentifiseerde NT-gedeeltes kan berym, sal ook gevind moet word.

2.4.1.2 Notas word by die bestaande liedereskat beskikbaar gestel wat die liturg
toerus om Christologiese duiding in elke Psalm by wyse van ‘n afkondiging
eksplisiet te maak. Navorsing oor die Christologiese duiding van die 150
Psalms sal onderneem moet word. Omdat die Christologiese duiding van die
Psalms oneindig ryk is, sal daar in die nota’s hoogstens sprake kan wees
van ‘n Christologiese duiding en nie van die Christologiese duiding van ‘n
Psalm nie.

2.4.1.3 Byvoeging van verse by die berymde Psalms waarin Christologiese duiding
van die Psalm eksplisiet gemaak word. Hierdie weg is opgegaan in die Venda-
beryming van die Psalms. In die onderstaande voorbeeld, wat ontleen is aan
‘n brief van Prof Koos van Rooy in Die Kerkblad (Julie, 2003:49), word die
Christologiese duiding van Psalm 125 na aanleiding van Lukas 20:41-44 in
twee ekstra verse berym:

O, ongehoorsame berg Sion,
hoekom sien jy nie jou Christus wat gekom het nie
Luister na Jesus jou Here wanneer Hy huil

oor mense wat Hom nie ontvang nie.
Stad, moenie jou langer verset nie!
Hoe dikwels wou ek jou omhels, maar jy wou nie!
Kom skuil hier onder my veilige vlerke,
Sodat Ek jou kan beskut. Dis Ek wat jou liefhet.”

Hierdie weg impliseer die daarstel van ‘n Gereformeerde Gesang by elke
Psalm. Navorsing oor die Christologiese duiding van die 150 Psalms sal
onderneem moet word. Kundige digters sal gevind moet word. Hierdie opsie
kan ook implikasies vir die outeursregte van die berymde Psalms hê. Die
gevaar bestaan ook hier dat ‘n bepaalde Christologiese duiding van ‘n Psalm
as enigste Christologiese duiding gekanoniseer kan word.
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2.4.1.4 ‘n Totaal nuwe omdigting van die 150 Psalms waarin die Christologiese
duiding eksplisiet gemaak word. Die beskikbaarheid van gawes en geld om
só ‘n projek aan te pak sal ondersoek moet word. Die betrokkenheid van
ander Afrikaanse kerke met dieselfde Belydenis by hierdie projek is wenslik.

2.4.1.5 Hersien die bestaande berymings om die eksplisiete Christologiese duiding
van elke Psalm gestalte te gee. Die projek sou kon aansluit by die huidige
hersiening van die teks van die 1936-beryming wat onderneem word.
Navorsing oor die Christologiese duiding van die 150 Psalms sal onderneem
moet word. Kundige digters sal ook betrek moet word.

2.4.2 Die oorweging van bostaande en ander moontlike oplossings kan slegs deur
kundige Deputate gedoen word.

2.4.3 Die kerkverband kan gedien word deur hierdie tydige en noodsaaklike studie
aan te pak.

E. KOMMISSIERAPPORT
1. Bevindings
1.1 Dit is inderdaad so dat:

Die 150 Psalms profeties op Christus dui (2.1).
Dit Nuwe Testamentiese gelowiges pas om die lof van Jesus Christus te besing
(2.2).
Daar ‘n behoefte bestaan om die Christologiese duiding in die liedereskat van
die GKSA duideliker gestalte te gee(2.3).

1.2 Die Beskrywingspunt stel ‘n aantal maniere voor waarop die Christologiese
duiding van die 150 Psalms eksplisiet uitgelig kan word wat die Kommissie soos
volg oorweeg het:

1.2.1 Dit is moontlik om Nuwe Testamentiese gedeeltes waarin die Christologiese
duiding van die Psalms saamgetrek word, te berym. Bestaande besluite maak
sodanige byvoegings tot die Skrifberymings moontlik en dui die ordelike weg
aan (2.4.1.1).

1.2.2 Dit pas nie by die aard van ‘n Liturgiese liedboek om uitgebreide notas by te
voeg nie. Die liturg kan op grond van studie en voorbereiding vir die erediens
aan die gemeente voorhou op watter Christologiese duiding in die bepaalde
erediens gefokus word (2.4.1.2).

1.2.3 Hoewel die 150 Psalms profeties op Christus dui, is dit nie moontlik om ‘n
enkelvoudige Christologiese duiding van ‘n bepaalde Psalm weer te gee nie.
Om ‘n Christologiese beryming van elke Psalm te maak of by te voeg, sal
geforseerd wees en tot sisteemdwang lei. Outeursreg op die 2001-omdigting
maak dit onmoontlik om strofes daarby te voeg. Om (‘n) strofe(s) by ‘n bestaande
beryming te voeg met behoud van dieselfde taalstyl (register) is onhaalbaar
(2.4.1.3. en 2.4.1.5).

1.2.4 ‘n Totaal nuwe omdigting van die 150 Psalms, kort na die 2001-omdigting, is
nie wenslik nie (2.4.1.4).

1.2.5 Die huidige voetnote by Psalms om die Messianisiteit Christologies deur te
trek, word as voldoende beskou.

2. Aanbeveling
Dat nie gevolg gegee word aan die Beskrywingspunt nie.
Besluit: Goedgekeur.
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21.11 BESKRYWINGSPUNT VAN PARTIKULIERE SINODE NOORDWES –
HERSIENING VAN VOETNOTE IN PSALMBOEK (Artt 69, 228)

A. Ds PA Coetzee stel die Beskrywingspunt.
B. Besluit: Die Rapport word verwys na die Kommissie Liturgiese Sake.
C. Dr ME Schalekamp rapporteer namens die Kommissie Liturgiese Sake.

D. BESKRYWINGSPUNT
Dat die Sinode opdrag gee aan Deputate om die voetnote en die formulering van die
voetnote in die huidige Psalmboek te hersien.

Motivering
1. Die oorsprong van die Beskrywingspunt kom uit ‘n bevinding wat die Klassis

gemaak het na studie oor die 2001-omdigting van Psalm 22:1. Die Klassis het
bevind dat “die huidige voetnoot by Psalm 22:1 in die 2001-omdigting inderdaad
nie korrek is nie. Christus gebruik nie die woorde: “…..het U my dan verlaat?” in
Matteus 27:46 en Markus 15:34 nie, maar wel “ ….waarom het u my verlaat?”

2. Die volgende voorbeelde dien ook verder as bewys dat die voetnote met groot
vrug nog verder uitgebrei kan word. Hierby kan sekerlik baie meer gevoeg word,
maar die volgende dien slegs as bewys:

2.1 Psalm 34 – Engel van die Here ontbreek , vgl Mal 3:1-2
2.2 In Psalm 72 (JD du Toit 1936) word meer as tien keer hoofletters gebruik wat op

Christus dui, terwyl daar geen voetnoot dit meld nie.
2.3 Psalm 82 : Christus verwys na die godeseuns in Johannes 10:34
2.4 Psalm 98 : Geen verwysing dat Sagaria in sy lofsang uit die Psalm aanhaal nie.
2.5 Psalm 22 :8 vind ons in Matteus 27: 39 ; Markus 15:29 en Lukas 23:35.
2.6 Psalm 22:9 – Vergelyk Matteus 27:43
2.7 Psalm 22:17 verwys na die metode van kruisging.
2.8 Psalm 110 word ook aangehaal deur Jesus in Matteus 26:64.
2.9 Psalm 75:9 – Geen voetnoot, maar vergelyk Open 17-19 waar die goddeloses

die beker van die Here se toorn sal drink.
3. Die volgende voetnote verdien onder andere aandag:
3.1 In Psalm 31 (omdigting) word gemeld dat Christus die beginwoorde van Ps 31:6

(strofe 2) in Lukas 23:46 as een van sy kruiswoorde gebruik. Dit is egter foutief,
want Christus gebruik nie die woorde : “Ek stel my in u hand vir leiding” nie.

3.2 Psalm 22:1 - Vergelyk punt 1 van motivering.
3.3 Psalm 41 : Verwys Christus hier na Homself of na Judas as Hy in Johannes 13:18

uit Psalm 41:10 aanhaal?

E. KOMMISSIERAPPORT
1. Bevindings
1.1 Die voetnote soos in die nuwe Psalmboek was nie ‘n aanbeveling deur die

Deputate Liturgiese Sake aan die Sinode van 2003 nie, maar wel ‘n aanbeveling
deur die Kommissie vir Liturgiese Sake tydens die 2003-Sinode.

1.2 Die opdrag was om voetnote tov Christologiese verwysings by die Psalms te
voeg. Hiervoor is daar ‘n lys aan die Deputate Liturgiese Sake voorsien.

1.3 Volgens die UBS3 teks is daar 79 aanhalings uit die Psalms in die Nuwe
Testament waarvan nie almal Christologies is nie. Daarby is daar nog toespelings
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(indirekte verwysings deur die outeur) en Eggo’s (moontlike agtergrond/
verwysingsraamwerke van die outeur).

1.4 In die lig van 3.3 is dit onmoontlik om volledige voetnotas van alle verwysings te
bied.

2. Aanbevelings
Dat op die volgende wyse aan die Beskrywingspunt gevolg gegee word:

2.1 Die te benoeme Deputate vir Liturgiese Sake hersien die formulerings van die
bestaande voetnote in lyn met die besluit van Acta 2003:642 met oorweging van
die motiverings van die Beskrywingspunt.

2.2 Al die tekste uit die Psalms wat in die Nuwe Testament aangehaal is, met ‘n
direkte verbinding aan Christus, word met voetnote aangedui.

Besluit: Goedgekeur.



746

21.12 BESKRYWINGSPUNT VAN PARTIKULIERE SINODE NOORDWES
LITURGIE TYDENS DIE SAMEKOMS VAN DIE GEMEENTE
(LEESDIENSTE) (Artt 70, 229)

A. Ds PW Kurpershoek stel die Beskrywingspunt.
B. Besluit: Die Rapport word verwys na die Kommissie Liturgiese Sake.
C. Dr ME Schalekamp rapporteer namens die Kommissie Liturgiese Sake.

D. BESKRYWINGSPUNT
1. Beskrywingspunt

Sinode 2006 wys Deputate aan om indringend ondersoek in te stel na die liturgie
tydens die samekoms van die gemeente wanneer die geroepe voorganger nie
teenwoordig is nie (die sogenaamde leesdienste). Met inagneming van vorige
besluite insake liturgie en leesdienste, moet duidelike beginsels, liturgiese inhoude
en vorme uit die Skrif, Belydenis, Kerkorde en kerkgeskiedenis aangewys word.

2. Agtergrond
As kerke in kerkverband is daar op verskeie geleenthede tydens Nasionale
Sinodes aandag gegee aan die liturgie tydens leesdienste. Die volgende bied
’n kort oorsig oor die besluite

2.1 Sinode 1894 (Acta, 1894:64, 170)
’n Beskrywingspunt met die volgende inhoud dien:
Of een ouderling die in de gemeente voorgaat het recht heeft om den zegen uit
te spreken.
Die volgende besluit word geneem:

De Synode beschouwt het uitspreken van den zegen te behooren tot het ambt
van den leeraar, dat een ouderling zich er dus van moet onthouden.

2.2 Sinode 1910 (Acta, 1910:53-54, 136)
’n Beskrywingspunt met die volgende inhoud dien:
De Synode wordt verzocht enigzins aan te wijzen door wie of op welke wijze
leesdiensten in die kerk moeten gehouden worden.
Die volgende besluit word geneem:
De Synode verwijst dit beschrijvingspunt terug naar de Algemene Vergadering
van die Transvaal voor nadere toelichting.

2.3 Sinode 1910 (Acta, 1910:55, 142)
In die bespreking tydens die Sinode kom die volgende verlange van die Algemene
Vergadering van Transvaal na vore:
De Synode geve ’n lijst van preken aan, die aan Kerkeraden aanbevolen worden.
Die volgende besluit word geneem:
De Kerkeraden zullen in overleg met hunne predikanten zelf deze zaak regelen.

2.4 Sinode 1942 (Acta, 1942:190, 115)
’n Beskrywingspunt met die volgende inhoud dien:
Aangesien dit blyk dat daar ’n behoefte bestaan vir meer uniformiteit ivm ons
leesdienste, word die Generale Sinode gevra om ’n leidraad te gee oor die orde
en afhandeling van leesdienste.
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Die volgende besluit word geneem:
In verband met die uniformiteit van ons leesdienste adviseer die Algemene
Sinode aan die Part Sinode KP om aan Kerkrade op te dra, om as leidraad te
volg die vasgestelde liturgiese orde van ons kerk (Sinode 1933) met weglating
van die votum (Ps 124:8), en die uitspreek van die seën (Num 6:14-26 en 2 Kor
13:13) aan die begin en einde van die diens.

2.5 Sinode 1955 (Acta, 1955:329, 334, 223)
’n Beskrywingspunt met die volgende inhoud dien:
Die eerw Klassis versoek die eerw Sinode om hom uit te spreek oor die gewoonte
dat leesdienste nie vanaf die preekstoel gelei word nie.
Die volgende besluit word geneem:
Waar hier geen beginsel in gedrang is nie, word dit aan die vryheid van elke
Kerkraad oorgelaat om te besluit of die ouderling die leesdiens vanaf die kansels
al lei.

2.6 Sinode 1961 (Acta, 1961:449-452, 50)
’n Beswaarskrif dien teen die besluit van Sinode 1942 en wel ten opsigte van die
weglating van die votum en die gebed om seën aan die einde van die diens.
Sinode 1961 handhaaf die beswaar en pas Sinode 1942 se besluit as volg aan:
In verband met die uniformiteit van ons leesdienste adviseer die Algemene
Sinode ... om as leidraad te volg die vasgestelde liturgiese orde van die Sinode
1927 met die uitspreek van die votum (Ps 124:8) aan die begin en die afbid
van die seënbede aan die einde.

3. Motivering
3.1 Veral in plattelandse gemeentes is daar dikwels op gereelde basis gemeentelike

samekomste waartydens ’n Bedienaar van die Woord nie teenwoordig is nie.
Deeglike aandag vir en gegronde besluite ten opsigte van die liturgie van
sodanige samekomste is onontbeerlik vir die welwese van die kerk en die heerlike
ontmoeting met ons Here in Gees en Waarheid en tot Sy eer.

3.2 In lyn met KO, artikel 30 is dit nodig dat daar gesamentlik besin word oor die
liturgie tydens gemeentelike samekomste waartydens ’n Bedienaar van die Woord
nie teenwoordig is nie – soos reeds verskeie male in verlede gebeur het (vergelyk
oorsig in 2).

3.3 Die besluite van Sinodes 1985 en 1997 insake liturgie bied duidelike en
verrykende beginsels en riglyne ten opsigte van die liturgie. Die implikasies van
hierdie besluite is egter nog nie verreken ten opsigte van die gemeentelike
samekomste waartydens ’n Bedienaar van die Woord nie teenwoordig is nie.

E. KOMMISSIERAPPORT
1. Bevindings
1.1 Daar bestaan reeds besluite vir leesdienste.
1.2 Beginsels en riglyne is vasgelê vir die liturgie in ‘n erediens in die besluite van

Sinodes 1985 en 1997.
1.3 Nogtans bestaan by Kerkrade onduidelikhede wat studie noodsaak, bv afbid van

die seën aan die begin van die erediens, bevestiging van diensknegte, aflegging
van Geloofsbelydenis, gebruik van oudiovisuele hulpmiddels, ens.
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2. Aanbevelings
Daar word op die volgende wyse aan die Beskrywingspunt gevolg gegee:

1.2 Aan die te benoeme Deputate vir Liturgiese Sake word opgedra om ‘n studie  te
doen oor die volgende sake:

1.2.1 Riglyne saam te stel vir die voorganger in die eredienste wat in lyn is met die
besluite van 1985 en 1997 tov van die liturgie, met inagname van vorige besluite
tov leesdienste.

1.2.2 Om die Sinode te adviseer oor die volgende sake: afbid van die seën aan die
begin van die erediens, bevestiging van diensknegte, hantering van aflegging
van Geloofsbelydenis, gebruik van oudiovisuele hulpmiddels, ens.

Besluit: Goedgekeur.
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22.  Media / Publikasies

22.1 RAPPORT DEPUTATE KERKLIKE TYDSKRIFTE : DIE KERKBLAD (Artt
73, 175, 236)

A. Ds NW Ligthelm stel die Rapport.
B. Besluit: Die Rapport word verwys na die Kommissie Media en Publikasies.

Finansiële implikasies word verwys na die Kommissie Finansies.
C. Ds IW Ferreira rapporteer namens die Kommissie Media en Publikasies.
D. Oudl IJ Lessing rapporteer namens die Kommissie Finansies.

E. RAPPORT
1. Publikasie
1.1 Sinode 2003 het opdrag gegee dat die moontlikheid ondersoek word “dat Die

Kerkblad ’n maandblad word” (Acta 2003:680). Na deeglike oorweging is in
oorleg met die Deputate vir Kerklike Tydskrifte besluit dat Die Kerkblad inderdaad
as maandblad sal verskyn. As redes is onder andere oorweeg dat dit ’n besparing
in versendingskoste kan meebring, die administrasiedruk aansienlik kan
verminder en ’n blad ter hand stel wat meteen veel leesstof bevat. Die aantal
bladsye in die maandblad het ongeveer dieselfde gebly as wat die geval was
met die tweeweeklikse uitgawes. Sedert Maart 2003 het Die Kerkblad gereeld
as maandblad verskyn.

1.2 Uitgawes is twee tot drie maande vooruit beplan deur subkommissies wat uit die
redaksie saamgestel is.

1.3 Die Redakteur het met ’n nuwe rubriek, Die redakteur gesels met ..., begin wat
algemeen byval gevind het.

1.4 Op die laaste bladsy van Die Kerkblad is ’n nuwe rubriek, Laastens, begin wat
artikels bevat waarvan die inhoud in “ligter trant” geskryf is.

1.5 Ten einde die Teologiese Skool groter bekendheid – en dus sterker meelewing –
by lidmate te laat ontwikkel is die teologiese professore reëlmatig versoek om
oor ontwikkelings by die Skool, in die teologie of oor ander temas te skryf.

1.6 Die bladuitleg word deur me Johanna Fourie gedoen. Waardevolle wenke en
advies is in hierdie verband ook van me Willy van Heyningen ontvang.

1.7 Meeste uitgawes het op een of ander (aktuele) tema gefokus, hoewel artikels
van uiteenlopende aard ook telkens opgeneem is. Gelukkig was daar altyd
voldoende artikels beskikbaar en moes sommige selfs vir ’n korter of langer
periode oorstaan.

1.8 Na die vertrek van dr SJ van der Walt is die Deputate Jeugsorg versoek om die
onderdeel Ons Bondsjeug te behartig. Dit het egter ’n invloed gehad op die
reëlmatige verskyning van hierdie deel. Daar sal indringend besin moet word
oor hoe hierdie baie belangrike aspek voortaan hanteer behoort te word.

Besluit: Kennis geneem.

2. Die Redaksie
2.1 Die Redakteur het in oorleg met die Deputate vir Kerklike Tydskrifte die nuwe

redaksie saamgestel. Die volle redaksie het uiteindelik uit nege lede bestaan en
die name het gereeld in elke Die Kerkblad verskyn. Een lid, ds SC Vorster, het
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ons deur die dood ontval.
2.2 Die redaksie het ’n kernredaksie en breë redaksie saamgestel wat elkeen

tweemaandeliks vergader het, sodat elke maand ’n vergadering plaasgevind het.
Alle artikels en briewe is elke maand aan alle redaksielede vir kommentaar en
insette per e-pos versend.

2.3 In enkele moeilike gevalle het die breë redaksie die advies van die Dagbestuur
van die Deputate Kerklike Tydskrifte gevra ten einde uitsluitsel te verkry.

2.4 Tydens elke vergadering is elke artikel en elke brief sorgvuldig oorweeg met die
oog op publikasie.

2.5 Daar was ’n gesindheid van hartlike samewerking by die redaksielede, ook
wanneer moeilike besluite geneem moes word.

Besluit: Kennis geneem.

3. Beleid
3.1 Die Kerkblad is ’n kerklike tydskrif wat in diens staan van die kerk en die koninkryk

van God en wat veral aan lidmate van die GKSA inligting, voorligting en
geloofstoerusting verskaf. Die blad het hom ondubbelsinnig binne die raamwerk
van die Gereformeerde Belydenis geposisioneer en byvoorbeeld duidelik
standpunt ingeneem teen standpunte van die Nuwe Reformasie.

3.2 Die redaksie het te doen gekry met meningsverskille in die GKSA van ’n aard en
omvang wat seker nog nooit voorheen ondervind is nie. Die redaksie het sover
moontlik daarna gestreef om hierdie verskille so sensitief en billik as moontlik te
hanteer. In gevalle waar ons nie (ten volle) daarin geslaag het nie vra ons beleefd
om verskoning.

3.3 Die redaksie het so veel as moontlik ruimte geskep vir debat en openhartige
diskussie. Die debat is slegs beëindig wanneer geen nuwe argumente meer
genoem is nie of wanneer die diskussie nie meer ’n opbouende karakter
aangeneem het nie.

3.4 Skrywers van artikels is versoek om artikels te skryf wat nie langer 1 500 woorde
is nie – briewe 500 woorde – hoewel enkele uitsonderings gemaak is wanneer
daar duidelike meriete daarvoor aangetoon kon word. Omdat vervolgartikels vir
lesers dikwels vermoeiend is, is dit tot ’n minimum beperk en slegs wanneer dit
duidelike meriete gehad het.

3.5 Wanneer briewe ontvang is wat duidelik nie op die tafel van Die Kerkblad tuishoort
nie, is skrywers vriendelik versoek dat hulle eerder die “kerklike weg” moet volg
en hulle saak by ’n kerkvergadering aanhangig moet maak.

3.6 Die redaksie het altyd oopgestaan vir welmenende en opbouende kritiek.
Besluit: Kennis geneem.

4. Administrasie
4.1 Die administratiewe kantoor van Die Kerkblad vorm deel van die Administratiewe

Buro in Potchefstroom en word deur me Johanna Fourie “beman”. Die Redakteur
het vanuit sy woning in Pretoria gewerk.

4.2 Die Kerkblad is aanvanklik deur V&R Drukkers gedruk, maar sedert Julie 2004
is dit na die drukker Business Print Centre in Pretoria verskuif. Oor die algemeen
is daar groot waardering vir die werk van die drukkers.

4.3 Sommige gemeentes plaas hulle totale bestelling direk by die drukker; in die
meeste gevalle word die blad vanuit Pretoria direk na individuele intekenare
gestuur. Sommige gemeentes het reëlings getref om hulle tydskrifte elke maand
by die Administratiewe Buro af te haal.
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4.4 Die Kerkblad is elektronies beskikbaar op die webwerf www.gksa.org.za
Besluit: Kennis geneem.

5. Finansies
5.1 Die redaksie is dankbaar om te meld dat ons hierdie keer met ’n kleiner tekort

as die vorige keer kan afsluit, naamlik ongeveer R57 000. Vergelyk in hierdie
verband die finansiële state.

5.2 Die redaksie het die aandag van die Administratiewe Buro gevestig op ’n
Sinodebesluit 2003 (:358) wat lui: “... die verskillende publikasies moet mekaar
onderling subsidieer.” Dit sal vir die nuwe redaksie baie bemoedigend wees om
met ’n skoon saldo te kan begin. (Die Buro sal hieroor afsonderlik rapporteer.)

5.3 Die intekenaretal staan tans op 5 359, ’n gegewe wat die inkomste uit intekengeld
direk raak. Die relatief lae intekenaretal is vir die redaksie ’n bron van kommer
en daar word aanbeveel dat die Sinode indringend hieraan tyd bestee. Elke
Kerkraad kan byvoorbeeld oorweeg om ’n kolporteur in ’n gemeente aan te wys
wat dan in die gemeente intekenare kan werf.

5.4 Die jaarlikse inkomste uit kollektes van gemeentes het egter aansienlik gegroei.
Besluit: Kennis geneem.

6. Aanbevelings
6.1 Die Sinode neem met dank daarvan kennis dat Die Kerkblad gereeld maandeliks

verskyn het.
6.2 Die Sinode spreek ’n besondere woord van dank uit teenoor me Johanna Fourie

vir die belangrike werk wat sy met groot toewyding en nougesetheid uitgevoer
het.

Besluit: Goedgekeur.
6.3 Die Sinode gee indringend aandag aan en duidelike leiding oor die vraag hoe

die intekenaretal van Die Kerkblad vermeerder kan word.
Besluit: Die Redakteur van Die Kerkblad onderneem, in samewerking met
die Deputate vir Publikasies, asook die redaksies van die ander Kerklike
Tydskrifte en in oorleg met die Bestuur van die Administratiewe Buro, ‘n
diepgaande en indringende ondersoek na die formaat van die voortbestaan
van al ons Kerklike Tydskrifte. Vir die doel van hierdie ondersoek moet
kundige lidmate vanuit die Kommunikasiebedryf betrek word.

6.4 Die Sinode gee leiding op watter wyse Ons Bondsjeug voortaan hanteer moet
word.

Besluit: Dr AJ Krüger word as Redakteur vir die Bondsjeug benoem.
6.5 Die Sinode wys ’n hoofredakteur aan wat in samewerking met die (nuwe)

Deputate vir Kerklike Tydskrifte ’n nuwe redaksie saamstel wat tot die volgende
Sinode sal funksioneer.

Besluit: Prof JH van Wyk word vir ‘n verdere termyn as Redakteur van Die
Kerkblad benoem.

6.6 Die nuwe redaksie kry in besonder opdrag om daarmee rekening te hou dat (a)
die GKSA in 2009 sy 150ste herdenking vier en (b) in 2009 ook die 500ste

herdenking van die geboorte van die kerkhervormer Johannes Calvyn (op 10
Julie) sal plaasvind.

Besluit: Goedgekeur.
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22.2 REDAKSIEKOMMISSIE VIR DIE UITGEE VAN DIE ALMANAK
(Artt 74, 217)

A. Dr ME Schalekamp stel die Rapport.
B. Besluit: Die Rapport word verwys na die Kommissie Media en Publikasies.

Finansiële implikasies word verwys na die Kommissie Finansies.
C. Ds IW Ferreira rapporteer namens die Kommissie Media en Publikasies.
D. Oudl IJ Lessing rapporteer namens die Kommissie Finansies.

E. RAPPORT
1. Opdrag

Kyk Acta 2003:
1.1 Die Almanak word weer uitgegee en ‘n redaksie moet aangewys word met die

opdrag om:
1.1.1 Die Almanak met dagstukkies uit te gee
1.1.2 Soveel as moontlik inligting van al die Sinodes van die Gereformeerde Kerke

te publiseer
1.1.3 Na moontlikhede van intensiewer bemarking van die Almanak te kyk om

sodoende die publikasie in soveel moontlik huise beskikbaar te stel.
1.2 Die Sinode neem die volgende vertrekpunt as uitgangspunt in die toedeling van

die opgehoopte fondse van die Almanak: Fondse wat deur publikasies van die
kerk gegenereer is, word aangewend om die publikasies van die kerk verder uit
te bou. In die opsig wil die Deputate die volgende aanbevelings doen:

1.2.1 Fondse beskikbaar te stel om die uitgee van “Die Bybel in Drie Jaar” moontlik
te maak.

1.2.2 ‘n Bufferbedrag van R50 000 aan die Redaksie van die Almanak om aan te
wend vir die positiewe uitbou van die Almanak.

Besluit: Kennis geneem.

2. Sake waarvan die Sinode moet kennis neem
2.1 Die Almanak het jaarliks verskyn (vgl Opdrag 1.1).
2.1.1 Die Almanak het jaarliks verskyn met dagstukkies en met inagneming van die

Belydenisskrifte (vgl Almanak 2005: Opdrag 1.1.1). Die Deputate wil graag aan
die Sinode rapporteer dat die Almanak met dagstukkies in die lig van
korrespondensie wat ontvang is en volgens die beskeie oordeel van die
Deputate baie goed ontvang is in die kerkverband en daarbuite. Die Deputate
wil ook graag ’n woord van besondere dank uitspreek teenoor al die predikante
wat op ’n besondere wyse saamgewerk het om van hierdie publikasie ’n sukses
te maak.

2.1.2 Die Almanak het jaarliks soveel as moontlik inligting van al die Sinodes van
die Gereformeerde Kerke gepubliseer (vgl Opdrag 1.1.2)

2.1.3 Die Almanak het jaarliks verskyn met die volledige plasing van die name van
die ouderlinge en diakens. Genoemde inligting is in kleiner lettertipe geplaas
om sodoende die dikte van die publikasie in ag te neem.

2.1.4 ‘n Werkswinkel is gereël vir 28 Julie 2003. Swak reaksie is ontvang aangesien
slegs 10 predikante laat weet het hulle sal kom en 20 wat sal saamwerk aan
die skryf van dagstukkies. Daar is besluit om nie voort te gaan met die
werkswinkel nie.
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2.1.5 Intensiewer bemarking van die Almanak is gedoen om sodoende die publikasie
in soveel moontlik huise beskikbaar te stel (vgl Opdrag 1.1.3).

2.1.6 “Die Bybel in Drie Jaar-projek” het nie gerealiseer nie. ‘n Uitgewer kon nie
gevind word nie agv die groot hoeveelheid van soortgelyke publikasies deur
ander skrywers in die mark (vgl Opdrag 1.2.1).

Besluit: Kennis geneem.
2.2 Neem ’n besluit oor die opgehoopte fondse met inagneming van die volgende

aanbeveling van die Deputate:
2.2.1 Die Sinode oorweeg dit om aan die nuwe Deputate ’n bufferbedrag van ongeveer

R50 000 beskikbaar te stel om verdere verhogings te kan absorbeer en
sodoende die verkoopprys van die Almanak so laag as moontlik te hou en om
die gehalte steeds te verbeter (vgl Opdrag 1.2.2).

Besluit: Dit blyk dat die Sinode nie oor 2.2 ‘n besluit geneem het nie. Hierdie
saak word verwys na die Bestuur van die Administratiewe Buro – Deputate
Handelinge.

2.3 Die oplaag van die Almanak was vir 2004: 18 500 eksemplare, vir 2005 was dit
17 500 en vir 2006 word ’n oplaag van 15 000 beplan. Omdat die projek so
geseënd is, het die Deputate ’n aantal eksemplare aan Gereformeerde instellings
soos ouetehuise en kinderhuise gratis beskikbaar gestel. Die indruk wat die
Deputate het, is dat Kerkrade meer geredelik al die Almanakke wat hulle bestel
van die hand sit en dat dit nie in konsistories ophoop nie.

2.4 Die Deputate is dankbaar om te rapporteer dat na die drie jaar ’n goeie wins
getoon kan word soos blyk uit die Finansiële state wat aan die Sinode beskikbaar
gestel is. Die Deputate was in die lig van die finansiële situasie daartoe in staat
om die prys van die Almanak vir die laaste twee uitgawes dieselfde te hou
waarvoor ons baie dankbaar is.

2.5 Die Deputate se beleid is om al die inligting wat beskikbaar is van al drie die
Sinodes van die Gereformeerde Kerke in die Almanak te plaas. Ongelukkig moet
ons rapporteer dat die gedrukte inligting nie volledig is nie.

2.6 Dit is die beleid van die Deputate om jaarliks huldeblyke van predikante wat
oorlede is, te plaas.

2.7 Die Deputate plaas van tyd tot tyd (die vorige plasing was in 2003) ’n volledige
lys van “Kerke en hulle predikante”. Sodanige lys is weer volledig in die 2006
uitgawe van die Almanak geplaas.

2.8 Die Deputate poog om die standaard van die Almanak jaarliks te verbeter sodat
dit ’n uitgawe sal wees waarop alle lidmate trots is. Ons wil verskeie lidmate en
predikante bedank vir insette en wenke wat hulle vrymoedig na elke publikasie
aan ons deurgee om ons daartoe in staat te stel.

2.9 ’n Rubriek in elke uitgawe van die Almanak is die Ruit waaraan ’n groot aantal
lidmate deelneem. Die Deputate bedank ds. Hennie van Wyk wat hierdie rubriek
behartig.

2.10 Die Almanak is jaarliks by die Partikuliere Sinodes afgelewer vir verdere
verspreiding deur die onderskeie kerke. Die Deputate maak ook gebruik van
posversendings vir verafgeleë bestemmings wat moeilik met padvervoer bereik
kan word. Kaa Bee vervoer het soos in die verlede ’n besondere diens gelewer
met die aflewering van die Almanak. Ook vir hulle vriendelike diens baie dankie.

2.11 Die Deputate wil hulle dank uitspreek teenoor adverteerders wat in die Almanak
adverteer om sodoende koste te beperk.
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2.12 Die Deputate wil graag hulle dank uitspreek teenoor die personeel van die
Administratiewe Buro en by name suster Wymie du Plessis en broeder Hannes
Vorster vir die insette wat hulle maak om elke jaar die Almanak die lig te laat
sien.

2.13 Ons wil ook graag vir Angie Mphata en Anna Leeuw bedank vir hulle hulp om
die versending van die Almanak moontlik te maak.

Besluit: Kennis geneem.

3. Sake waaroor die Sinode moet besluit
3.1 Die Almanak word weer uitgegee en ‘n redaksie moet aangewys word (Indien

moontlik, moet die Redakteur een van Potchefstroom se predikante wees) met
die opdrag om:

3.1.1 Die Almanak met dagstukkies uit te gee
3.1.2 Die Voorsitter van die diakonie van elke kerk se besonderhede word ook

gepubliseer. Ouderlinge en diakens se name word behou.
3.1.3 Te kyk na moontlikhede van intensiewer bemarking van die Almanak om

sodoende die publikasie in soveel moontlik huise beskikbaar te stel en ‘n
moontlike Engelse mark te ontgin.

3.1.4 Die moontlikheid te ondersoek om die Almanak ook in Engels te laat druk en
op die Gereformeerde Kerke se Webblad beskikbaar te stel. Hierdie versoek
is nie net gemotiveer in die lig van Internetgebruikers se behoeftes nie, maar
ook van anderstalige lidmate van Gereformeerde Kerke.

3.1.5 Die moontlikheid te oorweeg om ‘n oorkoepelende Deputategroep saam te
stel vir Publikasies sodat daar voortdurend oor gemeenskaplike sake soos
byvoorbeeld Finansies gehandel kan word.

3.1.6 Statistiese tabelle te verander om ‘n meer statisties kontroleerbaar, ‘n roepings
verantwoordbare (soos bv vordering in die vervulling van die missionêre roeping
van die kerk) asook ‘n gebruikersvriendeliker profiel van getalle in die
Gereformeerde Kerke weer te gee. Vir die doel is die versoek dat Prof Faans
Steyn van die Statistiese Konsultasiediens aan die Potchefstroomkampus van
die Noordwes-Universiteit, op die Redaksie van die Almanak benoem moet
word.

3.1.7 Administratiewe inligting meer vaartbelyn te maak.
3.1.8 Dit word aanbeveel dat die kategorie “opgeneem” in die toekoms verdeel sal

word in “opgeneem uit ander kerke” en “opgeneem na evangelisasie”.
3.1.9 Die Deputate ondersoek die moontlikheid om dagstukkies vir die tiener-,

studente- en werkende jeug te publiseer.
Besluit: Goedgekeur.
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22.3 RAPPORT DEPUTATE PUBLIKASIES : CJBF, KERKORDE EN
EVANGELISERINGSMEDIA (Artt 75, 291)

A. Ds PW Kurpershoek stel die Rapport.
B. Besluit: Die Rapport word verwys na die Kommissie Media en Publikasies.

Finansiële implikasies is verwys na die Kommissie Finansies
C. Ds IW Ferreira rapporteer namens die Kommissie Media en Publikasies.
D. Oudl IJ Lessing rapporteer namens die Kommissie Finansies.

E. RAPPORT
1. Opdrag
1.1 Acta (2003:687, 688, 693).
1.2 Die opdragte word breedvoeriger uiteengesit by die drie onderafdelings

hieronder.
Besluit: Kennis geneem.

2. CALVYN-JUBILEUMBOEKEFONDS (CJBF)
2.1 Opdrag (Acta 2003:688)
2.1.1 Die oorweging, beoordeling en uitgee van toekomstige publikasies.
2.1.2 Die advertering en bemarking van CJBF-publikasies.
2.1.3 Uitvoering van opdragte oor publikasie van die Psalmboek soos deur die

Sinode besluit.
2.1.4 Daar is aanvaar dat die opdragte soos vasgestel in die Reglement van die

CJBF (1982:226-227) ook deel van die opdrag aan die Deputate was.
2.1.5 Alhoewel geen direkte opdragte deur Sinode 2003 gegee is nie, is aanvaar

dat die beheer van boekevoorrade van CJBF en die fondse van CJBF en
Totiusfonds die Deputate se verantwoordelikheid is, terwyl die administratiewe
verantwoordelikhede by die Administratiewe Buro lê.

Besluit: Kennis geneem.
2.2 Voorrade: CJBF
2.2.1 Aan die begin van die termyn was omtrent 8 000 boeke by Administratiewe

Buro beskikbaar, ten waarde van R57 000.
2.2.2 Gedurende Desember 2004 is ’n advertensie in Die Kerkblad geplaas om

verskeie publikasies teen billike tariewe bekend te stel – sonder enige
noemenswaardige reaksie.

2.2.3 Ten opsigte van enkele van die publikasies is besluit om eerder daarvan ontslae
te raak as dat dit net op die rak bly lê.

2.2.4 Intonasie vir die orrel se voorraad is as volg hanteer:
2.2.4.1 Een eksemplaar is gratis gegee saam met elke Koraalboek wat verkoop is.
2.2.4.2 Publikasie is aan SAKOV bekendgestel vir gratis verspreiding.
2.2.4.3 Verdere eksemplare is vernietig.
2.2.5 Ter bevordering van publikasies is die volgende werkswyse gestel:
2.2.5.1 ’n Pakket van vyf boekies (Jy is ’n blinkpadmens, Gesonde leer,

Kerkordeboekie, Nag my kind, Salf vir die wonde) sal DV saam met die
Almanakke 2006 na gemeentes gestuur word ter bekendstelling – waar dit
koste-effektief is.

2.2.5.2 Gemeentes sal versoek word om ’n kolporteur aan te wys wat met eerste
rondte van bemarking 30% kommissie kry en later 15%.
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2.2.5.3 Pryse van publikasies word verlaag om net voorsiening te maak vir die
verhaling van koste en vir die kommissie wat aan die kolporteurs betaalbaar
is.

Besluit: Kennis geneem.
Aanbeveling

2.2.6 Die Sinode keur bogenoemde optrede van die Deputate goed.
Besluit: Goedgekeur.

2.3 Finansies: CJBF
2.3.1 Die Deputate het gereelde terugvoer ontvang aangaande die stand van die

fonds.
2.3.2 Die finansiële state is ingesluit by die state van die Administratiewe Buro.

Besluit: Kennis geneem.
Aanbeveling

2.3.3 Die Sinode keur die finansiële state van die CJBF goed.
Besluit: Goedgekeur.

2.4 Finansies: Totiusfonds
2.4.1 Die Deputate het gereelde terugvoer ontvang aangaande die stand van die

fonds.
2.4.2 Die finansiële state is ingesluit by die state van die Administratiewe Buro.
2.4.3 Die laaste Sinodebesluite rondom die Totiusfonds dateer terug na 1985, toe

vasgestel is dat die kapitaal van die Totiusfonds, dit wil sê kontant en
boekevoorraad, deurgaans op R200 000 gehou word om Psalmboeke en
Koraalboeke te laat druk en dat die saldo van die Totiusfonds na die CJBF
oorgedra moet word (Acta, 1985:64-65, 4.8.2.2-4.8.2.3).

2.4.4 Die oordrag van alle kapitaal bo R200 000 na die CJBF het sedert 1991 nog
nie weer plaasgevind nie, met die gevolg dat die Totiusfonds al groter geword
het.

2.4.5 Die Deputate het besin oor die vraag of die besluit van 1985 uitgevoer moet
word deur alle fondse bo R200 000 na die CJBF oor te dra.

2.4.6 Aangesien die Totiusfonds se doel is om voorsiening te maak vir die druk van
Psalmboeke en Koraalboeke en die koste vir hierdie drukwerk drasties
toegeneem het, is die Deputate van mening dat die besluit van Sinode 1985
(Acta, 1985:65, 4.8.2) terugwerkend tot 1991 herroep word en dat die
Totiusfonds as voorsorgfonds proaktief uitgebou moet word om herdrukke van
Psalmboek te kan finansier.

2.4.7 Die implikasie van die terugwerkende herroeping van die besluit van 1985 is
dat alle fondse wat tans in die Totiusfonds is, in die Totiusfonds bly as voorsiening
vir die toekomstige druk van Psalmboeke en Koraalboeke.

2.4.8 Geen Reglement kon vir die Totiusfonds opgespoor word nie. Daarom het die
Deputate die volgende Konsepreglement opgestel – na bestudering van alle
relevante besluite deur vorige Sinodes.

Besluit: Kennis geneem.

TOTIUSFONDS

REGLEMENT
(Hierdie Reglement vervang en wysig alle vorige besluite aangaande die
Totiusfonds.)
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1. Agtergrond
Die Totiusfonds het in 1936 ontstaan as resultaat van die sedering van die kopiereg
van die Afrikaanse Psalmberyming van prof JD du Toit aan die GKSA. Die hoop is
in 1936 uitgespreek dat dié fonds gebruik sou kon word vir die oprigting van iets
monumentaals. Met verloop van tyd is bepaal dat die fonds in die eerste plek gebruik
word vir die finansiering van die druk van Psalmboeke en Koraalboeke.

2. Naam
Die Totiusfonds (TF).

3. Doel
Die doel van die Totiusfonds is om voorsiening te maak vir die druk van alle
Psalmboeke (waarin die 1937-Beryming vervat word) en Koraalboeke van die GKSA.

4. Administrasie
4.1 Die administrasie van die finansies en die publikasies van die Totiusfonds

word opgedra aan die Administratiewe Buro van die Gereformeerde Kerke
in Suid-Afrika. Die Deputate ontvang jaarliks geouditeerde state waarin die
stand van die fonds aangedui word.

5. Beheer
Die beheer en toesig oor die werksaamhede van die Totiusfonds word deur die
Deputate behartig wat tydens elke Nasionale Sinodesitting benoem word.

6. Samestelling van Deputate
6.1 Die Deputate bestaan uit vyf lede waarby die Direkteur van die Administratiewe

Buro (ex officio) ingesluit is.
6.2 Twee van die lede moet verkieslik op Potchefstroom woon.
6.3 Ter wille van kontinuïteit moet ten minste twee lede herbenoem word.
6.4 Die Sinode wys sekundi Deputate aan om moontlike vakatures te kan vul.
6.5 Die Deputate konstitueer self en verkies ’n voorsitter, ondervoorsitter en skriba.
6.6 Die Deputate benoem ’n dagbestuur bestaande uit drie lede.
6.7 Die voorsitter van die Deputate is ex officio voorsitter van die dagbestuur.
6.8 Met die samestelling van die Deputate word gelet op die samestelling van

die Deputate van die Calvyn-Jubileumboekefonds.

7. Funksionering van Deputate
7.1 Die Deputate vergader so dikwels as nodig, maar ten minste een keer per

jaar.
7.2 Wanneer nodig, belê die voorsitter en skriba ’n vergadering. Die dagbestuur

het ook die reg om ’n vergadering op te roep.
7.3 Die Deputate kan magte en pligte aan die dagbestuur delegeer.

8. Opdragte en pligte van Deputate
8.1 Die Deputate hou toesig en oefen beheer uit oor die werksaamhede van die

fonds.
8.2 Die Deputate bly verantwoordelik vir die insameling en besteding van die

fondse.
8.3 Die Deputate maak proaktief voorsiening vir genoegsame fondse om die druk

van Psalmboeke en Koraalboeke moontlik te maak.
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8.4 Die Deputate is verantwoordelik om alle besluite wat die Nasionale Sinode
neem ten opsigte van die publisering van Psalmboeke en Koraalboeke uit te
voer.

8.5 Die Deputate sorg dat alle publikasies wat uitgegee word, keurig versorg en
gedruk is.

8.6 Die Deputate sorg dat aan al die wetlike vereistes ten opsigte van publikasies
voldoen word.

8.7 Die Deputate sorg dat alle handels- of besigheidsaangeleenthede in verband
met die Psalmboeke en Koraalboeke behartig word.

8.8 Die Deputate reël alle ter sake ooreenkomste; met die voorsitter en skriba
wat alle ooreenkomste onderteken.

8.9 Die Deputate voer spesiale opdragte soos deur die Nasionale Sinode opgelê,
uit.

9. Finansiering
9.1 Die Sinode voorsien die nodige fondse vir projekte wat opgedra word.
9.2 Die Deputate maak proaktief voorsiening vir genoegsame fondse om die druk

van Psalmboeke en Koraalboeke moontlik te maak.

10. Ooreenkomste
Die Deputate het die magtiging om die volgende ooreenkomste aan te gaan:
10.1 Ooreenkomste ten opsigte van die druk van alle Psalmboeke en

Koraalboeke.
10.2 Ooreenkomste ten opsigte van kopiereg.
10.3 Ooreenkomste ten opsigte van tantieme.
10.4 Enige ander noodsaaklike ooreenkomste soos nodig vir die uitvoer van hul

opdrag.

11. Rapport
Die Deputate lewer aan elke Nasionale Sinode volledig verslag oor al die
werksaamhede van die Totiusfonds.

12. Wysiging van Reglement
Wysigings aan die Reglement van die Totiusfonds kan alleen deur die Nasionale
Sinode van die GKSA gedoen word.

Besluit: Kennis geneem.

Aanbevelings
2.4.9 Die Sinode herroep die besluit van 1985 (Acta, 1985:64-65, 4.8.2.2-4.8.2.3)

aangaande die aanwending van die Totiusfonds.
2.4.10 Die Sinode keur die optrede van die Deputate om nie die besluit van 1985 uit

te voer en surplusfondse na die CJBF oor te dra nie, goed.
2.4.11 Die Sinode keur die finansiële state van die Totiusfonds goed.
2.4.12 Die Sinode bevestig die doel van die Totiusfonds, naamlik as

voorsieningsfonds vir die toekomstige druk van Psalm- en Koraalboeke.
2.4.13 Die Sinode stel die Konsepreglement van die Totiusfonds vas as Reglement

van die Totiusfonds.
Besluit: Goedgekeur.
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2.5 Keuringsreglement
2.5.1 Die Deputate het aan die begin van hul termyn probeer vasstel hoe die keuring

van publikasies behoort plaas te vind.
2.5.2 Waar geen duidelike riglyne beskikbaar was nie, is ter wille van kontinuïteit en

deursigtigheid ’n duidelike Keuringsreglement opgestel.
2.5.3 Keuringsprosedure by In die Skriflig is in ag geneem.
2.5.4 Die volgende konsep-Keuringsreglement word voorgelê vir goedkeuring en

byvoeging by die Reglement van die CJBF (Acta, 1982:226-227):

CALVYN-JUBILEUMBOEKEFONDS

KEURINGSREGLEMENT
In aansluiting by die Reglement van die CJBF (Acta, 1982:226-227) word die
volgende riglyne gestel ten opsigte van moontlike publikasies:
1. Inhoud van publikasies
1.1 Publikasies moet daarop gerig wees om die Calvinistiese lewens- en

wêreldbeskouing uit te dra en/of dwaalleer te bestry.
1.2 Wetenskaplike teologiese publikasies en proefskrifte word nie deur CJBF

uitgegee nie, maar wel deur die Potchefstroomse Teologiese Publikasies.
1.3 Publikasies moet Skrifgefundeerd wees – in ooreenstemming met die

Gereformeerde Belydenisskrifte.
1.4 Publikasies behoort begripsmatig afgestem te wees op die teikengroep.
1.5 Publikasies moet aktueel wees.
1.6 Publikasies moet treffend wees – die hart aanraak.

2. Styl van publikasies
2.1 Publikasies moet gestruktureer word deur onder andere van subparagrawe

met gepaste opskrifte gebruik te maak – sonder om dit totaal te versnipper.
Sodanige raamwerk help om gedagtes te sistematiseer en te orden en bied
vir die leser ’n paar springklippe deur die rivier.

2.2 Publikasies kan in enige van die elf landstale voorgelê word.
2.3 Die taalgebruik moet eietyds en leesbaar wees.
2.4 Geen afkortings moet gebruik word nie - ook nie vir Bybelboeke nie.
2.5 Tegniese terme moet omskryf word.
2.6 Ten opsigte van formaat geld dat twee spasies na ’n punt, dubbelpunt en

kommapunt, maar net een spasie na ’n komma gelaat word.

3. Voorskrifte vir skrywers
3.1 Die manuskrip moet in A4-formaat wees, in dubbelspasiëring, met ruim

kantlynspasies en slegs op een kant van die bladsy afgedruk.
3.2 Die manuskrip moet taalversorg en finaal geredigeer wees. Dit is die outeur

se verantwoordelikheid. Die outeur moet meld wie die taalversorging gedoen
het.

3.3 Vier kopieë van die manuskrip word by voorlegging verlang. Slegs op één
titelblad van die vier kopieë moet die outeur se voorletters en van, en
persoonlike e-posadres verskyn. Verstrek ook ’n privaat posadres, ’n
telefoon- en faksnommer. Die titelblad van die ander drie kopieë moet slegs
die titel, en die teks van die manuskrip bevat.
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4. Keuringsproses
4.1 ’n Manuskrip word vir evaluering gewoonlik aan drie keurders gestuur.
4.2 Die CJBF-deputate neem gesamentlik ’n besluit oor wie vir spesifieke

publikasie as keurders genader word.
4.3 Die keurders word nie ingelig wie die outeur van die manuskrip of die ander

keurders is nie.
4.4 Vandat die manuskrip uitgestuur word totdat die skrywer die kommentaar

terugkry, duur enigiets van drie tot ses maande.
4.5 Wanneer al drie keurders se kommentaar ontvang is, word ’n samevattende

verslag deur die verantwoordelike persone van die CJBF opgestel wat ’n
finale aanbeveling formuleer.

4.6 Indien die aanduiding is dat die manuskrip bruikbaar is, word die manuskrip
saam met ontvange kommentaar van die keurders na die outeur terugverwys
vir finale hersiening en redigering.

4.7 In die saamstel van die keurderskommentaar word gepoog om nie
kwetsende kritiek na die outeur deur te gee nie. As ’n keurder of keurders
egter met gegronde redes negatief oor ’n manuskrip oordeel, kan kritiek
positief en liefdevol aan die skrywer oorgedra word (sonder om die persoon
aan te val).

4.8 Nadat die keuringsproses afgehandel is en die outeur die kommentaar
verwerk het, moet ’n elektroniese kopie en ’n papierkopie aan die CJBF-
deputate gestuur word. Die elektroniese kopie moet op rekenaardisket
gestuur word in die lêer-formaat van die woordverwerkingsprogram wat
gebruik is met die naam en weergawe van die woordverwerkingsprogram,
asook die lêernaam (byvoorbeeld WinWord 6.0a: Steyn.doc). Hierdie disket
word nie aan die outeur terugbesorg nie.

4.9 Die keurders ontvang geen vergoeding vir hul werk nie, behalwe dat ’n gratis
kopie van die finale produk aan hulle verskaf word.

Besluit: Kennis geneem.
Aanbeveling

2.5.5 Die Sinode keur die Keuringsreglement goed en voeg dit by die Reglement
van die CJBF.

Besluit: Goedgekeur.
2.6 Publikasies uitgegee
2.6.1 Twee manuskripte het oorgestaan vanaf die vorige termyn, naamlik ’n preekbundel

van ds MA Thamae en die moontlike heruitgawe van Brood vir die lewe.
2.6.2 Verskeie preekbundels is ontvang vir oorweging, te wete Genade Oomblikke

van ds HJJ Krüger, ’n bundel kategismuspreke vanuit Klassis Ventersburg en
Spreek met aandag en ontsag van die klasgroep van 1982 onder redaksie
van prof GJC Jordaan.

2.6.3 Twee ander manuskripte is ontvang vir oorweging, naamlik Bybelkarakters deur
ds JDA Krüger en Op arendsvlerke deur ds DHP Wijnbeek.

2.6.4 Ter wille van etiese oorwegings is onderling ooreengekom dat geen persoon
wat deel is van die Deputategroep ’n publikasie vir oorweging sal voorlê nie.
Gevolglik is ds HJJ Krüger se manuskrip onttrek.

2.6.5 Ten opsigte van die publikasie van preekbundels in Afrikaans is dit duidelik dat
daar maar ’n beperkte aanvraag bestaan en dat die internet nuwe moontlikhede
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bied. Daarom het die Deputate besluit om papierkopieë van Afrikaanse
preekbundels net op ’n eenvoudige en koste-effektiewe manier beskikbaar te
stel, naamlik deur ’n meesterkopie van die bundel by die Administratiewe Buro
en dan fotokopieë op aanvraag te maak en met ringbinding in te bind.

2.6.6 Die Deputate het in gesprek getree met die Deputate Inligtingstegnologie
aangaande die moontlikheid om ’n webblad te ontwikkel waarop gekeurde preke
in Afrikaans beskikbaar gestel word.

2.6.7 Aangesien die preekbundel soos deur die klasgroep van 1982 ’n feesbundel
is, is tog besluit om dié betrokke bundel te publiseer. Met die opstel van die
Rapport is die publikasieproses aan die gang.

2.6.8 As gevolg van die eiesoortige situasie in gemeentes met Afrikatale as voertaal,
is die Deputate van mening dat preekbundels in Afrikatale wel deur CJBF
uitgegee behoort te word. Gevolglik is die bundel van ds Thamae ten tye van
die opstel van die Rapport in proses om uitgegee te word.

2.6.9 Die manuskrip van ds JDA Krüger is na hom terugverwys met ’n kopie van die
Keuringsreglement en die versoek om sy manuskrip in lyn hiermee aan te pas.

2.6.10 Die manuskripte van ds DHP Wijnbeek en Brood vir die Lewe is met die opstel
van die Rapport in proses om gepubliseer te word.

Besluit: Kennis geneem.
Aanbevelings

2.6.11 Die Sinode keur die optrede van die Deputate goed.
2.6.12 Die Sinode gee die Deputate CJBF opdrag om in oorleg met die Deputate

Inligtingstegnologie ’n webblad te ontwikkel waarop preke in Afrikaans voorsien
word.

Besluit: Goedgekeur.
2.7 Uitgee van Psalmboek (2003-weergawe)
2.7.1 Alhoewel die CJBF vir die publikasie van die Psalmboek verantwoordelik is,

het Sinode 2003 ook opdragte aan die Deputate Liturgiese Sake gegee insake
die publikasie van die Nuwe Psalmboek (vergelyk Acta, 2003:644-645, 670).

2.7.2 Aangesien die Deputate Liturgiese Sake reeds voortgegaan het met die
voorbereidings vir die nuwe Psalmboek en ook die beste gerat was om die
opdrag uit te voer, het hierdie Deputate die Deputate Liturgiese Sake versoek
om eerder met die opdrag voort te gaan en dit af te handel.

Besluit: Kennis geneem.
Aanbeveling

2.7.3 Die Sinode keur die optrede van die Deputate goed.
Besluit: Goedgekeur.

2.8 Uitgee van 5de hersiene uitgawe van Psalmboek (2000-weergawe)
2.8.1 Sinode 2003 het besluit dat die 5de hersiene uitgawe van die Psalmboek

(2000) ooreenkomstig aanvraag beskikbaar bly (Acta, 2003:644, 5.2.2).
2.8.2 Die Deputate het hierdie opdrag – nadat skrywes uit die kerkverband ontvang

is – sodanig verstaan dat ’n presiese weergawe van die 5de-hersiene uitgawe
van Psalmboek uitgegee behoort te word, behalwe vir spelfoute wat gekorrigeer
is.

2.8.3 Bestellings is verkry voordat ’n oplaag van 3 700 Psalmboeke gedruk en
beskikbaar gestel is teen R97.00 per eksemplaar.

Besluit: Kennis geneem.
Aanbeveling
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2.8.4 Die Sinode keur die optrede van die Deputate goed.
Besluit: Goedgekeur.

2.9 Herdruk van Psalmboeke
2.9.1 Die afgelope aantal jare word tydens elke Sinode besluite geneem wat die

inhoud van die Psalmboek van die GKSA raak (oa met nuwe Skrifberymings
wat bygevoeg word, veranderde formulerings aan Liturgiese Formuliere en
Belydenisskrifte). Hierdie veranderings noodsaak aan die een kant dat ’n
hersiene uitgawe na afloop van elke Sinode uitgegee word.

2.9.2 Ter wille van finansiële oorwegings is dit egter noodsaaklik dat beplan kan word
vir heruitgawes van die Psalmboek sodat genoegsame fondse opgebou kan
word om die herdruk te finansier en om die kostes so laag moontlik te hou. Die
herdruk van Psalmboeke behoort dus eerder oor ’n langer periode as drie jaar
gespasieer word.

2.9.3 Ook het Sinode 2003 opdrag gegee dat beide die 5de hersiene uitgawe van
die Psalmboek (2000) en die 2003-uitgawe van die Psalmboek beskikbaar
gestel moet word. Soos reeds hierbo (2.7-2.8) aangedui, was daar egter ook
onduidelikheid oor wie presies vir die uitgee van die Psalmboek verantwoordelik
was en wat die inhoud van die Psalmboek moes wees.

Besluit: Kennis geneem.
Aanbeveling

2.9.4 Die huidige teks van Psalmboek 2000 word herdruk met die korrigering van
foute, bv by die Kerkorde en die invoeging van addisionele Skrifberymings –
indien moontlik met opeenvolgende nommering.

Besluit: Goedgekeur.
2.10 Institusie van Calvyn – Simpsonvertaling
2.10.1 Verskeie versoeke is ontvang om die Simpsonvertaling van die Institusie van

Calvyn weer beskikbaar te stel.
2.10.2 Alhoewel die vorige oplaag later teen kosprys verkoop is, is die Deputate

daarvan oortuig dat hierdie monumentale werk tog beskikbaar gestel behoort
te word.

2.10.3 Ten tye van die opstel van die Rapport word onderhandelinge met verskeie
rolspelers gevoer oor die moontlike publisering van hierdie werk. Daar sal
hieroor aanvullend gerapporteer word.

Besluit: Kennis geneem.
Aanbeveling

2.10.4 Die optrede van die Deputate oor die onderhandelinge wat gevoer is, word
goedgekeur. Die Deputate kry opdrag dat die Institusie (1559-Uitgawe) weer
gepubliseer word. In hierdie uitgawe moet ‘n indeks ingesluit word. Die
Deputate gee aandag aan die tantieme en die moontlike agterstalligheid
daarvan.

Besluit: Goedgekeur soos gewysig. (Wysigings hierbo aangebring.)
2.11 Institusie van Calvyn – Duvenage se verkorte weergawe
2.11.1 Versoeke is ontvang om Duvenage se verkorte weergawe weer beskikbaar

te stel.
2.11.2 Ten tye van die opstel van die Rapport is ondersoeke aan die gang rondom

die haalbaarheid hiervan – waaroor aanvullend gerapporteer sal word.
Besluit: Kennis geneem.
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Aanbeveling
2.11.3 Die Deputate kry opdrag om voort te gaan met ‘n herdruk van bogenoemde

weergawe.
Besluit: Goedgekeur.

2.12 Verantwoordelikheid vir publikasies
2.12.1 Volgens die Reglement van die CJBF behoort die Deputate vir die CJBF ook

publikasies namens ander Deputate te behartig (Acta, 1982:226, 4.2).
2.12.2 Die praktyk het egter aangedui dat verskeie Deputategroepe op eie inisiatief

– sonder konsultasie met die CJBF-deputate – publikasies die lig laat sien
het.

2.12.3 Die implikasie hiervan is dat verskeie wetlike vereistes - sonder ISBN-
nommers en verspreiding van kopieë na Staatsbiblioteke – nie nagekom is
nie.

2.12.4 Daarom is alle Deputategroepe per brief versoek om eers met die CJBF-
deputate te kontak, alvorens enige verdere publikasies uitgegee word.

Besluit: Kennis geneem.
Aanbeveling

2.12.5 Die Sinode wys alle Deputategroepe daarop dat enige publikasies in oorleg
met die CJBF-deputate uitgegee behoort te word.

Besluit: Goedgekeur.

3. UITGEE VAN KERKORDE-BOEKIE
3.1 Opdrag (Acta 2003:693)
3.1.1 Die aangewese Deputaat(e) moet die hele Engelse Vertaling van die Kerkorde

taalkundig versorg deur gebruik te maak van ’n taalkundige.
3.1.2 Gaan die Handelinge van hierdie Sinode na met die oog op moontlike wysigings,

byvoegings en weglatings aan die gegewens in die Kerkorde-boekie/-lêer.
3.1.3 Druk hierdie wysigings bloot as los bladsye wat die bestaande bladsye in die

boekie / lêer vervang en stel dit binne die kerkverband beskikbaar.
Besluit: Kennis geneem.

3.2 Engelse vertaling van die Kerkorde
3.2.1 Die Engelse vertaling van die Kerkorde is deur Sinode 2003 (Acta:693-706)

goedgekeur met dien verstande dat dit finaal taalkundig versorg word alvorens
dit gedruk en uitgegee word.

3.2.2 Die Engelse vertaling is deur dr JH Howell en di SD Snyman en GJ Meijer
gekontroleer met behulp van bestaande Engelse Kerkordes en in oorleg met
mev JM Smit wat met die vertaalproses gemoeid was.

3.2.3 Die taalkundig-versorgde weergawe van die Engelse vertaling van die Kerkorde
word tans deur prof A le R du Plooy hanteer met die oog op finale afronding.

3.2.4 Nadat die afrondingsproses voltooi is, sal die Engelse vertaling van die
Kerkorde gedruk asook elektronies beskikbaar gestel word.

Besluit: Kennis geneem.
Aanbeveling

3.2.5 Die Sinode neem kennis van die afhandeling van die werk.
Besluit: Goedgekeur.
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3.3 Nagaan van Handelinge Sinode 2003
3.3.1 Die Handelinge van Sinode 2003 is deurgegaan met die oog op moontlike

wysigings, byvoegings en weglatings aan die gegewens in die Kerkorde-boekie/
-lêer.

3.3.2 Die volgende wysigings/byvoegings moet in Kerkorde-boekie aangebring word:
3.3.2.1 Konstitusie vir SDDS-tehuise (Acta:139-144).
3.3.2.2 Grondslag van die Tussenkerklike Raad (Acta:163-165).
3.3.2.3 Veranderde bewoording Artikel 20 KO: ‘wese’ word met ‘afhanklikes’ vervang

(Acta:247-248).
3.3.2.4 Hersiene Reglement van die Predikante Pensioenfonds (Acta:259-261)
3.3.2.5 Bylaes by Artikel 13 KO insake ‘Medies onbekwaam’ en ‘Herstel van medies

onbekwaam’ (Acta:264-265).
3.3.2.6 Hersiene Reglement GKSA Predikante Pensioenfonds (Acta:269-283).
3.3.2.7 Reglement van die GKSA Predikante Ondersteuningsfonds (Acta:311-317).
3.3.2.8 Maandelikse traktements- en emeritaatsadvies (Acta:336).
3.3.2.9 Reglement van die Administratiewe Buro van die GKSA (Acta:359-366)
3.3.2.10 Veranderde bewoording artikel 57 KO: ‘aanvra’ word ‘aanbied’ (Acta:466-

467).
3.3.2.11 Kerklike voorstellingsbrief (Acta:471-472).
3.3.2.12 Reglement van die Kas vir Teologiese Studente (Acta:723-726).
3.3.2.13 Wysiging aan die Trustakte GK Emeritaatsversorgingstrust (Acta:770).
3.3.2.14 Wysiging aan die Reglement van die GK Emeritaatsversorgingskombinasie

(Acta:771).
3.3.2.15 Ordereëlings vir emeritaatsversorging met behulp van die

emeritaatsversorgings-trust (Acta:796-801).
3.3.2.16 Reglement van die Gereformeerde Kerke Emeritaatsversorgings-

kombinasie bestaande uit meewerkende Gereformeerde Kerke in Suid-
Afrika (Acta:814-818).

3.3.3 Ter wille van kostebesparing is veranderinge net elektronies beskikbaar gestel
via e-pos aan alle gemeentes, aan die Yahoo-groep van die GKSA en deur dit
op die webwerf van die GKSA te publiseer.

3.3.4 Die Deputate vir Inligtingstegnologie is versoek om die hersiene Kerkorde-
boekie op die webwerf te publiseer.
Besluit: Kennis geneem.
Aanbeveling

3.3.5 Die Sinode keur die optrede van die Deputate goed.
Besluit: Goedgekeur.

3.4 Vertaling van die Kerkorde-Boekie se bylaes in Engels
3.4.1 Tydens Sinode 2003 is gerapporteer dat geen navrae ontvang is oor ’n Engelse

vertaling vir die Bylaes tot die Kerkorde-boekie en dat gevolglik geen kostes
aangegaan is om die vertaalwerk te doen nie (Acta 2003:693, 4.10.2.3).

3.4.2 Dit blyk dat daar onder die groeiende getal Engelssprekende Gereformeerdes
’n behoefte bestaan om oor genoemde dokumente in Engels te beskik.

3.4.3 Op advies van prof A le R du Plooy is daar derhalwe opnuut besin oor die
wenslikheid om al die Bylaes by die Kerkorde-artikels (Kerkorde-boekie (p
32-61), sowel as Konsepvorms (Kerkorde-boekie p 65-79) en
Ondertekeningsformuliere (Kerkorde-boekie p 83-85) tesame met die wysigings
na aanleiding van Sinode 2003, in Engels te vertaal.
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Aanbeveling
Besluit: Kennis geneem.

3.4.4 Die Sinode keur dit goed dat die Bylaes by die Kerkorde-artikels (Kerkorde-
boekie (p 32-61), sowel as Konsepvorms (Kerkorde-boekie p 65-79) en
Ondertekenings-formuliere (Kerkorde-boekie p 83-85) tesame met die
wysigings na aanleiding van Sinode 2006 in Engels vertaal en gepubliseer
word.

3.4.5 Die Sinode begroot R5 000 vir die vertaling.
Besluit: Goedgekeur.

3.5 Hersiening van Kerkorde-boekie
3.5.1 In die lig van verskeie naams- en ander veranderinge wat oor jare ingetree het,

is dit nodig om noodsaaklike hersienings in die Kerkorde-boekie aan te bring,
naamlik:

3.5.1.1 Bylae by Artikel 26: Verhouding met Gereformeerde Stigting (moet wees:
Residentia Stigting).

3.5.1.2 Reisattestasie vir lede van die SAW, SAP en Gevangenisse in opleiding en
aktiewe diens (moet wees: lede van die SANW, SAPD en Departement
Korrektiewe Dienste).

Aanbeveling
Besluit: Kennis geneem.

3.5.2 Die Sinode keur dit goed dat die naams- en ander veranderinge aan die
Kerkorde-boekie aangebring word.

Besluit: Goedgekeur. Die Deputate kry opdrag om die moontlikheid te
ondersoek om ‘n verklarende woordelys in die Kerkorde-Boekie op te neem.

3.6 Indeksering van Sinodebesluite
3.6.1 Aangesien die laaste indeksering van Sinodebesluite in 1985 plaasgevind het,

het die Deputate geoordeel dat dit nodig is om die indeks van Sinodebesluite
op te dateer.

Besluit: Kennis geneem soos gewysig. (Wysigings hierbo aangebring.)
Aanbeveling

3.6.2 Die Sinode keur dit goed dat in oorleg met ds PK Lourens, wat die besluite tot
en met 1985 geïndekseer het, die besluite vanaf 1988 tot en met 2006 eweneens
geïndekseer word en dat sodanige indeks op sinvolle wyses gepubliseer word.

Besluit: Goedgekeur.

4. EVANGELISERINGSMEDIA
4.1 Opdrag (Acta, 2003:687)
4.1.1 Om in samewerking met die Redaksiekommissies van die bestaande Kerklike

Tydskrifte behulpsaam te wees in die produseer van bruikbare
evangeliseringslektuur.

4.1.2 Om saam met die Redaksiekommissies van die bestaande Kerklike Tydskrifte
te werk daaraan om van tyd tot tyd saamgestelde publikasies bestaande uit
artikels, Bybelstudies en rubrieke van soortgelyke inhoud die lig te laat sien.

4.1.3 Om voort te gaan om van die moderne kommunikasiemedia gebruik te maak
in die uitvoering van bogenoemde opdrag.

4.1.4 Om Kerkrade en individue vriendelik te versoek om hulle kosbare werk wat
reeds gedoen is, beskikbaar te stel om sentraal beskikbaar gemaak te word
vir almal.



766

4.1.5 Die nuwe Deputate hou die meesterlêer by die Administratiewe Buro sowel as
die Missiodex-databasis op datum en brei dit uit soos nodig .

4.1.6 Die nuwe Deputate stel ’n omvattende indeks van literatuur in meesterlêer aan
alle Kerkrade beskikbaar.

4.1.7 Die nuwe Deputate stel by voltooiing van publikasies een kopie van elke
publikasie aan elke gemeente beskikbaar.

4.1.8 Die nuwe Deputate ontwikkel die Internet as verspreidingsnetwerk vir literatuur.
4.1.9 Die nuwe Deputate gaan voort om stiffies/CD’s met relevante lektuur op

aanvraag by die Administratiewe Buro beskikbaar te stel
4.1.10 Alhoewel geen direkte opdragte deur Sinode 2003 gegee is nie, is aanvaar

dat die beheer van die Evangeliseringsmediafonds die Deputate se
verantwoordelikheid is, terwyl die administratiewe verantwoordelikhede by
die Administratiewe Buro lê.

Besluit: Kennis geneem.
4.2 Finansies: Evangeliseringsmediafonds (EM)
4.2.1 Die Deputate het gereelde terugvoer ontvang aangaande die stand van die

fonds.
4.2.2 Die finansiële state is ingesluit by die state van die Administratiewe Buro.
4.2.3 Geen Reglement kon vir die Evangeliseringsmediafonds opgespoor word nie.

Daarom het die Deputate die volgende Konsepreglement opgestel – na
bestudering van alle relevante besluite deur vorige Sinodes.

EVANGELISERINGSMEDIAFONDS

REGLEMENT
(Hierdie Reglement vervang en wysig alle vorige besluite aangaande die
Evangeliseringsmediafonds.)

1. Agtergrond
Die Evangeliseringsmediafonds het in 1991 ontstaan as samevoeging van die
destydse fondse van die deputate vir Evangelisasielektuur en dié vir Sending- en
Nasorglektuur:
� Die Evangelisasielektuurfonds  het in 1945 ontstaan as ‘n

Evangelisasiefonds waaruit alle bedieningswerk rondom die bediening van
die evangelie aan die buitekerklike gefinansier is. In 1961 is die fokus van
hierdie fonds beperk tot die voorsiening van evangelisasielektuur.

� Die Sending- en Nasorglektuurfonds het in 1964 ontstaan om te sorg vir
voorsiening van Christelike lektuur soos benodig op die sendingveld.

2. Naam
Die Evangeliseringsmediafonds (EMF).

3. Doel
Die doel van die Evangeliseringsmediafonds is om lektuur en ander hulpmiddels
beskikbaar te stel volgens die evangelisasie-, apologetiese en toerustingsbehoeftes
van die kerke.
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4. Administrasie
4.1 Die administrasie van die finansies en die publikasies van die

Evangeliseringsmediafonds word opgedra aan die Administratiewe Buro
van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika. Die Deputate ontvang jaarliks
geouditeerde state waarin die stand van die fonds aangedui word.

5. Beheer
Die beheer en toesig oor die werksaamhede van die Evangeliseringsmediafonds
word deur die Deputate behartig wat tydens elke Nasionale Sinodesitting benoem
word.

6. Samestelling van Deputate
6.1 Die Deputate bestaan uit vyf lede waarby die Direkteur van die

Administratiewe Buro (ex officio) ingesluit is.
6.2 Twee van die lede moet verkieslik op Potchefstroom woon.
6.3 Ter wille van kontinuïteit moet ten minste twee lede herbenoem word.
6.4 Die Sinode wys sekundi Deputate aan om moontlike vakatures te kan vul.
6.5 Die Deputate konstitueer self en verkies ’n voorsitter, ondervoorsitter en

skriba.
6.6 Die Deputate benoem ’n dagbestuur bestaande uit drie lede.
6.7 Die voorsitter van die Deputate is ex officio voorsitter van die dagbestuur.

7. Funksionering van Deputate
7.1 Die Deputate vergader so dikwels as nodig, maar ten minste een keer per

jaar.
7.2 Wanneer nodig, belê die voorsitter en skriba ’n vergadering. Die dagbestuur

het ook die reg om ’n vergadering op te roep.
7.3 Die Deputate kan magte en pligte aan die dagbestuur delegeer.

8. Opdragte en pligte van Deputate
8.1 Die Deputate hou toesig en oefen beheer uit oor die werksaamhede van

die fonds.
8.2 Die Deputate bly verantwoordelik vir die insameling en besteding van die

fondse.
8.3 Die Deputate is verantwoordelik om alle besluite wat die Nasionale Sinode

ten opsigte van Evangeliseringsmedia neem, uit te voer.
8.4 Die Deputate sorg dat alle publikasies wat uitgegee word, keurig versorg

en gedruk is.
8.5 Die Deputate sorg dat aan al die wetlike vereistes ten opsigte van

publikasies voldoen word.
8.6 Die Deputate sorg dat alle handels- of besigheidsaangeleenthede in verband

met die publikasies behartig word.
8.7 Die Deputate reël alle ter sake ooreenkomste; met die voorsitter en skriba

wat alle ooreenkomste onderteken.
8.8 Die Deputate voer spesiale opdragte soos deur die Nasionale Sinode

opgelê, uit.
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9. Finansiering
9.1 Die Sinode voorsien die nodige fondse vir projekte wat opgedra word.

10. Ooreenkomste
Die Deputate het die magtiging om die volgende ooreenkomste aan te gaan:
10.1 Ooreenkomste ten opsigte van die druk van alle relevante publikasies.
10.2 Enige ander noodsaaklike ooreenkomste soos nodig vir die uitvoer van hul

opdrag.

11. Rapport
Die Deputate lewer aan elke Nasionale Sinode volledig verslag oor al die
werksaamhede van die Evangeliseringsmediafonds.

12. Wysiging van Reglement
Wysigings aan die Reglement van die Evangeliseringsmediafonds kan alleen deur
die Nasionale Sinode van die GKSA gedoen word.

Besluit: Kennis geneem.

Aanbevelings
4.2.4 Die Sinode keur die finansiële state van die Evangeliseringsmediafonds goed.
4.2.5 Die Sinode stel die Konsepreglement van die Evangeliseringsmediafonds vas

as Reglement van die Evangeliseringsmediafonds.
Besluit: Goedgekeur.

4.3 Keuringsreglement
4.3.1 Die Deputate was van mening dat nuwe evangeliseringsliteratuur ook aan ’n

keuringsproses onderwerp behoort te word. Daarom is besluit om ’n
Keuringsreglement vir Evangeliseringsmedia op te stel.

4.3.2 Die volgende konsep-keuringsreglement word voorgelê vir goedkeuring en
byvoeging by die Reglement van die Evangeliseringsmediafonds:

EVANGELISERINGSMEDIAFONDS

KEURINGSREGLEMENT
In aansluiting by die Reglement van die Evangeliseringsmediafonds word die
volgende riglyne gestel ten opsigte van moontlike publikasies:
1. Inhoud van publikasie
1.1 Publikasies moet daarop gerig wees om ’n duidelike Bybelse appèl op die

ongelowiges/buitekerklikes te hê.
1.2 Publikasies moet Skrifgefundeerd wees – in ooreenstemming met die

Gereformeerde Belydenisskrifte.
1.3 Publikasies behoort begripsmatig aan te pas by die teikengroep waarop

dit gerig is.
1.4 Publikasies moet aktueel wees.
1.5 Publikasies moet treffend wees – die hart aanraak.
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2. Styl van publikasies
2.1 Publikasies moet gestruktureer word deur onder andere van subparagrawe

met gepaste opskrifte gebruik te maak – sonder om dit totaal te versnipper.
Sodanige raamwerk help om gedagtes te sistematiseer en te orden en bied
vir die leser ’n paar springklippe deur die rivier.

2.2 Publikasies kan in Afrikaans, Engels of enige amptelike tale van ons land
voorgelê word.

2.3 Die taalgebruik moet eietyds en leesbaar wees.
2.4 Geen afkortings moet gebruik word nie – ook nie vir Bybelboeke nie.
2.5 Tegniese terme moet omskryf word.
2.6 Ten opsigte van formatering geld dat twee spasies na ’n punt, dubbelpunt

en kommapunt, maar net een spasie na ’n komma gelaat word.

3. Voorskrifte vir skrywers
3.1 Die manuskrip moet in A4-formaat wees, in dubbelspasiëring, met ruim

kantlynspasies en slegs op een kant van die bladsy afgedruk.
3.2 Die manuskripte moet taalversorg en finaal geredigeer wees. Dit is die outeur

se verantwoordelikheid. Die outeur moet asseblief ook meld wie die
taalversorging gedoen het.

3.3 Twee kopieë van die manuskrip word by voorlegging verlang. Slegs op één
titelblad van die vier kopieë moet die outeur se voorletters en van, en
persoonlike e-posadres verskyn. Verstrek ook ’n privaat posadres, ’n
telefoon- en faksnommer. Die titelblad van die ander kopie moet slegs die
titel, en die teks van die manuskrip bevat.

4. Keuringsproses
4.1 ’n Manuskrip word vir evaluering gewoonlik aan een keurder gestuur.
4.2 Die Deputate vir Evangeliseringsmedia neem gesamentlik ’n besluit oor

wie vir ’n spesifieke publikasie as keurder genader word.
4.3 Die keurder word nie ingelig wie die outeur van die manuskrip is nie.
4.4 Die keurder se kommentaar tesame met ’n samevattende verslag word aan

die Deputate vir Evangeliseringsmedia vir goedkeuring voorgelê.
4.5 Indien die aanduiding is dat die manuskrip bruikbaar is, word die manuskrip

saam met ontvange kommentaar van die keurder na die outeur terugverwys
vir finale hersiening en redigering.

4.6 In die saamstel van die keurderskommentaar word gepoog om nie
kwetsende kritiek na die outeur deur te gee nie. As ’n keurder egter met
gegronde redes negatief oor ’n manuskrip oordeel, kan kritiek positief en
liefdevol aan die skrywer oorgedra word (sonder om die persoon aan te
val).



770

4.7 Nadat die keuringsproses afgehandel is, en die outeur die kommentaar
verwerk het, moet ’n elektroniese kopie en ’n papierkopie aan die Deputate
vir Evangeliseringsmedia gestuur word. Die elektroniese kopie moet op
rekenaardisket gestuur word in die lêer-formaat van die
woordverwerkingsprogram wat gebruik is met die naam en weergawe van
die woordverwerkingsprogram, asook die lêernaam (byvoorbeeld WinWord
6.0a:Steyn.doc). Hierdie disket word nie aan die outeur terug besorg nie.

4.8 Die keurders ontvang geen vergoeding vir hul werk nie, behalwe dat ’n gratis
kopie van die finale produk aan hulle verskaf word.

Besluit: Kennis geneem.

Aanbeveling
4.3.3 Die Sinode keur die Keuringsreglement goed en voeg dit by die Reglement

van die Evangeliseringsmediafonds.
Besluit: Goedgekeur.

4.4 Samewerking met Redaksiekommissies
4.4.1 Gesprek is gevoer met die voorsitter van die Deputate Kerklike Tydskrifte, ds

NW Ligthelm, om ’n moontlike werkswyse te bepaal. Hy het egter aangedui dat
hulle nie verantwoordelik is om publikasies anders as tydskrifte uit te gee nie.

4.4.2 Die Deputate het geoordeel dat dit nie nodig is om die saak verder te ontgin
nie, aangesien nuwe literatuur ook op ander maniere ontgin kan word.
Aanbeveling

Besluit: Kennis geneem.
4.4.3 Die Sinode keur die Deputate se optrede goed.

Besluit: Goedgekeur.
4.5 Versoeke aan Kerkrade/individue
4.5.1 Gesprek is met verskeie individue asook met verskillende Kerkrade gevoer in

’n poging om materiaal te bekom.
4.5.2 Met die opstel van die hierdie Rapport is die proses nog aan die gang om die

literatuur te versamel en voor te berei vir beskikbaarstelling. Hieroor sal
aanvullend gerapporteer word indien nodig.

Besluit: Kennis geneem.
4.6 Nuwe publikasies
4.6.1 ’n Bundeltjie (Bybelse geskiedenis in vrae en antwoorde) is van die

Sendingaksie Noord-Magalies ontvang vir moontlike uitgawe.
4.6.2 Die manuskrip word tans gekeur en daar sal aanvullend gerapporteer word

indien nodig.
Besluit: Kennis geneem.

4.7 Samestelling van Meesterlêer
4.7.1 Sinode Handelinge vanaf 1939 is deurgewerk om oorsig te verkry oor

publikasies wat reeds beskikbaar gestel is.
4.7.2 Daar is gepoog om in JL Cachet-biblioteek alle beskikbare literatuur te

identifiseer.
4.7.3 Literatuur is deurgewerk om geskiktheid vir vandag te bepaal.
4.7.4 Weens die omvang van die beskikbare literatuur is besluit om die literatuur

stelselmatig te verwerk en beskikbaar te stel.
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4.7.5 Met die opstel van hierdie Rapport is die eerste bundel literatuur nog in proses
om afgehandel te word.

Besluit: Kennis geneem.
Aanbeveling

4.7.6 Daar word aanvullend oor hierdie saak gerapporteer.
Besluit: Kennis geneem.

4.8 Gebruik van Missiodex-databasis
4.8.1 Die gedagte rondom die Missiodex-databasis was om dit te gebruik as

algemeen-beskikbare databasis van relevante evangeliseringsmateriaal wat
toeganklik is vir alle gemeentes via die Noordwes Universiteit se webblad.

4.8.2 Die opdatering van die Missiodex-databasis is egter na die afsterwe van dr D
Kempff gestaak.

4.8.3 Gesprek is met personeellede van Ferdinand Postma-biblioteek gevoer oor
die moontlike opdatering van die Missiodex-databasis. Uit die gesprekke blyk
dat die koste hieraan verbonde redelik groot is.

4.8.4 Die Missiodex-databasis is ook nie meer deel van die NWU se katalogi op hul
webblad nie.

Besluit: Kennis geneem.
Aanbeveling

4.8.5 Die Sinode stap van hierdie saak af.
Besluit: Goedgekeur.

4.9 Indeks van literatuur, gebruik van Internet, beskikbaarstelling van CD
4.9.1 Die uitvoering van hierdie opdragte hang saam met die samestelling van die

meesterlêer.
4.9.2 Sodra die eerste bundel literatuur in die meesterlêer gefinaliseer is, sal die

opdragte uitgevoer word.
Besluit: Kennis geneem.

5. Elektroniese posbus vir elke Kerkraad
5.1 Die Deputate het met verloop van hul werksaamhede al meer ervaar hoe nodig

dit geword het dat elke Kerkraad ’n e-posadres vir verspreiding van literatuur en
vir kontak het.

5.2 Daarom word in lyn met die aanbeveling van Sinode dat elke Kerkraad ’n eie
posbus moet hê (Acta:1951, 341-342), die Sinode versoek om weer ’n
aanbeveling aan elke Kerkraad te maak om behalwe vir ’n Posbus ook ’n e-
posadres te hê.
Aanbeveling

5.3 Die Sinode versoek elke Kerkraad om ’n e-posadres beskikbaar te hê.
Besluit: Goedgekeur.

6. Samestelling van Deputategroep
6.1 Die huidige samestelling van hierdie Deputate en die wyduiteenlopende veld

van opdragte is vir die Deputate ‘n bron van kommer.
6.2 In die verlede is die werk wat nou deur hierdie enkele Deputategroep gedoen

moes word, deur vier verskillende groepe gedoen wat elk uit ‘n paar lede bestaan
het.

6.3 Die gevolg van hierdie vermindering in persone wat betrokke is, is dat elke
Deputaat volle verantwoordelikheid moes neem vir ‘n spesifieke tipe publikasie.
Van hierdie een persoon is nou verwag om alle administrasie, versorging, uitbou
en ontwikkeling van die betrokke tipe publikasies te behartig.
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6.4 Gesien bogenoemde situasie is die Deputate bekommerd dat die potensiaal
van elke tipe publikasie om ‘n inpak in God se Koninkryk te maak, nie benut
word nie.

6.5 Daarmee saam is die Deputate van oordeel dat kundiges op die gebied van
kommunikasie en grafiese ontwerp ook by hierdie Deputaatskap betrek behoort
te word om die potensiaal van die hedendaagse kommunikasiemedia werklik te
benut.

Besluit: Kennis geneem.
Aanbevelings

6.6 ‘n Deputategroep bestaande uit 8 persone (met koöpteringsreg) word
saamgestel. ‘n Voorsitter (wat KO boekie hanteer), ‘n skriba (wat slegs die
skribaat hanteer), 2 lede vir die CJBF, 2 lede vir die Evangeliseringsmedia, die
Direkteur van die Administratiewe Buro, en ook 1 lid van die Bestuur van die
Administratiewe Buro. Ds GJ Meijer is die sameroeper.

Besluit: Goedgekeur soos gewysig. (Wysigings hierbo aangebring.)

7. Opdragte
Die Sinode wys – met inagneming van die Reglemente van die CJBF, TF en EMF
en met inagneming van die besluite in 6 hierbo – Deputate aan met die volgende
opdragte:

7.1 Voer alle opdragte in lyn met die Reglement van die CJBF uit.
7.2 Voer alle opdragte in lyn met die Reglement van die TF uit.
7.3 Voer alle opdragte in lyn met die Reglement van die EMF uit.
7.4 Stel die Psalmboek beskikbaar ooreenkomstig die welomskrewe opdrag van

Sinode.
7.5 Sien toe dat die Engelse vertaling van die Kerkorde gedruk en elektronies versprei

word.
7.6 Stel nuwe wysigings, byvoegings of weglatings na aanleiding van Sinode 2006

binne ses maande na die afloop van Sinode 2006 beskikbaar.
7.7 Vertaal die Bylaes by die Kerkorde-artikels (Kerkorde-boekie (p 32-61), sowel

as Konsepvorms (Kerkorde-boekie p 65-79) en Ondertekeningsformuliere
(Kerkorde-boekie p 83-85) tesame met die wysigings na aanleiding van Sinode
2006 in Engels en publiseer die vertaling.

7.8 Sien toe dat alle noodsaaklike naams- en ander veranderinge (3.5) in die
Kerkorde-boekie aangebring word.

7.9 Indekseer – in oorleg met ds PK Lourens, wat die besluite tot en met 1988
geïndekseer het – die Sinodebesluite vanaf 1991 tot en met 2006 en publiseer
sodanige indeks op sinvolle wyses.

F. AANVULLENDE RAPPORT
1. CALVYN-JUBILEUMBOEKEFONDS (CJBF)
1.1 Finansies: CJBF & Totiusfonds (in aansluiting by 2.3-2.4 van Rapport)
1.1.1 Die Deputate het ook vir die jaar geëindig 30 Junie 2005 terugvoer ontvang

aangaande die stand van beide fondse.
1.1.2 Beide fondse is tans redelik groot, wat deels ‘n gevolg is van die feit dat die

Deputate eers al die nodige voorbereidingswerk gedoen het om publikasies
die lig te kan laat sien.

1.1.3 Tans is verskeie publikasies in druk en fondse behoort al meer gebruik te word.
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1.1.4 Daar moet in gedagte gehou word dat die bedrae ter sprake in hierdie fondse
relatief klein is wanneer die uitgee van publikasies ter sake is.

Besluit: Kennis geneem.
Aanbeveling

1.1.5 Die Sinode keur die finansiële state van die CJBF goed.
Besluit: Goedgekeur.

1.2 Keuring van preke (in aansluiting by 2.5 en 2.6.6 van Rapport)
1.2.1 Die Deputate het aandag gegee aan die vraag hoe die keuring van preke/

preekbundels behoort te geskied.
1.2.2 Aangesien kerkrade reeds betrokke is by beoordeling van preke via toesig oor

Woordbediening, is die Deputate van oordeel dat Kerkrade – en nié die CJBF-
deputate – primêr verantwoordelik behoort te wees vir keuring van preke wat
vir publisering beskikbaar gestel word.

1.2.3 Die Deputate is van mening dat die riglyne soos vasgestel deur die Kuratore
vir die beoordeling van preke van Teologiese Studente, nuttig deur Kerkrade
gebruik kan word in hul beoordeling van preke wat vir publikasie voorgelê word.

1.2.4 Die Deputate is van oordeel dat wanneer preke vir publikasie aan die CJBF-
deputate voorgelê word, dit vergesel behoort te word van ‘n kort aanbeveling
van die Kerkraad verantwoordelik vir toesig oor die betrokke predikant.

Besluit: Kennis geneem.
Aanbeveling

1.2.5 Die Sinode keur bogenoemde keuringsproses vir preke goed.
Besluit: Goedgekeur.

1.3 Nuwe publikasies (in aansluiting by 2.6 van Rapport)
1.3.1 Na finalisering van die Rapport is enkele publikasies ontvang, naamlik:
1.3.1.1 ‘n Engelse vertaling van mev Jansie van der Walt se jeugroman oor die lewe

van Calvyn.
1.3.1.2 Van Jesus gepraat – sr Willemien van Heyningen.
1.3.2 Die Deputate is ten tye van die opstel van hierdie Aanvullende Rapport besig

met die nodige reëlings insake keuring en/of publisering.
Besluit: Kennis geneem.

Aanbeveling
1.3.3 Die Sinode keur die optrede van die Deputate goed.

Besluit: Goedgekeur.
1.4 Psalmboeke – voorraad voorhande (in aansluiting by 2.7–2.9 van Rapport)
1.4.1 Om die Sinode in staat te stel om ‘n sinvolle opdrag te gee ten opsigte van die

publikasie van Psalmboeke, word die volgende syfers beskikbaar gestel ten
opsigte van die voorraad Psalmboeke voorhande ten tye van die opstel van
hierdie Aanvullende Rapport:

TIPE PSALMBOEK OPLAAG VOORRAAD
GEDRUK VOORHANDE

5de Hersiene uitgawe van Psalmboek (2001)  3 780       3

Psalmboek (2003) – Standaard 35 400 8 157

Psalmboek (2003) – Grootdruk  4 239 1 674

Psalmboek (2003) – Standaard – luuks  2 000    784

Psalmboek (2003) – Grootdruk – luuks  1 000    641

Besluit: Kennis geneem.



774

Aanbeveling
1.4.2 Die Sinode neem die gegewens aangaande voorraad in ag wanneer moontlike

opdragte ten opsigte van die herdruk van Psalmboeke geformuleer word.
Besluit: Goedgekeur.

1.5 Foute in formulering van Kerkorde agter in Psalmboek (2003)
1.5.1 Die Deputate is daarop gewys dat verskillende foute voorkom in die Kerkorde

soos gedruk agter in Psalmboek (2003).
1.5.2 Die Deputate het geoordeel dat dié foute in ‘n volgende uitgawe gekorrigeer

behoort te word, maar het intussen alle kerke aangaande dié foute ingelig.
Besluit: Kennis geneem.

Aanbeveling
1.5.3 Die Sinode keur die optrede van die Deputate goed.

Dr CJ Smit het die Kommissie op die volgende gewys: In die nuwe Kerkorde-
Boekie en Kerkorde weergawe agter in die Psalmboek word die volgende
wysigings aangebring waaroor Sinode 1997 reeds besluite geneem het:
(i) Artikel 61: Die woorde “(van dieselfde kerkverband)” moet weggelaat word

(Acta 1997:531-535).
(ii) Artikel 76 en 77: Die woord: “sakramente” moet verander word na

“nagmaal” (Acta 1997:535,536).
(iii) Artikel 41: Die woorde: “(en dit mag nie meer as drie maande uitgestel

word nie)” moet weggelaat word (Acta 1964:73 pt.G en H in konteks met
die opdrag p. 52, 53 onder D pt 2).

(iv) Opdrag word gegee aan die Deputate CJBF om die genoemde wysigings
aan te bring en ‘n meesterskopie by die Administratiewe Buro aan te hou
waarop alle aktuele wysigings bygehou word.

Besluit: Goedgekeur.

2. EVANGELISERINGSMEDIA
2.1 Nuwe publikasies (in aansluiting by 4.6 van Rapport)
2.1.1 Na finalisering van die Rapport is ‘n reeks pamflette van ds WL Kurpershoek

ontvang wat gekeur is en tans vir publikasie voorberei word.
Besluit: Kennis geneem.

2.2 Samestelling van Meesterlêer en beskikbaarstelling (in aansluiting by 4.7, 4.9
van Rapport)

2.2.1 Met die opstel van hierdie Rapport word die literatuur gefinaliseer en sal DV
ten tye van Sinode 2006 beskikbaar gestel word.

Besluit: Kennis geneem.
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22.4 RAPPORT DEPUTATE : INTERNET (Artt 76, 292)

A. Ds HF van Wyk stel die Rapport.
B. Besluit: Die Rapport word verwys na die Kommissie Media en Publikasies.

Finansiële implikasies word verwys na die Kommissie Finansies.
C. Ds IW Ferreira rapporteer namens die Kommissie Media en Publikasies.
D. Ds W Vogel rapporteer namens die Kommissie Finansies.

E. RAPPORT
1. Opdrag

(Acta 2003:737)
Deputate word aangewys met die volgende opdrag:

1.1 Om die huidige webblaaie (www.gksa.co.za) in stand te hou en verder uit te bou
na die eis van omstandighede.

1.2 Om met alle Deputate te skakel en hulle inligting op die webblad (www.gksa.co.za)
te publiseer vir gebruik deur alle kerke in die GKSA.

1.3 Om ondersoek te doen na rekenaarprogramme en inligting oor die programme
aan die kerke deur te gee.

1.4 Om met alle gemeentes te skakel met eie tuisblaaie en die inligting aan alle
kerke deur te gee.

1.5 Om met alle gemeentes te skakel en hul te motiveer om in te skakel by die
inskakeldiens van die GKSA (www.gksa.co.za). Motivering: dit het ‘n klein
finansiële voordeel vir die kerke en die Administratiewe Buro.

1.6 Ondersoek instel na die volgende sake, en indien dit wel uitvoerbaar is, te
implementeer:

1.6.1 Katkisasiewerkboeke in geprogrammeerde elektroniese formaat aan kinders
beskikbaar te stel wat katkisasievoorbereiding binne hulle leefwêreld bring en
bevorderlik kan wees vir goeie voorbereiding.

1.6.2 Programme om die Belydenisskrifte (beter) te leer ken, te ontwikkel.
1.6.3 Programme om die Bybelkennis van kinders (en ook volwassenes) uit te bou,

te ontwikkel.
1.6.4 Advies aan kerke te gee oor die sterk en swak punte van beskikbare gemeente-

administrasieprogramme. Wanneer ‘n gemeente oorweeg om hulle gemeente-
administrasie te rekenariseer of om ‘n nuwe program aan te skaf of te ontwikkel,
kan sulke inligting van kundiges baie waardevol wees.

1.6.5 Advies te gee oor finansiële pakkette wat sinvol deur kerke gebruik kan word.
1.6.6 Advies te gee na konsultasie met gemeentes aan ontwikkelaars van gemeente-

administrasieprogramme.
1.7 Die rol wat elektroniese kommunkasiehulpmiddels kan speel, verder te ontgin.

Enige ander aspekte van IT en kommunikasie moet in diens van die koninkryk
van God aangewend word.

Besluit: Kennis geneem.

2. Sake waarvan die Sinode kennis moet neem
2.1 As gevolg van die verspreidheid van die Deputate het hulle nie fisies vergader

nie. Daar is wel ‘n telefoonkonferensie gebou – maar as gevolg van die visuele
aard van die taak van die opdrag, kan daar nie op hierdie wyse vergader word
nie.
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2.2 Daar is verskeie keer kritiek (opbouend en afbrekend) gelewer oor die webblad.
Alle korrespondensie is oorweeg en via e-pos bespreek.

2.3 Aangeheg is kwotasies sou die webblad deur professionele persone ontwerp
en in stand gehou word.

Besluit: Kennis geneem.

3. Uitvoering van opdragte
3.1 Opdragte 1.1, 1.3 en 1.4 is uitgevoer. Daar is ‘n Poslys ingestel wat ongeveer

330 lede het, asook ‘n Forum vir diskussies, met ongeveer 110 lede.
3.2 Opdrag 1.2: Die Deputate is gekontak. Slegs CO het gebruik gemaak van die

blad. SDDS het ook navraag gedoen. Geen ander Deputate het gereageer nie.
3.3 Opdrag 1.5. Met die verskuiwing van diensverskaffer het die persone wat wel

ingeskakel was, van diensverskaffer verander. Die nuwe diensverskaffer het
oënskynlik nie die inskakeling en die administrasie oorgeneem nie,

3.4 Opdrag 1.6:
3.4.1 Dit is wel moontlik om die Katkisasiehandleidings interaktief op die webblad

te plaas. Die taak om die Handleidings voor te berei, is baie omvangryk. (Daar
is ± 285 lesse [slegs Katkisant]. Elke les sal ongeveer 6 ure neem om voor te
berei. Die interaktiewe kontrolering per les sal van geval tot geval verskil). Die
Handleidings is egter nie afgehandel nie. Aangesien kontrole oor die begrip
van die inhoud van die Handleidings nodig is, sal die Sinode moet besluit aan
wie die opdrag gegee moet word om die “onderrig” te behartig. Hoe meer
persone interaktief inskakel, hoe groter die werklas.

3.4.2 Ontwikkeling van Bybelkennis en Belydenisskrifte is baie tydsaam. Die Deputate
het dit nie verder ondersoek nie.

3.4.3 Geen advies is gevra oor gemeenteprogramme of finansiële pakkette nie. Daar
is wel skakels op die webblad aangebring na webwerwe wat programmatuur
bevat.

3.5 Opdrag 1.7: met die ontwikkeling van die Internet is audio- en video-
kommunikasie baie maklik. Skakels na sodanige programme wat gemeentes
gratis kan gebruik, is op die webblad aangebring.

3.6 Om al die opdragte uit te voer, is ‘n voltydse taak. Dit is vir die Deputate feitlik
onmoontlik om hierdie taak behoorlik op ‘n deeltydse basis uit te voer.

Besluit: Kennis geneem.

4. Sake waaroor die Sinode moet besluit
4.1 Die opdrag van die Deputate soos in punt 1 kontinueer.
4.2 Dat die Sinode goedkeur dat die Administratiewe Buro begroot vir sagteware

en ander uitgawes soos wat dit nodig is om die kwaliteit van die webwerf op
datum te hou.

Besluit: Goedgekeur.

F. AANVULLENDE RAPPORT
1. Sake waarvan die Sinode kan kennis neem

Die GKSA webwerf is herbou tot ‘n eenvormige webblad. Ons het die volgende
uitgangspunte gebruik:

1.1 Eenvoud – sonder eenvoudigheid. Die webblad moet maklik verbruikersvriendelik
wees.
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1.2 Doelmatig. Ons wil nie net die webblad gebruik om ‘n vertoonvenster van die
kerke te wees nie, maar ook om die gemeentes te dien. Die volgende funksies
is beskikbaar:

1.2.1 Gemeentebesonderhede. Gemeentebesonderhede word vertoon en gemeentes
kan dit self in stand hou. Enige gemeente kan ook gesoek word met ‘n maklike
soekfunksie.

1.2.2 Vorms. Alle vorms wat gemeentes nodig het, is op die webwerf beskikbaar,
ook sustentasie waar die nuutste vorm jaarliks beskikbaar is.

1.2.3 Boekbestellings. Alle boeke, Katkisasiehandleidings en Bybels kan nou via die
webblad bestel word.

1.2.4 Kerklike tydskrifte. Op die webblad word maandeliks ‘n aptytwekker geplaas
vir die nuutste kerklike tydskrifte. Daar is ook ‘n intekenvorm vir die kerklike
tydskrifte. Verder is daar die moontlikheid om in te teken op die tydskrifte in
elektroniese formaat, wat veral gerig is op buitelandse lesers.

1.2.5 Bediening. Daar is skakels aangebring na gemeentes wat ‘n eie webwerf het,
en preke en ander lektuur daar beskikbaar stel.  Daar is ook
evangelisasielektuur, asook inligting oor kultegroepe – veral gerig om in gesprek
met sulke groepe te tree.

1.2.6 Poslyste. Daar is verskillende poslyste waarby enige persoon kan inskakel.
Die gewildste is die poslys, waar Beroepenuus en ander nuusbrokkies met
mekaar gedeel word.

Besluit: Kennis geneem.

2. Aanbevelings
2.1 Die Sinode betuig sy dank en waardering teenoor ds Hennie van Wyk vir die

onbaatsugtige werk wat hy ten opsigte van die Webblad van die GKSA verrig.
Dank word ook aan br Floris Kruger (Port Elizabeth) betuig vir sy hulp in hierdie
verband.

2.2 Die Sinode gee opdrag dat toereikende fondse beskikbaar gestel word aan die
deputate (bv uit die surplus fondse van die Almanak) ten einde ‘n waardige en
funksionele teenwoordigheid vir die GKSA op die Internet te verseker. ‘n
Toepaslike begroting met die oog hierop moet deur die Deputate by die
Administratiewe Buro ingedien word.

2.3 Een lid van elke Deputaatskap moet aangewys word om aandag te gee aan die
betrokke Deputaatskap se Internet verantwoordelikhede en om met die Deputate
Internet te skakel.

Besluit: Goedgekeur.
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22.5 RAPPORT DEPUTATE RADIO EN TV-UITSENDINGS (Art 77)

A. Ds HJP de Beer stel die Rapport.
B. Besluit: Die Rapport word staande die Sinode afgehandel.

C. RAPPORT
1. Opdrag

Om in samewerking met Radio Pretoria, asook SABC en CNW en ander
gelisensieerde uitsaaiers met wie amptelike samewerkingsooreenkomste bestaan,
die uitsending van Gereformeerde eredienste, kerknuus en deelname aan
godsdiensprogramme oor Radio en TV te reël (Acta 2003:690).
Besluit: Kennis geneem.

2. Sake om van kennis te neem
2.1 Uitvoering van opdrag

Gereformeerde eredienste, kerknuus en deelname aan godsdiensprogramme
is met Radio Pretoria en CNW-RADIOKANSEL wat via Radio Sonder Grense
uitsaai, gereël.

2.2 Uitsaaigeleenthede
2.2.1 RSG

Jaarliks word met klein wysigings die volgende uitsaaigeleenthede aan die
GKSA toegeken:
(a) Eredienste – 6 geleenthede (3 oggend en 3 aand)
(b) Gedagtes vir die dag – 4 geleenthede
(c) Oggendgodsdiens – 3 geleenthede
(d) Aandoordenkings – 4 geleenthede
(e) Lig uit Woord – 4 geleenthede (oggend en aand)
Bogenoemde geleenthede wat aan die GKSA toegeken en gevolglik jaarliks
gebruik word, verteenwoordig 3,6 % van die totale godsdiensgeleenthede op
RSG.
Kerknuus word gereeld Sondae-oggende op RSG uitgesaai soos dit vanaf die
Administratiewe Buro beskikbaar is.
Dr PP Kruger het, as amptelike verteenwoordiger van die GKSA tov Radio en
TV-uitsendings, die vergaderings van CNW-RADIOKANSEL se teologiese
adviesforum bygewoon en die nodige insette gelewer.

Besluit: Kennis geneem.
2.2.2 Radio Pretoria

Huidig word aan die GKSA op gelyke basis met die NGK, NHK en APK
geleenthede toegeken vir godsdiensuitsendings op die spesifieke stasie. Dit
beteken dat ongeveer 12 of selfs 13 weke per jaar deur Radio Pretoria aan die
GKSA toegeken word. Hierdie geleenthede word jaarliks deur die GKSA vir
uitsendings gebruik. ‘n Week se uitsending behels ‘n oggend-erediens op die
Sondag en daaglikse dagopenings, dagsluitings, huisgodsdienste en
oggendgodsdienste op die weeksdae.
Aand-eredienste is ateljeedienste wat maandeliks om die beurt aan die
verskillende kerke toegeken word. Dit beteken dat die GKSA 4 of 5 Sondae
agtereenvolgend die geleentheid ontvang (elke 4de maand) om die aand-
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eredienste waar te neem. In die prediking word huidig aan die NGB aandag
gegee.
Die reëling met kerke kan ongelukkig slegs binne ‘n radius van 150 km van
Radio Pretoria vanweë die reiskoste geskied. Kerke buite die radius wat graag
‘n uitsaaigeleentheid wil benut en so ‘n versoek aan die Deputate rig, moet
bereid wees om die reiskoste wat die 150 km oorskry, te delg.
Kerknuus word gereeld Sondae-oggende uitgesaai soos dit vanaf die
Administratiewe Buro beskikbaar is.
Ds HJP de Beer het, as amptelike verteenwoordiger van die GKSA tov Radio
en TV uitsendings, die vergaderings van Radio Pretoria se godsdienskomitee
bygewoon en die nodige insette gelewer.

Besluit: Kennis geneem.
2.2.3 SABC TV

Ten opsigte van TV het die Deputate geen versoek ontvang om vanuit die
Gereformeerde Kerke ‘n uitsending te reël nie.

Besluit: Kennis geneem.

3. Sake om oor te besluit
3.1 Dat Deputate weer opdrag sal ontvang om in samewerking met Radio Pretoria,

asook SABC en CNW-RADIOKANSEL en ander gelisensieerde uitsaaiers met
wie amptelike samewerkingsooreenkomste bestaan, die uitsending van
Gereformeerde eredienste, kerknuus en deelname aan godsdiensprogramme
oor Radio en TV te reël.

3.2 Dat ds HJP de Beer as verteenwoordiger van die GKSA op ‘n subkomitee van
die Raad van Radiokansel/CNW Media, genaamd die Teologiese Advieskomitee
(TAK), as deel van ‘n paneel bestaande uit 12 denominasies en organisasies,
aangewys word.

3.3 Dat die name van medewerkers uit Gereformeerde kerkverband tov
uitsaaigeleenthede deur die Deputate aan die betrokke instansies deurgegee
word.

3.4 Dat die vergadering oorweging skenk daaran om aan dr Flip Loots van CNW-
RADIOKANSEL ‘n geleentheid te gee om die vergadering toe te spreek rakende
CNW-RADIOKANSEL.

Besluit: Goedgekeur.
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22.6 RAPPORT DEPUTATE VIR DIE UITGEE VAN DIE HANDELINGE (Artt
78, 227, 242)

A. Br HSJ Vorster stel die Rapport.
B. Besluit: Die Rapport word verwys na die Kommissie Media en Publikasies.

Finansiële implikasies word verwys na die Kommissie Finansies.
C. Ds IW Ferreira rapporteer namens die Kommissie Media en Publikasies.
D. Ds W Vogel rapporteer namens die Kommissie Finansies.

E. RAPPORT
1. Opdrag

Kyk Acta 2003:707.
Besluit: Kennis geneem.

2. Sake waarvan die Sinode moet kennis neem
2.1 Die Handelinge van die Sinode in 2003 is uitgegee volgens die handleiding wat

deur die Sinode van 1985 vasgestel is (Acta 1985:51-53).
2.2 Volgens vorige Sinodebesluite is die volgende sake gehanteer:
2.2.1 Handelinge 2003 is van ’n alfabetiese indeks voorsien, asook ’n register van

artikels voor in die Handelinge, soos dit in volgorde op die Sinode gedien het
(Acta 1994:630, 631).

2.2.2 Die tersaaklike Notule-artikels is by elke saak aangedui (Acta 1994:630).
2.2.3 Opdragte waaroor besluit is na Artikel 231 van die Notule, is deur die Deputate

onder die betrokke Deputategroepe aangeteken (Acta 1997:946).
2.2.4 Slegs 500 eksemplare (eksemplare aan Kerkrade, pligeksemplare en

bestellings) van die Handelinge is gedruk. Geen eksemplare van die Handelinge
2003 is meer beskikbaar nie.

2.2.5 128 bestellings vir die Handelinge op laserskyf is uitgestuur. Op hierdie laserskyf
is die Handelinge van 1997 en 2000 ook gekopieer.

Besluit: Goedgekeur.

3. Sake waaroor die Sinode moet besluit
3.1 Die Sinode benoem weer Deputate vir die uitgee van die Handelinge volgens

die riglyne van Sinode 1985 (Acta 1985:51-53).
3.2 Die Sinode begroot vir die volgende uitgawes
3.2.1 Koste verbonde aan die publikasie van die Handelinge.
3.2.1.1 Word verwys na die Bestuur van die Administratiewe Buro saam met die

Deputate vir Uitgee van die Handelinge. Daar word weer slegs die nodige
aantal eksemplare gedruk.

3.2.1.2 Die Handelinge word weer op laserskyf beskikbaar gestel. Alle Handelinge
wat elektronies beskikbaar is sal ook op die laserskyf beskikbaar gestel word.

3.2.2 Fondse vir taalkundige versorging.
3.2.3 Reiskoste vir Deputate.

Besluit: Goedgekeur.
3.2.4 Dat die Kerkorde-boekie, waar nodig, dadelik bygewerk word en dan saam

met die Handelinge op die laserskyf beskikbaar gestel word.
Besluit: Word verwys na Deputate CJBF vir afhandeling.
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4. Aanbevelings oor Handelinge 2003
In die lig van bogenoemde word aanbeveel dat die Deputate vir die Uitgee van die
Handelinge (2006 sowel as 2003) opdrag kry om ‘n volledige revisie van Handelinge
2003 vanaf die handgeskrewe notule te doen en ‘n volledige errata beskikbaar te
stel.
Besluit: Goedgekeur.

5. Praktiese uitvoering van Errata Handelinge 2003
5.1 Die Notule van Sinode 2003 is die amptelike dokument en die Notule is

beskikbaar.
5.2 Die Sinode gee opdrag aan die Deputate vir die Uitgee van Handelinge 2006

om:
5.2.1 Die Handelinge 2003 en 2006 saam op CD beskikbaar te stel.
5.2.2 Die errata van 2003 in plakkervorm in dieselfde formaat as die gedrukte kopie,

beskikbaar te stel.
5.2.3 Die errata van 2003 ook in Handelinge 2006 op te neem.

Besluit: Goedgekeur.
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22.7 RAPPORT DEPUTATE KERKLIKE TYDSKRIFTE – DIE SLINGERVEL
(Artt 79, 176)

A. Ds NW Ligthelm stel die Rapport.
B. Besluit: Die Rapport word verwys na die Kommissie Media en Publikasies.
C. Ds IW Ferreira rapporteer namens die Kommissie Media en Publikasies.

D. RAPPORT
1. Die redaksionele beleid 2003 tot 2006
1.1 Inleidend

Die Slingervel word onder toesig van die Deputate Publikasies van die
Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA) met die hulp van die
Redaksiekommissie as ’n kerklike publikasie vir die skoolgaande jeug uitgegee.
Die Slingervel is nie ’n amptelike mondstuk van die GKSA nie, maar die GKSA
is wel die eienaars en uitgewers van die Slingervel.

Besluit: Kennis geneem.
1.2 Doelstellings
1.2.1 Om die lesers, die skoolgaande kerkjeug, elk in sy eie wordingsfase, te begelei

in die Skrifwaarhede wat vir hulle in die tyd waarin hulle leef van toepassing is.
1.2.2 Punt 1.2.1 te verwerklik by wyse van Skrifoordenkinge, artikels en rubrieke

waarin die problematiek van die kerkjeug telkens aan die orde kom.
1.2.3 Om ook ontspanningsmateriaal te bied by wyse van blokkiesraaisels in

verskillende vorme, vasvrarubrieke, teken- en inkleurprente.
1.2.4 Om vir die kleuters en vroeë laerskolers ‘n oorspronklike storie te publiseer.
1.2.5 Om by wyse van ‘n penmaat- en ‘n e-maatrubriek, ‘n briewebus en ‘n

verjaardaghoekie die lesers se deelname te prikkel en aan te moedig.
1.2.6 Om ook te sorg vir ‘n pretbladsy op ‘n gesonde en gebalanseerde wyse.
1.2.7 Om voorsiening te maak vir maats se eie werk.
1.2.8 Om by wyse van rubrieke en artikels die gebruik van Afrikaans as die lesers se

moedertaal te bevorder en te vestig.
1.2.9 Om met moderne joernalistieke aanpak die Slingervel se uitleg en aanbieding

in te klee op ‘n wyse wat vir die teikengroep prikkelend en aantreklik is.
1.2.10 Om die lesertal van die Slingervel met doelgerigte bemarkingsprojekte te

verhoog.
1.2.11 Om op ‘n gereelde basis die Slingervel te evalueer in die lig van die heersende

lewensmilieu van die skoolgaande jeug.
Besluit: Kennis geneem.

2. Die Redaksie 2003 tot 2006
Dr Nico van der Merwe (Redakteur - Klerksdorp), Joey Fourie (Tipografie & uitleg -
Potchefstroom), Riana Jonker (Verjaardaghoekie - Krugersdorp), Marina Kotze
(Junior Rubrieke & Penmaatrubriek - Klerksdorp), Susan Lourens (Surita se
Tienergesprekslyn & Boekerubriek - Potchefstroom), Rina Myburgh (Raaisels en
kopkrappers - Potchefstroom), Tersia van der Merwe (Raaisels en kopkrappers -
Klerksdorp), Attie Venter (Wetenskapartikels - Potchefstroom), Rika du Plessis
(Stories & Vervolgverhale - Thabazimbi), Hannatjie Vorster (Ditta se Tienerforum -
Potchefstroom).
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Besluit: Kennis geneem.

3. Uitvoering van die opdrag
3.1 Die Slingervel het gereeld maandeliks verskyn en die ywer, toewyding,

entoesiasme en oorgawe van die hele redaksie moet hier met dankbaarheid
teenoor hulle gemeld word. ‘n Spesiale woord van dank van die kant van die
Sinode is hier gepas.

3.2 Die Redaksie het gepoog om so getrou as moontlik die doelstellings in die
redaksionele beleid te verwesenlik. Aan doelgerigte bemarkingsprojekte (1.2.9)
vir Slingervel alleen, is ongelukkig nie individueel aandag gegee nie. Dit is ‘n
tekortkoming wat gedurende die volgende termyn dringend aandag sal moet
ontvang.

3.3 Daar is weer eens baie moeite gedoen om in die Slingervel vir die tieners en
hulle behoeftes iets besonders te bied, sonder om die juniorgroepe se inhoud te
verskraal of af te skeep, sodat die inhoud van die Slingervel die verbondsjeug
van kleuter deur puberteit tot adolessensie op een of ander wyse aanspreek.
Daar is met ‘n spesiale vervolgverhaal vir die tieners begin.

3.4 Die Redaksie het probeer om die balans te handhaaf tussen die godsdienstige
inhoud van die blad en ook ander leesstof met ‘n Christelike en speelse inhoud.
Te alle tye is gepoog om die Christelike karakter van die Slingervel te eerbiedig
en uit te bou.

3.5 Daar is ruim geleentheid gebied vir deelname deur die lesers en veral hulle doen
en late asook eie werk. Die rubrieke Tienerforum en Tienergesprekslyn is gerig
op tienervraagstukke.

3.6 Die reaksie van die lesers was redelik. Veral met die beskikbaarheid van die
Internet is op ‘n e-posvlak met die lesers gekorrespondeer.

3.7 Wat die voorkoms van die Slingervel betref word tans van 8 bladsy in volkleur
gebruik gemaak.

Besluit: (i) Kennis geneem.
(ii) Die Redakteur van Die Kerkblad onderneem, in samewerking met die

Deputate vir Publikasies, asook die redaksies van die ander Kerklike
Tydskrifte en in oorleg met die Bestuur van die Administratiewe Buro, ‘n
diepgaande en indringende ondersoek na die formaat van die
voortbestaan van al ons Kerklike Tydskrifte. Vir die doel van hierdie
ondersoek moet kundige lidmate vanuit die Kommunikasiebedryf betrek
word.
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22.8 RAPPORT DEPUTATE KERKLIKE TYDSKRIFTE – DIE
GEREFORMEERDE VROUEBLAD  (Artt 80, 177)

A. Ds NW Ligthelm stel die Rapport.
B. Besluit: Die Rapport word verwys na die Kommissie Media en Publikasies.
C. Ds IW Ferreira rapporteer namens die Kommissie Media en Publikasies.

D. RAPPORT
1. Samestelling van die Redaksie

Die Redaksiekommissie van Die Gereformeerde Vroueblad bestaan tans uit die
volgende lede: Dr Marina van Loggerenberg (Voorsitter en Redakteur), me Corli le
Roux (Sekretaresse), Prof Jacques van der Elst, Ds Nico Botha, Karien Brink (as
grafiese ontwerper en kunstenaar slegs in adviserende hoedanigheid) en me Ann
Ramage. Me Wilna Pretorius het gedurende 2005 van die Redaksie bedank en
ten minste twee nuwe lede moet aangewys word.
Dr Marina van Loggerenberg het vanaf 1 April 2002 die Redakteurswerk gedoen.
Die intense betrokkenheid by hul le voltydse daaglikse werk en die
verspreidwonendheid van die nuwe redaksie (Potchefstroom, Randburg en later
ook Pretoria) het uit die aard van die saak die gereelde byeenkoms van al die
lede vir vergaderings belemmer, maar deur middel van e-pos en
telefoonkonferensies kon die mas darem opgekom word. Dr Van Loggerenberg
se uittrede uit die diens van die Universiteit van Johannesburg sal voortaan die
sake vergemaklik, omdat sy dan hopelik meer voltyds aandag aan die redaksionele
werk kan gee.
Besluit: Kennis geneem.

2. Publikasie
2.1 Die Gereformeerde Vroueblad het na 60 jaar al onomstootlik bewys dat dit

bestaansreg het en in sy huidige vorm moet voortbestaan. Daar word ‘n
feesuitgawe beplan om die 60e verjaarsdag van Die Gereformeerde Vroueblad
te gedenk. Die afgelope termyn het getoon dat vernuwing baie positief ontvang
is, en van oral het daar baie aanmoedigende kommentaar gekom.

2.2 Binne die breëre kerkverband bestaan waardering vir die inhoud en aanslag
van Die Gereformeerde Vroueblad. Vroue- sowel as manslidmate lees die blad
– hoofsaaklik op grond van die aard van die artikels, ‘n toeganklike skryfstyl en
die feit dat dit situasiegerig is. In hierdie opsig het die tydskrif sy eie nismark
verwerf.

2.3 Artikels wat in hierdie Kerklike Tydskrif gepubliseer word, dek nie net meer aspekte
wat die “tradisionele” vroulike rolbesetting belig nie. Bo en behalwe byvoorbeeld
informatiewe artikels oor kinderopvoeding, ondersteunende barmhartigheidswerk,
word ook soms skerp gefokus op veral die vrou se belewing van byvoorbeeld
egskeiding, kinderloosheid, skenker-ouerskap, pendelhuwelike, kanker, vigs,
ensomeer. Met hierdie tipe artikel word gepoog om feitelike inligting aan lesers
deur te gee, maar die gevoelsmatige impak van sodanige belewenisse word ook
baie spesifiek in die aanpak en invalshoek betrek. Die betrek van die
gevoelsmatige sy van ons bestaansproblematiek is dikwels die plusfaktor van
artikels wat in Die Gereformeerde Vroueblad geplaas word.
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2.4 ‘n Baie breë spektrum artikelonderwerpe word gedek, maar daar word altyd
gepoog om ‘n dimensie in te sluit wat spesifiek vir die gelowige rigtinggewend
kan wees. Die Gereformeerde Vroueblad  plaas ook stemmings- en
besinningsartikels. Hierdie tipe artikels het ‘n “sagter” aanslag as feitelike en
informatiewe artikels en het ook ‘n gewaardeerde plek in ons tydskrif.

2.5 Die Gereformeerde Vroueblad poog om op ‘n gebalanseerde wyse verslag te
doen – ook oor kontensieuse sake. Teenoormekaarstaande standpunte kry dus
in ons tydskrif publikasieruimte sodat lesers die geleentheid het om hul eie
verantwoordelike standpunt te vorm. Daar word nie uitgegaan van die standpunt
dat artikels wat in Die Gereformeerde Vroueblad gepubliseer word, die laaste
en beslissende woord te spreek het nie. Veel eerder is die mikpunt dat dit tot
nadenke moet stimuleer.

2.6 Dat ook buite-instellings die joernalistieke gehalte en relevansie van Die
Gereformeerde Vroueblad-artikels raaksien, word benadruk deur die feit dat
daar reeds drie maal deur die toekenning van die CNW-prys erkenning gegee
is aan artikels wat in Die Gereformeerde Vroueblad gepubliseer is: 1998 – Sielie
Laubscher; 2000 – Mariana Venter; 2001 – Gerrit Coetzee

Besluit: Kennis geneem.

3. Die huidige werkwyse en prosessering van Die Gereformeerde Vroueblad
3.1 Die Redaksiekommissie wat verantwoordelik is vir die publikasie-gereedmaking

en prosessering van die blad doen dit op ‘n vrywilligersbasis en binne die
beperkinge van persoonlike tyd. Vanaf 2006 sal die huidige Redakteur (indien
sy weer benoem sou word!) meer voltyds daaraan kan werk, en die aanbeveling
is dan ook dat wanneer daar aan ‘n nuwe Redakteur gedink word, hierdie aspek
deeglik in aanmerking geneem behoort te word.

3.2 Die tydsuitset wat die hantering van Die Gereformeerde Vroueblad verg, is
deesdae nogal haalbaar aangesien die Redakteur en Sekretaresse alles
elektronies kan behartig. Gelukkig beskik die Redakteur persoonlik oor al die
nodige elektroniese middele soos ‘n rekenaar, drukker, skandeerder vir
illustrasiemateriaal, kopieerder en faksimileegeriewe om die werk te
vergemaklik. Die volledige kopie van elke Vroueblad word op CD aan die
grafiese kunstenaar, en van haar op ‘n finale CD aan die drukkers verskaf.

3.3 Die Redakteurspligte op hierdie stadium is steeds te omvattend om op ‘n ad
hoc-basis te hanteer. Redaksionele en redigeringswerk, proeflees en heelwat
administratiewe pligte is meer as wat iemand op ‘n tydelike basis kan behartig.
Hopelik sal dit verander wanneer daar voltyds aan hierdie werk aandag gegee
kan word.

3.4 Die nuwe persoon, me Karien Brink, wat tans die uitlegwerk van Die
Gereformeerde Vroueblad behartig, is in ‘n adviserende hoedanigheid ook aan
die huidige redaksie verbonde. Sy doen die werk in haar eie tyd, word daarvoor
vergoed en die Redaksie wens haar te bedank vir ‘n wonderlike bydrae. Haar
man, Roni Brink, verskaf die voorbladfoto’s goedgunstiglik, en dit is van
onskatbare waarde aangesien dit van uitstaande gehalte is.

Besluit: Kennis geneem.

4. Administrasie en Finansies
4.1 Die Redakteur het vanuit haar woning in Randburg gewerk, en al die administrasie

is deur haar en die sekretaresse gedoen.
4.2 Die Gereformeerde Vroueblad word in sy geheel elektronies voorberei en op ‘n
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CD aan die grafiese kunstenaar en daarna aan die drukkers verskaf.
4.3 Die Gereformeerde Vroueblad is aanvanklik deur V&R Drukkers gedruk, maar

sedert Julie 2004 is dit na die drukker Business Print Centre in Pretoria verskuif.
Oor die algemeen is daar groot waardering vir die werk van die drukkers.

4.4 Die Gereformeerde Vroueblad is elektronies beskikbaar op die webwerf
www.gksa.org.za

4.5 Die Gereformeerde Vroueblad se finansies is gesond omdat ons Bladbouers
voortdurend skenkings maak om die tydskrif te ondersteun. Die vraag is egter
gevra of hierdie geld (van die Bladbouers wat spesifiek vir die voortbestaan van
Die Gereformeerde Vroueblad gegee word), aangewend mag word om die ander
tydskrifte mee te subsidieer? Die voorstel is al gemaak dat hierdie geld in die
geldmark belê behoort te word en die opbrengs daarvan aangewend kan word
om die ander tydskrifte mee te ondersteun.

4.6 ‘n Bedrag van R25 000.00 is aan die Jeugdeputate geskenk om die publikasie
van Die Bondsbode te ondersteun.

4.7 Die intekenaretal is nie na wense nie, ’n gegewe wat die inkomste uit intekengeld
direk raak. Die relatief lae intekenaretal is vir die Redaksie van Die
Gereformeerde Vroueblad, net soos vir die van Die Kerkblad, ’n bron van kommer
en daar word aanbeveel dat die Sinode indringend hieraan aandag gee. Elke
Kerkraad kan byvoorbeeld oorweeg om ’n kolporteur in ’n gemeente aan te wys
wat dan in die gemeente intekenare kan werf.

Besluit: Kennis geneem.

5. Aanbevelings
5.1 Die Sinode neem met dank daarvan kennis dat Die Gereformeerde Vroueblad

gereeld maandeliks verskyn het.
5.2 Die Sinode spreek ’n besondere woord van dank uit teenoor me Karien Brink,

ons grafiese kunstenaar, vir die uitnemende wyse waarop sy en haar man, Roni,
ons fotograaf, die werk vir Die Gereformeerde Vroueblad, met groot toewyding
en nougesetheid uitgevoer het.

5.3 Die Sinode gee indringend aandag aan en duidelike leiding oor die vraag hoe
die intekenaretal van Die Gereformeerde Vroueblad vermeerder kan word.

5.4 Die Sinode wys ’n hoofredakteur aan wat in samewerking met die (nuwe)
Deputate vir Kerklike Tydskrifte ’n nuwe redaksie saamstel wat tot die volgende
Sinode sal funksioneer.

5.5 Die vraag in 4.5 gestel, word verwys na die Bestuur van die Administratiewe
Buro.

Besluit: (i) Goedgekeur.
(ii) Die Redakteur van Die Kerkblad onderneem, in samewerking met die

Deputate vir Publikasies, asook die redaksies van die ander Kerklike
Tydskrifte en in oorleg met die Bestuur van die Administratiewe Buro, ‘n
diepgaande en indringende ondersoek na die formaat van die
voortbestaan van al ons Kerklike Tydskrifte. Vir die doel van hierdie
ondersoek moet kundige lidmate vanuit die Kommunikasiebedryf betrek
word.
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23.  Teologiese Skool

23.1 RAPPORT VAN DIE KURATORE TEOLOGIESE SKOOL
POTCHEFSTROOM (Artt 170, 171, 207, 208, 215, 218, 236, 237,
242, 273)

A. Dr CJ Smit stel die Rapport.
B. Prof A le R du Plooy stel prof A Combrink, die Rektor van die Potchefstroomkampus

van die Noordwes Universiteit, aan die Sinode voor.
C. Prof Combrink lewer ‘n groeteboodskap aan die Sinode.
D. Dr HG Stoker spreek ‘n dankwoord uit aan prof Combrink.
E. Prof A le R du Plooy maak ‘n kort mededeling oor die Ooreenkoms wat die Kuratore

in opdrag van die Sinode met die Universiteit namens die GKSA aangegaan het.
F. Dr CJ Smit rig ‘n woord van dank aan prof Du Plooy en lig die Sinode in oor die

agtergrond van die opstel van die Ooreenkoms.
G. Prof JM Vorster spreek ‘n groeteboodskap namens die Teologiese Skool

Potchefstroom.
H. Ds PJ van der Walt (Bethlehem) spreek ‘n dankwoord uit.
I. Prof JM Vorster oorhandig ‘n boek getiteld Die Messias het gekom – ‘n Gids in

die Evangelies vir toegewyde Bybelstudente deur prof T van der Walt aan prof T
van der Walt.

J. Prof T van der Walt spreek ‘n kort dankwoord.
K. Besluit: Die Rapport word verwys na die Kommissie Teologiese Skool. Finansiële

implikasies word verwys na die Kommissie Finansies.
L. Ds PJ van der Walt (Witrivier) rapporteer namens die Kommissie Teologiese Skool.
M. Oudl IJ Lessing rapporteer namens die Kommissie Finansies.

N. RAPPORT
1. Opdrag

Die Kuratorium van die Teologiese Skool Potchefstroom behartig die beheer en
toesig oor die diens van opleiding wat deur die professore van die Teologiese
Skool Potchefstroom verrig word, asook die toesig oor die teologiese studente
(Prospektus van die Teologiese Skool van die GKSA Potchefstroom 1997:
Hoofstuk 3) (vgl Acta 1988:400-403).
Besluit: Kennis geneem.

2. Sake vir kennisname deur die Sinode
2.1 Die Kuratorium
2.1.1 Breë Kuratore

Die konstituering van die Kuratorium het op 13 Januarie 2003 plaasgevind.
Die Universiteit het ‘n nuwe pos aan Fakulteit Teologie toegeken. Die Fakulteit
het besluit om die Kuratore te versoek om die pos in Praktiese Teologie by
wyse van beroeping te vul. Die Breë Kuratore het op 15 November 2004 ‘n
beroepingsvergadering gehou en prof FW de Wet beroep.
Die Nasionale Sinode 2003 het van die Universiteit se projek van
kapasiteitsbouposte kennis geneem. Prof TD Mashau is in November 2002
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deur die Breë Kuratorium beroep as professor in Missiologie. Die proses word
nou ten opsigte van dr RS Letsosa vir die vakature wat in Praktiese Teologie
gaan ontstaan by die emeritering van prof CJH Venter, herhaal.
Die Kuratore het in Junie 2005 besluit om volgens die vroeëre ooreenkoms
tussen die Kuratorium en die Universiteit met betrekking tot kapasiteits-
bouposte dr RS Letsosa by wyse van approbasie te beroep. Die Kuratore het
die Breë Dagbestuur versoek om in die lig van moontlike ander personeel-
veranderinge te oordeel oor die oproeping van ‘n beroepingsvergadering.

2.1.2 Benoemdes op die Raad van Noordwes-Universiteit
Die Kuratore het in November 2003 op versoek van die Registrateur van die
voormalige PU vir CHO drr CJ Smit en HG Stoker benoem op die Raad van die
Noordwes-Universiteit wat op 1 Januarie 2004 tot stand gekom het. Die
Kuratorium en professore het besondere dank en waardering uitgespreek vir
die werk wat deur die vorige benoemdes van die oorspronklike oprigters sowel
as die Trustees op die Raad van die PU vir CHO gedoen is. Dr PW Bingle, ds
RP van Wyk, dr JL Ras en dr M van Loggerenberg was deurentyd die vertroue
van die GKSA waardig en het hulle onderskei met hulle prinsipieel-gefundeerde
en kundige bydraes op die Raad. Dr PW Bingle het in besonder die GKSA in
hierdie hoedanigheid vyftien jaar lank gedien, deur veral ook as Voorsitter van
die Beleidskomitee van die Raad te dien.

2.1.3 Verkiesing van Voorsitter van die Kuratore Junie 2003
Weens die emeritaat van die Voorsitter van die Kuratorium, dr JL Ras, het die
Kuratorium in Junie 2003, ds PJ van der Walt as nuwe Voorsitter van die Kuratore
en dr HG Stoker as Ondervoorsitter verkies. Dr DG Breed is as lid van die Breë
Dagbestuur verkies.

Besluit: Kennis geneem.
2.2 Die Senaat TSP
2.2.1 Rektoraat

Prof A le R du Plooy het op 31 Desember 2003 as Rektor van die Teologiese
Skool uitgetree.
Prof JM Vorster is as Rektor van die Teologiese Skool aangewys vanaf 1
Januarie 2004 tot 31 Desember 2006. Prof GJC Jordaan is vir dieselfde termyn
aangewys as Viserektor.
Besluit:
(i) Die Sinode spreek sy dankbaarheid uit teenoor prof Du Plooy vir die wyse

waarop hy vier termyne agtereenvolgens deur die loop van 12 jaar as
Rektor van die Teologiese Skool gedien het.

(ii) ‘n Woord van hartlike gelukwensing word aan proff JM Vorster en GJC
Jordaan gerig, so ook aan die doserende personeel vir talle akademiese
prestasies en ander uitsette.

(iii) Waardering word betoon aan prof CJH Venter, wat einde 2005 geëmeriteer
het, vir sy jarelange toegewyde arbeid.

(iv) ‘n Dankwoord word aan mev A du Toit vir getroue diens as Registrateur
gerig.

(v) Gelukwense word aan mev A Moerdyk uitgespreek wat as Registrateur
aangestel is.

2.2.2 Doserende personeel
2.2.2.1 Publikasies

Sien ongepubliseerde Bylae A.
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2.2.2.2 Konferensies en seminare
Sien ongepubliseerde Bylae A.

2.2.2.3 Vakatures
Daar bestaan steeds ‘n vakature in Kerk- en Dogmageskiedenis. Die vak
word tans deur proff JM Vorster en CFC Coetzee (50% elk) hanteer.

2.2.2.4 Emeritaat
Prof CJH Venter emeriteer aan die einde van 2005.

Besluit: Kennis geneem.
2.3 Administratiewe personeel

Die volgende administratiewe personeel is tans in diens van die Fakulteit Teologie
en die TSP (waar aangedui):
Registrateur: Mev A du Toit (50% TSP).
Administratiewe Assistent: Mev A Moerdyk (50% TSP).
Sekretaresse van Dekaan en Rektor: Mev E Brazer (50% TSP).
Sekretaresse van Skooldirekteur Kerkwetenskappe: Mev N Bothma (100% TSP).
Sekretaresse van Skooldirekteur Bybelwetenskappe en Bybeltale: Mev E
Bosman.
Sekretaresse van Navorsingsdirekteur: Mev A Liebenberg.
Administratiewe Assistent Kantoor vir Verspreide leer: Mev T Erwee.

Besluit: Kennis geneem.
2.4 Ander personeel by TSP

Bibliotekaris Jan Lion-Cachet Biblioteek: Mev M Smit (personeellid van Ferdinand
Postma Biblioteek, NWU).
Argivaris: Mev J Botha (personeellid van Administratiewe Buro).

Besluit: Kennis geneem.
2.5 Buitelandse besoekers deur die Senaat ontvang

Sien ongepubliseerde Bylae B.
Besluit: Kennis geneem.

2.6 Studente
2.6.1 Afgestudeerde studente

Die volgende studente het sedert Sinode 2003 die Kandidaatstudie voltooi:
Junie 2003: JA Berg, AP de Jager, NP Makhuvha en DW Saaiman.
November 2003: HK de Kock, TF Dreyer, ML Mulaudzi, H Ramantswana en HM
Zwemstra.
Junie 2004: RJ van der Klashorst.
November 2004: PJ de Bruyn, LJ Erasmus, H Goede, NR Makungo, TP
Mulovhedzi, T Rabali, HJ Stoltz, OJ Struwig en HV Venter.
Junie 2005: WM Netshisaulu en JS Swanepoel.
Die volgende studente is in die finale jaar van die Kandidaatstudie: T Nthangeni,
JD Potgieter en G van Wyk.
Die Kuratore het aan die volgende broeders toestemming verleen om eers
verder voltyds te studeer voordat hulle aanmeld vir eksaminering deur ‘n
Partikuliere Sinode: broeders DW Saaiman, HM Zwemstra, HK de Kock, TF
Dreyer, H Goede en JS Swanepoel.

2.6.2 Kandidaats 1 tot 6 studente
Die getal Kandidaatstudente in 2005 is soos volg:
Kandidaats 1: 11
Kandidaats 2: 15
Kandidaats 3: 13
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Kandidaats 4: 11
Kandidaats 5: 8
Kandidaats 6: 4

2.6.3 Dissiplinêre sake
Die kandidaatstudie van twee broeders is op aanbeveling van die TSP Senaat
getermineer.

Besluit: Kennis geneem.
2.7 Algemene sake wat die Kuratorium hanteer het
2.7.1 Buitengewone toelatings tot die bediening

Ds ME Cooke (tevore van NG Kerk) is na bykomende studie in sekere
vakgebiede deur ‘n Kommissie van die Senaat en Kuratore ondervra en
eksamenpreke is beoordeel. Die Kuratore het in November 2003 die
Kandidaatsertifikaat aan hom uitgereik. Dr JV Fatuse (tevore van African
Methodist Episcopal Church) het op soortgelyke wyse op 31 Januarie 2005
die kandidaatsertifikaat verwerf.
Twee verdere aansoeke is ontvang van brs P Meintjes en P Hakizimana, wat
tans besig is om volgens die voorskrifte van die TSP Senaat sekere akademiese
en praktiese werk te doen met die oog op die verwerwing van die
Kandidaatsertifikaat.

2.7.2 Nuwe Bybelvertaling
Die Kuratore het in Junie 2004 kennis geneem van die besluit van die
Bybelgenootskap om voort te gaan met ‘n nuwe brontaalgerigte vertaling van
die Bybel in Afrikaans waarby van die professore aan die TSP vir die volgende
10 jaar waarskynlik betrokke sal wees. Hierdie besluit is met groot
dankbaarheid ontvang, aangesien die GKSA via sy Sinodale Deputate al 10
jaar gelede by die BGSA die versoek tot so ’n vertaling gerig het.
Die Kuratorium het hom in beginsel bereid verklaar om professore van die TSP
vir sodanige vertaalprojek beskikbaar te stel binne die raamwerk wat deur die
BGSA voorgestel word. Die Kuratorium het die Senaat opdrag gee om die
Fakulteitsraad van die verwikkelinge in kennis te stel en ook die Universiteit se
ondersteuning in hierdie verband te vra. Die Kuratorium het die Senaat verder
opdrag gegee om, wanneer dit nodig word, in oorleg met die Fakulteitsraad
oor die moontlikhede en wenslikheid van ad hoc-aanstelling van aflospersoneel
te besin en aan die Kuratore daaroor te rapporteer.

2.7.3 Hersiening van die Reglement van die PTP
Die Kuratore het in November 2004 die hersiene Reglement vir die Fonds vir
Teologiese Publikasies goedgekeur. Alle publikasies sal verskyn onder die naam
van die reeks: “Potchefstroomse Teologiese Publikasies” met die afkorting PTP.
Die hersiene Reglement in vervat in ongepubliseerde Bylae C.

2.7.4 Werkslading van professore en vulling van vakatures
In November 2004 het die Kuratore kennis geneem van ‘n ondersoek na die
werkslading van professore en die vulling van vakatures. Die Kuratore het ook
met dank kennis geneem van die inisiatief wat die Fakulteit Teologie geneem
het in die skepping en vulling van ‘n nuwe pos in Praktiese Teologie. Die Fakulteit
het die Kuratore versoek om die pos by wyse van beroeping te vul. Die Kuratore
het verder besluit om aan die einde van 2005 in die lig van finansiële
omstandighede en moontlikhede verdere aandag aan die vakature in Kerk- en
Dogmageskiedenis en die werkslading by Missiologie gegee.
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2.7.5 Teologiese Opleiding: Simposium oor leerinhoude: Junie 2004
Die Kuratore het op 19 Junie 2002 besluit om ‘n daglange simposium oor die
leerinhoud van die verskillende vakke (Studiegidse) te hou. Die Simposium het
in Junie 2004 plaasgevind. Na die indringende bespreking van die vakinhoude
soos dit uit die Studiegidse na vore kom, het die Kuratorium sy tevredenheid
en dankbaarheid uitgespreek vir die omvang, inhoud en hoë kwaliteit van die
opleiding en die doserende en administratiewe personeel vir hulle werk bedank.
Na aanleiding van die simposium het die Kuratorium ‘n hele aantal aanbevelings
ter oorweging aan die Senaat voorgelê.
Ten opsigte van alternatiewe wyses van opleiding het die Kuratore kennis
geneem van die probleme tov opleiding van predikante en die bedieningsnood
in Suidelike Afrika en Afrika, asook die geleenthede wat dit bied. Die Kuratore
het ook kennis neem van die besinning wat internasionaal plaasvind oor
predikantsopleiding, van die verskillende modelle wat gevolg kan word en van
die spesifieke modelle wat voorgestel is om die nood en geleenthede aan te
spreek. Die Kuratore het verder ‘n Kommissie aangewys met die opdrag om
die modelle wat voorgehou is en moontlik ander modelle ten opsigte van
alternatiewe predikantsopleiding naas die huidige opleiding, te evalueer ten
einde die probleme en geleenthede aan te spreek en om die invloed wat
sodanige modelle op kandidaatsopleiding kan hê, na te gaan en die Kuratore
oor verdere besluitneming en optrede te adviseer.

2.7.6 Teologiese opleiding vir Afrika
Sinode 2003 het soos volg besluit (Acta:730, 24.3):
“Dat onderneem word om dringend en ernstig te herbesin oor opleiding van
predikante in die GKSA, in die lig van die kritieke bedieningsnood in veral
swart, landelike en “township”-gemeentes.”
Dat die Kuratore saam met die opleidingsentra ondersoek doen op watter
wyse kandidate opgelei kan word met die hulp en toesig van meerdere
vergaderings in die gebied waar die kandidate woon, onder andere deur die
gebruikmaking en uitbreiding van die Telematiese Leersisteme van die
Fakulteit Teologie.”
Die Kuratore het ‘n Kommissie aangewys met die opdrag om moontlike modelle
ten opsigte van alternatiewe predikantsopleiding naas die huidige opleiding,
te evalueer, probleme en geleenthede aan te spreek, om die invloed wat
sodanige modelle op kandidaatsopleiding kan hê, na te gaan, om seker te maak
dat aan al die opdragte van die Sinodes en Kuratore in hierdie verband
uitvoering gegee is, en om die Kuratore oor die verdere besluitneming en
optrede te adviseer. Tussentydse verslag is van die Kommissie ontvang. Die
Kuratore het die Kommissie verder opdrag gegee om voort te gaan met gesprek
met die betrokke Deputate (ook art 48 Deputate), verteenwoordigers van ander
Sinodes en ander rolspelers.
Die Kuratore sal in die Aanvullende Rapport verder oor die vordering met die
saak rapporteer.

2.7.7 Toesig oor indiensopleidingsentra
Die Kommissie wat uit die geledere van die Kuratore aangewys is om die
voortdurende toesig oor die indiensopleidingsentra te behartig, gaan steeds
met die opdrag voort. Die Kuratore ontvang jaarliks verslag van die Kommissie.
Die Kuratorium handhaaf die opdragte en rigting wat in die besluite van die
Nasionale Sinode 1994 gegee is ten opsigte van die opleiding van predikante
(kyk Acta 1994:699, 5.2).
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2.7.8 Finansies
Begrotings en tersaaklike finansiële sake is vervat in die finansiële state van
die Administratiewe Buro.

Besluit: Kennis geneem.

Die Sinode gaan in camera oor 2.7.9.
2.7.9 Prof MA Kruger

Die Kuratore het sedert Sinode 2003 korrespondensie met en oor prof MA
Kruger hanteer. Die Kuratore het besluit om met vorige besluite van die Kuratore
en Sinode te volstaan (Acta 2003:717, 3.1.2.2–3.1.2.4). Die Kuratorium het
verder besluit dat hy nie verder met hierdie saak sal handel nie, tensy duidelik
aangetoon sou word dat prof Kruger sy standpunt sodanig gepropageer het
dat dit kerklike reaksie noodsaak.

Besluit: Kennis geneem.

Die Sinode gaan uit camera .

3. Sake vir besluitneming deur die Sinode
3.1 Wysiging in samestelling van Kandidaatstudie
3.1.1 Kandidaats 6

Die Kuratore het in Junie 2005 besluit om die Kandidaatstudie van die MTh-
kwalifikasie te ontkoppel en ‘n unieke samestelling te gee. Twee probleme wat
met die huidige MTh- en Kandidaat 6-studie ondervind word, word hierdeur
ondervang, naamlik om eerstens die skripsie as deel van die
Kandidaatsertifikaat te verwyder, aangesien daar kandidate is wat nie die vermoë
of belangstelling het om ‘n skripsie te skryf nie, en om tweedens die krediete
wat só loskom, aan te wend om die leemtes in die Kandidaatstudie wat die
Kuratore geïdentifiseer het, te ondervang. Tans is die samestelling van die
kandidaats 6-jaar soos volg:
DOGM875 (8 krediete) Moderne teoloë en hulle betekenis vir die

bedieningspraktyk
MISS875 (8 krediete) Sending as evangelisering en diens
ETIE875 (8 krediete) Aktuele etiese temas in die Suid-Afrikaanse

konteks
KERG875 (8 krediete) Die Gereformeerde Kerkreg en – Orde in

praktyk
PAST875 (8 krediete) Toegepaste Pastoraal
NTES875 (8 krediete) Nuwe Testament en die Praktiese Bediening
HOML875 (8 krediete) Toegepaste Homiletiek
OTES875 (8 krediete) Die Interpretasie van die Geskrifte: Digterlike

en Wysheidsliteratuur
Spesialiteitsvak (16 krediete)
Skripsie (48 krediete)
TOTAAL 128 krediete

In die voorgestelde kandidaats 6 word die spesialiteitsvak en skripsie (saam
64 krediete) vervang met die volgende nuwe 8 krediet-modules:
HERM875 Gevorderde Teologiese Hermeneutiek
KDGE877 Geskiedenis van die GKSA
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PAST877 Pastoraal: Gebedskunde en nuwere pastorale
ontwikkelinge

NTES877 Nuwe-Testamentiese Openbaringsgeskiedenis
HOML877 Homiletiek: Prediking in ‘n tyd van krisis
OTES877 Die Ou Testament en die Praktiese Bediening
DOGM877 Dogmatiek vir die gemeente
MISS877 Sending en stedelike bediening
Aanbeveling: Die Sinode keur die bogenoemde samestelling van die
Kandidaats 6-jaar goed.

Besluit: Goedgekeur.
3.1.2 Kandidaats 3

Die Kuratore het besluit om twee modules Duits of ‘n ander toepaslike Europese
taal of Afrikaans-Nederlands (vir Engelsmediumkandidate) by die Kandidaats
3-jaar te voeg, om daarmee die kandidate te bemagtig om teologiese werke
wat in ander tale gepubliseer is, te lees.
Aanbeveling: Die Sinode keur die nuwe samestelling van die Kandidaats 3-
jaar goed.

Besluit: Goedgekeur.

O. AANVULLENDE RAPPORT
1. Sake waarvan die Sinode kan kennis neem
1.1 Die Breë Kuratore

Die Breë Kuratore hou op 3 Januarie 2006 ‘n Beroepingsvergadering vir ‘n
professor in Praktiese Teologie. Dr RS Letsosa word volgens vroeëre besluit
van die Kuratore by die instelling van kapasiteitsbouposte, ter approbasie
voorgehou.

1.2 Die Kuratorium
Die termyn van die huidige Kuratore verstryk en die Partikuliere Sinodes is
versoek om nuwe Kuratore en Breë Kuratore aan te wys. Die Kuratorium sal in
Januarie 2006 konstitueer.

1.3 Indiensopleidingsentra
‘n Deeglike verslag oor die werk aan die indiensopleidingsentra Nqutu, Mojadi
en Mukhanyo, waar ook in samewerking met die TSP predikante opgelei word,
is ontvang. Die Kuratore het met dankbaarheid kennis geneem van die goeie
werk wat by die sentra gedoen word. Opleiding vir predikante van verskillende
onafhanklike kerke word ook hier aangebied, waardeur die Gereformeerde
teologie baie wyd uitgedra word. Opheffingswerk in die gemeenskappe waar
die sentra gevestig is en evangelisasiewerk vorm ‘n belangrike deel van hulle
werk.

1.4 Hersiening van die Ooreenkoms tussen die GKSA en die NWU (tevore PU vir
CHO)
Die Kuratore het namens die GKSA die Ooreenkoms hersien en in November
2005 goedgekeur. Die Kuratore het die afhandeling na die Dekaan van Fakulteit
Teologie, prof A le R du Plooy en die Voorsitter van die Kuratorium, ds PJ van der
Walt (met ondertekeningsbevoegdheid) verwys om in oorleg met prof Ig Vorster
die regstegniese terminologie te kontroleer en die tersaaklike aspekte aan die
Sinode te rapporteer. Die ondertekening sal plaasvind in teenwoordigheid van
die Kampusrektor.
Sien Ongepubliseerde Bylae D. Bylae D sal tydens die Sinode beskikbaar wees.
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Aanbeveling: Die Sinode neem kennis van die sake vermeld in 1.1 tot 1.4
Besluit: Kennis geneem.

2. Sake waaroor die Sinode moet besluit
2.1 Befondsing vir Potchefstroomse Teologiese Publikasies

Die Kuratore versoek die Sinode 2006 om in die befondsing van die PTP te
voorsien deur een kollekte per jaar vir ‘n tydperk van 3 jaar af te staan, of op ‘n
ander wyse befondsing te voorsien.
Aanbeveling: Die Sinode voorsien in die befondsing van die PTP deur een
kollekte per jaar vir ’n tydperk van 3 jaar aan die PTP af te staan, of op ’n ander
wyse te voorsien.

Besluit: Goedgekeur.
2.2 Bykomende akkommodasie
2.2.1 Begronding
2.2.1.1 Die opleidingsgeleenthede van die TSP en die Fakulteit Teologie het oor die

afgelope paar jaar plaaslik en internasionaal dinamies gegroei. Dit het
meegebring dat die Reformatoriese Teologie ver buite die grense van die
GKSA en die RSA uitgedra word. In 2005 was 530 studente vir Teologie
ingeskryf waarvan ongeveer 20% op M- en D-vlakke.

2.2.1.2 Hierdie ontwikkelinge bring mee dat addisionele personeel aangestel moet
word. Die fasiliteite word tans so goed moontlik benut, maar het ontoereikend
vir die behoeftes van die Fakulteit en die Teologiese Skool geword.
Bykomende akkommodasie, waaronder klaskamer- en kantoorruimtes tel,
word gevolglik ‘n noodsaaklikheid.

Besluit: Kennis geneem.
2.2.2 Behoeftebepalings reeds gedoen
2.2.2.1 ‘n Behoeftebepaling is reeds deur die Senaat gedoen. Verskeie

behoeftebepalingsgesprekke het plaasgevind wat op ‘n vergadering van 12
September 2005 uitgeloop het waarby die Fakulteit, die TSP, die NWU, die
Administrat iewe Buro en die Kuratorium verteenwoordig was
(Ongepubliseerde Bylae E).

2.2.2.2 Tydens hierdie vergadering was onder meer die volgende sake op die Agenda:
2.2.2.2.1 ‘n Ruimtelike behoeftestelling vir die bestuurskomponent (kantoorruimtes,

administratiewe area en klasruimtes).
2.2.2.2.2 Die aanspreek van bykomende akkommodasie deur die oprigting van ‘n

addisionele gebou (Notule van vergadering, 12 September 2005, 5 en
6.1–6.4).

Besluit: Kennis geneem.
2.2.3 Scenario’s vir die toekoms
2.2.3.1 Langtermyn
2.2.3.1.1 Die oprigting van ‘n addisionele gebou om te voldoen aan die toenemende

behoeftes van die TSP en die Fakulteit Teologie.
2.2.3.1.2 Vir hierdie ondersoek en beplanning is dit noodsaaklik dat die volgende

partye betrek word: die Fakulteit Teologie, die TSP, die NWU, die
Administratiewe Buro, die Kuratorium en die Gereformeerde Kerk
Potchefstroom-Noord.

2.2.3.1.3 Hierdie scenario vereis sodanige finansiële beplanning en haalbaarheid
in samewerking met al die betrokkenes dat die minste moontlike las op
die kerke by wyse van ramings geplaas word.
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2.2.3.2 Tussentyds
2.2.3.2.1 Fasiliteite by Administratiewe Buro

(a) Tydens die vergadering van 12 September 2005 en die vergadering
van die Kuratorium (15, 16 November 2005) is kennis geneem van
beskikbare fasiliteite in die gebou waar die Administratiewe Buro geleë
is en benut sou kon word.

(b) Die moontlikheid word deur die Fakulteit en TSP in gesprek met die
Administratiewe Buro verder ondersoek teen watter koste die
benodigde oppervlakte op korter en moontlik langer termyne beskikbaar
gestel kan word.

2.2.3.2.2 Alternatief by die NWU
Indien die moontlikheid by die Administratiewe Buro (2.2.3.2.1) nie realiseer
nie, oorweeg die Fakulteit en TSP die moontlikheid om tussentyds
bykomende akkommodasie op die Potchefstroom-kampus te bekom.

Besluit: Kennis geneem.
2.2.4 Aanbevelings
2.2.4.1 Tussentyds

Onderhandelinge en gesprekvoering tussen die Fakulteit, die TSP, die
Administratiewe Buro en die NWU (2.2.3.2.1 en 2.2.3.2.2) word voortgesit
om die behoefte aan bykomende akkommodasie aan te spreek.

2.2.4.2 Langtermyn
2.2.4.2.1 Die Sinode neem kennis van die volgende:

(a) Behoeftebepalings wat reeds gedoen is en op die noodsaak van
bykomende akkommodasie dui.

(b) Vergaderings wat reeds tussen betrokkenes plaasgevind het om die
moontlikheid van ‘n addisionele gebou te bespreek.

(c) Die Kuratorium se bevinding: “Op die langtermyn dui die behoefte aan
dat bykomende akkommodasie in die vorm van ‘n addisionele gebou
beskikbaar moet wees” (Rapport Kommissie, 3.5 – Ongepubliseerde
Bylae F).

2.2.4.2.2 Die Sinode gee ’n mandaat aan die Bestuur van die Administratiewe Buro
om te begin beplan vir die oprigting van ‘n addisionele gebou in
onderhandeling en samewerking met die Fakulteit, die TSP, die Kuratorium,
die NWU en die Gereformeerde Kerk Potchefstroom-Noord met inagneming
van die finansiële implikasies daarvan vir die kerke. ‘n Deeglike
kosteberaming moet opgestel word en befondsingsmoontlikhede (bv deur
die  NWU) moet ondersoek word vir voorlegging aan die volgende Sinode.

2.2.4.2.3 Die Rapport moet reeds tydens die 2006 November-verslagvergadering van
die Administratiewe Buro aan die afgevaardigdes van die Klassisse en
Partikuliere Sinodes voorgelê word. Indien die voorlegging tot bevrediging
van die bogenoemde partye sou wees, met inagneming van die finansiële
implikasies en onderworpe daaraan dat die risiko op die kerke nie onbillik
sou wees nie, word ‘n mandaat verleen om met die projek voort te gaan.

Besluit: Goedgekeur.
2.3 Teologiese Opleiding vir Afrika
2.3.1 Opdrag

Sinode 2003:728, 1.1:
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1. Dat onderneem word om dringend en ernstig te herbesin oor opleiding van
predikante in die GKSA, in die lig van die kritieke bedieningsnood in veral
swart, landelike en “township”-gemeentes.

2. Dat die Kuratore saam met die opleidingsentra ondersoek doen op watter
wyse kandidate opgelei kan word met die hulp en toesig van meerdere
vergaderings in die gebied waar die kandidate woon, onder andere deur
die gebruikmaking en uitbreiding van die Telematiese Leersisteme van die
Fakulteit Teologie.

Kuratorium – November 2002 – 9.4
1. Dat die Kuratore kennis neem van die byeenkoms wat in opdrag van die

Kuratore gehou is op 9 September 2002 by die Gereformeerde Kerk
Rietvallei. Dit was ‘n konferensie en werkswinkel wat deur verskillende
rolspelers bygewoon is en gehandel het oor Gereformeerde Teologiese
Opleiding vir Suidelike Afrika en Afrika.

2. Dat die Kuratore kennis neem van die verslag oor die dag se verrigtinge.
3. Dat die hele saak van Gereformeerde Teologiese Opleiding vir Suidelike

Afrika en Afrika, wat nou aansluit by die sake wat in die gesprek met Sinode
Soutpansberg aan die orde is, na die volgende Kuratore verwys word vir
oorweging.

4. Dat die Kuratore aan Sinode Potchefstroom 2003 kennis gee van die hele
saak van Gereformeerde Teologiese Opleiding vir Suidelike Afrika en Afrika.

5. Dat die volgende Kuratore die probleme, uitdagings en voorstelle wat in die
Verslag in 2 genoem, opgeteken is, in bogenoemde oorweging (sien 3)
oorweeg, evalueer, en aan aandag gee.

6. Dat die benoemde Kuratore vir IOS opdrag kry om in 2003 ‘n
opvolgkonferensie oor Gereformeerde Teologiese Opleiding vir Suidelike
Afrika en Afrika met die ander rolspelers en belangstellendes te hou.

7. Dat die Kuratore kennis neem van die verslag vanaf Mukhanyo Theological
College.

Samevatting van die mandaat / opdrag tov die gesprek oor Teologiese
Opleiding vir die GKSA, Suidelike Afrika en Afrika
1. Die Kuratore moet sorg dat dringend en ernstig herbesin word oor opleiding

van predikante in die GKSA, in die lig van die kritieke bedieningsnood in
veral swart, landelike en “township”-gemeentes.

2. Die Kuratore moet saam met die opleidingsentra ondersoek doen op watter
wyse kandidate opgelei kan word met die hulp en toesig van meerdere
vergaderings in die gebied waar die kandidate woon, onder andere deur die
gebruikmaking en uitbreiding van die Telematiese Leersisteme van die
Fakulteit Teologie.

3. Die Kuratore moet die probleme, uitdagings en voorstelle wat in die verslag
van die Rietvallei-byeenkoms van 9 September 2002 oor Gereformeerde
Teologiese Opleiding vir Suidelike Afrika en Afrika vervat is (saam met ander
tersaaklike inligting), oorweeg, evalueer, en aan aandag gee.

4. Die Kuratore vir IOS (Indiens-opleiding-sentras) moet in 2003 ‘n
opvolgkonferensie oor Gereformeerde Teologiese Opleiding vir Suidelike
Afrika en Afrika met die ander rolspelers en belangstellendes hou.
Die opvolgkonferensie het nie in 2003 plaasgevind nie, omdat daar gehoop
is dat die saak van eenheid in kerklike vergaderings eers afgehandel kon
word. Toe dit nie realiseer nie, is voortgegaan met gesprekke tussen
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verskillende rolspelers oor Gereformeerde Teologiese opleiding in
Suidelike Afrika en Afrika. Die neerslag hiervan word in die res van die
Rapport vervat.

Besluit: Kennis geneem.
2.3.2 Agtergrond

Kurrikulering en onderrig vind nie in ‘n lugleegte plaas nie, maar is bedoel om
kandidate te lewer wat effektiewe bedieningswerk in konkrete gemeentes kan
doen. Binne die relatief mono-kulturele opset van die tradisionele blanke GKSA
was dit nog nooit regtig nodig om hieroor gesprek te voer nie (omdat hierdie
dinge feitlik intuïtief meegeneem is in die bedieningspraktyk) – hoewel ook die
blanke komponent van die GKSA lankal nie meer as mono-kultureel beskryf
kan word nie. Nou, binne ‘n toenemend multikulturele kerklike opset, wat groot
uitdagings aan ons bedieningswerk – en juis daarom ook aan ons opleiding vir
bedieningswerk – rig, word die woorde van Paulus in 1 Korintiërs 9:19-23 uiters
relevant vir ons gesprek: “Hoewel ek vry is en van niemand afhanklik nie, het
ek my aan almal diensbaar gestel om soveel as moontlik mense vir Christus
te wen. Vir die Jode het ek soos ‘n Jood geword om Jode te wen… Vir almal
het ek alles geword om ten minste sommige te red. Dit alles doen ek ter wille
van die evangelie…”.
Daar is reeds baie werk gedoen ter wille van die uitlewing van kerklike eenheid
in die Gereformeerde Kerke in Suider Afrika (GKSrA)1. Histories het daar egter
verskille tussen die kerke van die verskillende Sinodes ontstaan. Een van hierdie
verskille is die unieke bedieningstyl wat in die Afrika-kerke gevestig is (kerke
wat uit sendingwerk ontstaan het). Dit gaan hier veral oor die praktyk van
preekhulpe, evangeliste en ander hulpkragte (wat soms nie in ‘n amp bevestig
is nie) wat op hierdie stadium nog die grootste deel van die daaglikse
bedieningswerk in swart kerke hanteer. Die situasie lyk heel anders in blanke
kerke, waar bevestigde en vol-betaalde, voltydse predikante meestal die
grootste deel van die bedieningswerk in ‘n gemeente (dikwels grootliks alleen)
hanteer. Die oorgrote meerderheid van bedieningswerk in swart kerke word
tans gedoen deur onopgeleide mense, wat nie as predikante bevestig is nie
(hoogstens as ouderlinge of diakens), maar wat nogtans deur Christus gawes
gegee is vir hulle dienswerk in Sy kerk. Dat daar nie ‘n voltydse, opgeleide, vol-
betaalde en bevestigde predikant in ‘n gemeente is nie, beteken nog nie dat
daar geen bediening kan wees nie. Hierdie bedieningswerk gaan egter mank
aan ‘n gebrek aan behoorlike opleiding2 van hierdie mense, wat dikwels swak
en oneffektiewe dienswerk en veral Woordverkondiging tot gevolg het. Baie
potensiële kandidate vir predikantsopleiding uit swart kerke is reeds voltyds
aan die werk in die kerke, en kan in terme van die leierskaps- en
bedieningsbehoeftes van die kerke waar hulle woon en werk, nie ‘n aantal jare
mis om elders residensiële opleiding te ondergaan nie.
In terme van opleidingsbehoeftes vir kontekstueel sensitiewe bediening, moet
erkenning gegee word aan die feit dat daar ook kontekstuele verskille (en dus

1 Van hierdie punt af verder word die afkorting GKSA gebruik vir die tradisioneel blanke,
Afrikaanssprekende Gereformeerde Kerke in Suid Afrika. Vir die doel van hierdie dokument word
die afkorting GKSrA gebruik vir die Gereformeerde Kerke in Suider Afrika, met verwysing na al die
kerke van Sinodes Potchefstroom, Zoutpansberg en Middellande.

2 “Opleiding” word hier nie eksklusief as akademies-universitêr verstaan nie, maar dui eerder op alles
wat nodig is om mense se bedieningsgawes optimaal te ontsluit, stimuleer en ontwikkel.



798

verskillende bedieningsbehoeftes) bestaan tussen kerke in tradisioneel blanke,
Afrikaanssprekende stedelike gebiede, Afrikaanssprekende plattelandse
gebiede, multikulturele verstedelikte gebiede, swart stedelike gebiede en swart
plattelandse gebiede. Dit is belangrik om nie uit die oog te verloor nie dat
bespreking oor die toekomstige bedieningsbehoeftes van kerke al ons kerke
insluit, nie net ons swart kerke nie.
Daar blyk ook ‘n groeiende behoefte te wees onder alle kerke wat deel uitmaak
van die GKSrA vir die moontlikheid om teologie te studeer sonder om uiteindelik
voltydse bediening in die tradisionele sin te betree. Hiermee word ‘n behoefte
geïdentifiseer om bestaande opleiding sodanig uit te brei dat ‘n fokus op
bedieningswerk sonder bevestiging as predikant ook moontlik word.

Samevattend
1. Die werklikhede van die lewe in baie kerke vra vir ‘n meer gediversifiseerde

bediening3, waarin die beskikbare gawes van mense wat reeds in
bedieningswerk aktief is, maar wat nie as predikante bevestig is of kan word
nie, optimaal aangewend, ontsluit en ontwikkel kan word.

2. Die leierskap in swart gemeentes sal waarskynlik vir die afsienbare toekoms
in die hande van persone bly wat nie oor die formele kwalifikasies en/of
gawes beskik om as predikante bevestig te word nie, en dikwels hoogstens
as ouderling bevestig is.

3. Dit impliseer dat ‘n kleiner aantal tradisionele predikante moontlik gedeel
moet word tussen ‘n aantal gemeentes (byvoorbeeld by wyse van kombinasie
beroepe), en dat die fokus in die bepaling van behoeftes vir opleiding naas
Woordverkondiging en pastoraat veral op toerusting en
leierskapsontwikkeling binne die gemeentes, op dissipelskapstoerusting en
die ontwikkeling van diverse vorms van spesifieke en gespesialiseerde
bediening in gemeentes moet wees.

4. Bogenoemde gebrek aan opleiding (en gevolglike probleme) is onder andere
die resultaat van ‘n opset waarin opleiding vir bedieningswerk eksklusief vir
voornemende predikante beskikbaar is. Erkenning vir ‘n uitgebreide
bedieningskonsep, waarin veral die amp van ouderling maksimaal ontsluit
word, is hier broodnodig indien die swart kerke werklik ‘n tuiste moet vind
binne ‘n multikulturele GKSrA.

5. Sodanige erkenning sou ook ‘n reuse verligting in bedieningsnood binne
heelwat tradisionele blanke gemeentes van die huidige GKSA kon beteken.
Baie blanke gemeentes gaan eweneens gebuk onder swak en oneffektiewe
bedieningswerk omdat voltydse betaalde en hoogsopgeleide predikante nie
meer ‘n bekostigbare opsie is nie.

6. Uit bogenoemde kan die gevolgtrekking gemaak word dat kerklike
opleidingswerk in die toekoms na regte nie meer beperk behoort te word tot
tradisionele opleiding slegs vir predikante nie. ‘n Meer uitgebreide opleiding
vir diverse vorms van spesifieke en gespesialiseerde bediening word nou
nodig, waarin tradisionele predikantsopleiding aangevul word met opleiding

3 Vanaf hierdie punt in die dokument, verwys die woord “bediening” in die meeste gevalle nie slegs na
die werk wat deur ‘n bevestigde en voltydse predikant van ‘n gemeente gedoen word nie, maar ook
na die breë spektrum van gediversifiseerde, spesifieke en gespesialiseerde bedieningswerk
(waaronder jeugwerk, berading, sending en evangelisasie, diakonaat ens.) aanvullend en
ondersteunend tot die tradisionele werk van ‘n bevestigde predikant.
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vir persone wat nie as predikante bevestig is of kan word nie.
Predikantsopleiding in die tradisionele sin van die woord is dan slegs een
faset van hierdie breër opleiding.

7. Omdat dit egter in bogenoemde ook oor Woordverkondiging en amptelike
onderrig in die kerke gaan, omdat dit verder oor ‘n wesenlike en substansiële
deel van die bediening in Gereformeerde Kerke landwyd gaan én omdat die
breër opleiding so ver as moontlik behoort aan te sluit by opleiding van
predikante (ter wille van kontinuïteit en moontlike voortgesette leer), is
besinning binne die kerkverband en sentrale toesig oor hierdie uitgebreide
opleiding deur een kuratorium noodsaaklik.

Besluit: Kennis geneem.
2.3.3 Moontlike bedieningsopleiding

Sowel die nood soos hierbo beskryf, as die roeping om ook by sodanige breër
opleiding betrokke te raak ter wille van die missionêre roeping van ons kerke,
bied ‘n gulde geleentheid om deur teologiese opleiding die waarheid en invloed
van Gereformeerde teologie baie wyd te laat uitkring. Die Kuratore en die
Teologiese Skool Potchefstroom moet dan in die volle breedte van diverse,
spesifieke en gespesialiseerde bedieningswerk wat in en deur ons kerke
gedoen word en gedoen kan word, toerusting en leiding gee. Hieronder volg ‘n
voorstel vir die wyse waarop hierdie betrokkenheid konkrete vorm kan kry
(Addendum 1).
1. Die huidige Teologiese Skool Potchefstroom en Fakulteit Teologie van

Noordwes Universiteit, elk op sy eie manier, funksioneer as kern en
fasiliteringsentrum van een gedesentraliseerde en gediversifiseerde
opleidingsinrigting vir alle vorms van bediening in die GKSrA. Leersentrums
(beide bestaande en moontlike nuwes) van Noordwes Universiteit en ander
onafhanklike skole (byvoorbeeld Nqutu en College ya Mojadi) word deur
middel van akkreditasie geïntegreer. Hoewel die skole bestuursmatig hulle
selfstandigheid behou, is die Kuratorium verantwoordelik vir die kurrikulum
en vir toesig oor doserende en/of fasiliterende personeel (waar opleiding
geskied met die oog op bediening in die GKSrA). Die verhouding met
sodanige onafhanklike skole moet kontraktueel goed omskryf word, na
analogie van die samewerkingsooreenkomste wat die Fakulteit Teologie
reeds met ‘n aantal instellings aangegaan het.

2. Die skole en sentra buite Potchefstroom konsentreer hoofsaaklik op
opleiding van persone wat betrokke is by diverse, spesifieke en
gespesialiseerde bedieningswerk in gemeentes, maar wat nie noodwendig
as predikant bevestig kan of wil word nie. Hiervoor word gebruik gemaak
van sertifikaat en diploma kwalifikasies (soos byvoorbeeld tans deur
Mukhanyo Theological College aangebied word), asook ‘n BTh-graad
(telematies deur die Fakulteit Teologie van Noordwes Universiteit
aangebied).

3. In soverre Kandidaats I-III saamval met die BTh kwalifikasie, bestaan die
moontlikheid om die Kandidaats I-III studie buite Potchefstroom te voltooi.
Die opleiding van kandidate, sowel as alle nagraadse studie, vind egter
normaalweg in Potchefstroom plaas. Waar persoonlike omstandighede of
die nood van kerke ‘n ander weg vra, word dit op ‘n ad hoc-basis deur die
Kuratore gereël.
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4. Potchefstroom is tegelyk ook ‘n fasiliteringsentrum vir ander sentra, op grond
van die konsentrasie van vakkundige spesialisasie, veral met die oog op
kurrikulum ontwikkeling en die ontwikkeling van telematiese studiemateriaal.
Die fasilitering van telematiese modules kan uitbestee word aan die
personeel van ander sentra, wat dan as fasiliteerders optree.

5. Opleiding vir diverse, spesifieke en gespesialiseerde bedieningswerk (dus
nie met die oog op bevestiging as predikant nie) aan sentra buite
Potchefstroom word by wyse van ‘n kombinasie van telematiese studie,
persoonlike studie-begeleiding (“mentored reading”), deurlopende en
begeleide praktiese bedieningswerk in omliggende gemeentes asook
persoonlike begeleiding in ontwikkeling van spiritualiteit gedoen. Vir die
doel van bekostigbaarheid behoort plaaslike hulpbronne optimaal ontgin te
word.

6. In die samestelling van die kurrikulum is dit nodig om aandag te gee aan
die verdiskontering van praktiese kwessies eie aan Afrika en Suid-Afrika,
ter wille van konteks-sensitiewe bedieningsopleiding. Die ideaal is ‘n
teologie wat beide Skrifgetrou is én absoluut relevant vir die konteks van
Afrika en Suid-Afrika. Die kwessies waaraan aandag gegee word, hoef nie
noodwendig aan alle sentra dieselfde te wees nie. Dit moet egter op so ‘n
wyse gedoen word dat die universaliteit van die opleiding en die eenheid
binne die kerke nie prysgegee word nie. (Hierdie saak is reeds na die Senaat
van die TSP en die Fakulteit Teologie van Noordwes Universiteit verwys –
vergelyk vir meer besonderhede Addendum 2.)

7. Daar is soms persone (meestal predikante) wat as dosente en fasiliteerders
optree, wat nie spesifiek akademies (na-graads) daarvoor toegerus is nie.
Hierdie kategorie dosente is nie voltyds aan die Fakulteit Teologie verbonde
nie, en ook nie kerklik vir die 4e diens beroep nie.

8. Die hele breër opleiding (veral met verwysing na inhoud, kurrikulum,
bedieningsbehoeftes, uitkomste, toesig oor personeel ens.) staan onder
toesig van een sentrale Kuratorium wat só saamgestel is dat alle kontekste
waarbinne bediening binne die GKSrA plaasvind, verteenwoordig is.

9. Die gedesentraliseerde opleidingsentra funksioneer soos volg:
(i) hulle bied opleiding aan vir gediversifiseerde, spesifieke en

gespesialiseerde bediening op die vlak van sertifikaat, diploma en
BTh

(ii) waar moontlik kan reeds-bestaande geakkrediteerde programme van
instellings soos Potchefstroom en Mukhanyo gebruik word
(laasgenoemde veral vir die sertifikaat- en diploma-kursusse, wat nie
in Potchefstroom beskikbaar is nie), sodat onnodige duplisering nie
plaasvind nie en elke instelling nie eie programme uit die grond uit
moet ontwikkel nie. Mannekrag en tyd kan beter benut word indien
kursusmateriaal sentraal ontwikkel word (vgl inisiatiewe van Mukhanyo
in hierdie verband)

(iii) die kurrikula van die onderskeie kursusse moet sodanig opgestel
word dat daar behoorlike standaarde gehandhaaf word by alle
leersentra, en die kwalif ikasies moet deur die owerhede
geakkrediteer wees

(iv) verder moet die kurrikula aan al die vereistes van die Kuratorium
voldoen ten opsigte van leersuiwerheid, konfessionele eenheid en
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kandidaats-vereistes (vir gevalle waar studente ook kandidaatstudie
buite Potchefstroom doen)

(v) dit is in die aard van nagraadse studie om baie sterk te fokus op
formele vereistes van wetenskaplikheid. Sonder om egter te impliseer
dat laer standaarde of swak opleiding aanvaarbaar sal wees, sal die
fokus in die inleidende en voorgraadse kursusse primêr gerig wees
op kerklike en bedieningsaspekte, sonder om onwetenskaplik te
wees. Dit is nie ‘n teenstelling tussen kerklik en wetenskaplik nie,
maar eerder ‘n saak van verskillende nuanses binne ‘n omvattend
wetenskaplike benadering tot opleiding

(vi) ruimte vir onderlinge differensiasie is moontlik, mits die sentrale
minima van die kernkurrikulum gehandhaaf bly. ‘n Gesonde balans
tussen ‘n kernkurrikulum en gedifferensieerde inhoud moet
gehandhaaf word

(vii) kontekstuele differensiasie moet ook in onderlinge oorleg tussen
sentra en met die Kuratore plaasvind om te voorkom dat bepaalde
sentra volledig in ‘n eie koers ontwikkel

(viii) die kursusse word so opgestel en aangebied dat maksimum
artikulasie moontlik sal wees tussen sertifikaat, diploma en BTh in
terme van toegekende krediete en moontlike uittreevlakke. Op hierdie
wyse word ook ‘n potensiële voedingsbron vir die Teologiese Skool
Potchefstroom en die Fakulteit Teologie van Noordwes Universiteit
geskep

(ix) toelat ingsvereistes kan bepaal word deur middel van
owerheidsregulasies en onderlinge ooreenkoms, met dien verstande
dat krediet ook gegee word vir vorige leer én met genoeg
plooibaarheid om studente uit minder ontwikkelde omgewings
voldoende geleentheid te gee om in te haal

(x) hierdie opleiding word op so ‘n wyse gedoen dat die studente self
ook in staat is om saam met en onder leiding van ander
gemeenteleiers toerustingswerk in hulle eie gemeentes te doen, saam
met ander bedieningswerk, met dien verstande dat daar ook
voldoende geleentheid is vir kontaksessies met fasiliteerders,
dosente en mentors

(xi) laasgenoemde residensiële vereistes behoort egter so ver as
moontlik geminimaliseer te word, ten einde bekostigbaarheid te
handhaaf, nie onnodig inbreuk te maak op studente se pastorale
verantwoordelikhede nie en so inklusief as moontlik te wees ten
opsigte van moontlike kandidate vir opleiding

(xii) die betrokke gemeentes waar die studente hulle bedieningswerk
doen (hetsy omdat hulle daar gewerk het voordat hulle met hulle studie
begin het of omdat hulle aan ‘n bepaalde gemeente toegewys is)
tree as vennote in die opleidingsproses op, en die opleidingsentra
staan in deurlopende gesprek met die betrokke gemeentes. Waar
moontlik en/of wenslik kan hierdie vennootskap deur middel van ‘n
formele ooreenkoms gereël word

(xiii) gemeentes wat as vennote in die opleiding betrokke is, hoef nie in
die onmiddellike omgewing van die opleidingsentra geleë te wees
nie, maar moet wel binne redelike bereik wees sodat studente met
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gemak tussen die sentra en die gemeentes kan pendel
(xiv) studente word ook in hulle praktiese bedieningswerk begelei en

geëvalueer deur doserende personeel, predikante en kerkrade
(laasgenoemdes aan die hand van sentraal ooreengekome kriteria),
met bepaalde persone wat deurlopend as hulle mentors optree

(xv) die studente word veral ook begelei in hulle geestelike groei, sodat
hulle uiteindelik as afgeronde, volwasse geestelike leiers in die
geloofsgemeenskap kan dien

(xvi) meer gevorderde studente word op beperkte skaal as studente
fasiliteerders vir minder gevorderde kursusse gebruik, sodat hulle
eie vaardighede as opleiers en toerusters kan ontwikkel

(xvii) swart dosente en/of fasiliteerders moet so veel moontlik gebruik word,
ten einde maksimale kontekstuele relevansie te bevorder

(xviii) doserende personeel aan sentra buite Potchefstroom, sowel as ander
persone en studente aan opleidingsentra wat die akademiese gawes
daarvoor ontvang het, behoort aangemoedig te word om ook
nagraadse studie te onderneem, ten einde die poel van teologies-
wetenskaplike vaardigheid en kundigheid so breed en diep as
moontlik te maak. Hierdie persone moet so ver as moontlik in die
teologies-wetenskaplike proses betrek word ten einde hoëvlak
Gereformeerde teologie, wat absoluut relevant is in die konteks van
Afrika, ‘n werklikheid te maak – ‘n proses wat in krities-luisterende
dialoog met die kerke en die nie-kerklike omgewing moet plaasvind
ten einde werklik kontekstueel relevante, krities apologetiese en
missionêre kerke te help vorm

(xix) laasgenoemde het ook veral ten doel om die behoorlike verworteling
van die Gereformeerde Belydenis en lewe in die konteks van Afrika
te fasiliteer.

10. Eenheid in opleiding is van wesenlike belang, en kan op die volgende wyses
gehandhaaf en verder ontwikkel word:
(i) jaarlikse konsultasies tussen die Kuratore, die Teologiese Skool

Potchefstroom en die onderskeie sentra, met werksessies oor
kurrikulumontwikkeling, opleidingsmetodes, aanbiedings en kritiese
gesprek oor die hantering van kontekstuele kwessies, kritiese terugvoer
van personeel, studente en kerke;

(ii) deurlopende onderlinge gesprek tussen die verskillende sentra;
(iii) moontlike uitruiling van studente vir bepaalde korter en/of langer blokke

van hulle kursusse, sodat elke student die geleentheid kry om ook aan
ander kontekste en medestudente blootgestel te word. Hiermee kan
onderlinge kontak en kommunikasie tussen studente bevorder word, wat
van wesenlike belang is vir eenheid in ons kerke in die toekoms;

(iv) uitruiling van doserende personeel vir bogenoemde blok-kursusse.
11. Waar moontlik, is onderrig in studente se moedertaal ‘n prioriteit. Binne ‘n

multikulturele GKSrA moet daar egter ook ‘n manier gevind word om
interkerklike kommunikasie te verbeter. Ekumeniese kontakte in Afrika en die
res van die wêreld vereis ook goeie taalvaardighede. Die ontwikkeling van
taalvaardighede in ‘n verskeidenheid van tale (wat selfs Frans kan insluit) is
daarom belangrik en behoort op alle vlakke van studie aangemoedig te word.



803

12. Hierdie voorgestelde strukturering van opleiding behoort voortdurend
geëvalueer te word.

Besluit: Kennis geneem.
2.3.4 Kerkregtelike aspekte
2.3.4.1 Aspekte ten opsigte van predikantsopleiding
2.3.4.1.1 Plek van opleiding

(i) Die ideale situasie is dat voornemende predikante hulle volledige
opleiding in Potchefstroom doen. Waar nodig (soos bepaal deur
studente se persoonlike omstandighede of die behoeftes van kerke)
kan daar egter voorsiening gemaak word dat studente hulle Kandidaats
I-III buite Potchefstroom aan een van die erkende instellings doen of
deur middel van telematiese studie, met die Kandidaats IV-VI in
Potchefstroom. Uitsondering op hierdie ideale situasie is moontlik en
kan op ‘n ad hoc-basis deur die Kuratore gereël word (vgl hierbo).

(ii) As uitdrukking van eenheid in opleiding moet studente wat hulle
aanvanklike studie vir Kandidaats I-III buite Potchefstroom doen,
dieselfde keuringsproses deurloop as die huidige Potchefstroom
studente (dit wil sê: psigometriese toetse, onderhoude en ander
vereistes wat tans geld, moet ook vir hierdie studente geld). Hierdie
vereiste tree eers in werking wanneer ‘n student inskryf vir BTh I
(=Kandidaats I), en geld nie vir studente wat die sertifikaat, diploma of
BTh (nie-Bybeltale) wil volg nie.

(iii) Alle kandidate wat predikant wil word, volg die BTh (Bybeltale) program.
2.3.4.1.2 Doserende/fasiliterende personeel buite Potchefstroom

(i) Persone wat tans betrokke is by opleidingswerk buite Potchefstroom
is nie beroep ingevolge Artikels 2 en 18 van die Kerkorde nie. Om hier
orde op sake te bring, moet doserende en/of fasiliterende personeel
aan instel l ings buite Potchefstroom wat gemoeid is met
predikantsopleiding (dus: wat gemoeid is met studente wat die
Kandidaats I-III buite Potchefstroom deurloop), ‘n assesseringsproses
deurloop analoog aan die een wat tans geld vir buitengewone
benoemings aan die Fakulteit Teologie, ter wille van kontrole oor
leersuiwerheid, akademiese standaarde en eenheid in opleiding.

(ii) Hierdie persone moet op hierdie wyse deur die Kuratore erken word,
en sal in hulle onderrigwerk onder toesig van die Kuratore staan.

(iii) Wat betref hulle opleidingstaak moet daar – waar hulle deeltyds betrokke
is daarby en verder met bedieningswerk in gemeentes besig is –
behoorlike ooreenkomste met Kerkrade opgestel en onderteken word
deur alle betrokke partye.

2.3.4.2 Opleiding vir diverse, spesifieke en gespesialiseerde bediening (nie-
predikants-opleiding)
(i) Kerke, veral kerke in die Afrika-konteks (maar nie net hulle nie!) het ‘n

groot behoefte aan opgeleide persone wat as pastorale medewerkers
in gemeentes kan diens doen. Tot nou toe is hierdie persone dikwels
evangeliste of preekhulpe genoem, maar kerkregtelik is dit nodig om
orde op sake te stel.

(ii) Dit lyk wenslik om sodanige persone in die amp van ouderling te bevestig,
en maksimale opleiding te verskaf.
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(iii) Oor watter kwalifikasies hiervoor voldoende gaan wees, moet daar nog
meer gesprek met die kerke gevoer word.

(iv) In hierdie verband versoek die Kuratore Sinode 2006 om ‘n indringende
studie van die amp van ouderling te doen, ten einde hierdie amp tot die
maksimum te ontsluit met die oog op die bedieningsbehoeftes van kerke,
veral kerke in die Afrika-konteks, maar ook met insluiting van alle ander
kerke in die GKSrA.

2.3.4.3 Missiologiese gerigtheid
(i) Die bestaande kurrikula van die teologiese opleiding aan die TSP en by

die Indiensopleidingsentras behoort sodanig uitgebrei, verander en
aangepas te word dat aan die behoeftes vir effektiewe sendingopleiding
voldoen kan word.

(ii) Dit is ook belangrik om alle aspekte van die teologiese kurrikulum ‘n
meer missionêre fokus te gee, sodat ‘n missionêr ingestelde teologie
(en daarom ook predikante en kerke) gestalte kan kry.

(iii) Die daarstel van ‘n Skool vir sendingwetenskap moet indringend deur
die TSP in samewerking met die Fakulteit Teologie (NWU) ondersoek
word.

(iv) Afhangende van die vlak van opleiding kan die Teologiese Skool en ander
skole, soos Mukhanyo Theological College, met mekaar oorleg pleeg in
die lig van die behoeftes van kerke wat betrokke is by sending.

Besluit: Kennis geneem.
2.3.5 Moontlike kurrikula vir bykomende programme

Dit is op hierdie vroeë stadium nie moontlik om ‘n detail-kurrikulum voor te stel
nie. Vir die doel van hierdie Rapport word die volgende sketsmatige konsep
voorgestel, wat ‘n aanduiding gee van die manier waarop die Kommissie
geredeneer het. Die detail kan op ‘n later stadium uitgewerk en gefinaliseer
word, hangende goedkeuring van hierdie Rapport.
(i) ‘n Omvattende kurrikulum word voorgestel, met ten minste drie vlakke

wat moontlikhede bied vir die volgende kwalifikasies: sertifikaat, diploma
en BTh (hetsy Bybeltale of nie-Bybeltale, afhangende van die voorneme
van ‘n student om later as predikant bevestig te word al dan nie)

(ii) Al drie kwalifikasies (sertifikaat, diploma en BTh) is kwalifikasies in eie
reg, elk met eie duidelik gedefinieerde uitkomste

(iii) Daar is intreevlakke en uittreevlakke voor en na elke kwalifikasie.
Studente kan daarom op enige punt hulle studie begin of afsluit, afhangende
van hulle agtergrond, vorige leer, vermoëns en behoeftes

(iv) Krediete wat vir die sertifikaat toegeken is, sal erken word indien ‘n
student wil voortgaan met ‘n diploma, en krediete wat toegeken is vir die
diploma sal erken word indien ‘n student wil voortgaan met die BTh

(v) Die verskillende vakinhoude van die onderskeie kwalifikasies sal verskil
wat betref akademiese vlak, spesialisasie en diepte van behandeling

(vi) Slegs die inhoud van die BTh (Bybeltale) oorvleuel met die
kandidaatsvereistes soos bepaal deur die kerke (normaalweg is BTh I
(Bybeltale) dieselfde as Kandidaats I)

(vii) Volgens die huidige vereistes van die NQF, benodig ‘n sertifikaat 135
krediete, ‘n diploma 240 en ‘n BTh 384

(viii) Die kursusse van Mukhanyo Theological College kan as voorbeeld dien
van moontlike kurrikula vir die sertifikaat and diploma.

Besluit: Kennis geneem.
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2.3.6 Mentorskap, spiritualiteit en geestelike (dienende) leierskap
Oor die volgende sake moet meer navorsing (waarskynlik deur die TSP in
samewerking met die Kuratorium) gedoen word:
(i) Binne die Afrika-konteks is daar veral ‘n groot behoefte aan ‘n fokus op

die dienende karakter van Bybelse leierskap, aangesien daar baie kerke
is wat ly onder magsbehepte leiers. Dit sal goed wees as by die Teologiese
Skool hieroor spesifieke navorsing gedoen word.

(ii) Mentorskap is veral ‘n saak van geestelike verhoudings tussen dosente
(en selfs predikante en ouderlinge van plaaslike gemeentes) en studente.
Die onderwerpe van spiritualiteit en geestelike leierskap vereis ‘n
kombinasie van kursusmateriaal en geestelike verhoudings. Ondersoek
behoort ingestel te word na maniere waarop hierdie verhoudings moontlik
gemaak kan word.

(iii) Die moontlikheid behoort ondersoek te word van ‘n eerste inleidende jaar
van internskap, voor die formele aanvang van akademiese studie. ‘n
Alternatief is ‘n sewende studiejaar wat ingerig word as ‘n praktiese jaar
van internskap voor bevestiging en na afsluiting van akademiese studie,
met werk in een of meer gemeentes onder toesig van ‘n predikant en
Kerkraad. Die motivering hiervoor is tweevoudig: (a) studente is baie jonk
en onervare wanneer hulle hulle formele studie voltooi en beroepbaar gestel
word, en (b) baie studente het weinig begrip van die praktiese implikasies
van lewe in die bediening. Hulle ervaar ‘n groot skok wanneer hulle in ‘n
gemeente bevestig word, en sommiges wens dat hulle nooit gekies het
om predikant te word nie. ‘n Inleidende of finale jaar van internskap kan
tyd gee vir groter volwassenheid en ervaring van kandidate, terwyl hulle
ook blootstelling kry aan die realiteite van die lewe in die bediening voor
hulle bevestig word.

Besluit: Kennis geneem.
2.3.7 Aanbevelings

Die Sinode:
2.3.7.1 neem kennis van 2.3.1 (Opdrag)
2.3.7.2 neem kennis van 2.3.2 (Agtergrond)
2.3.7.3 aanvaar die moontlike ontwerp vir bedieningsopleiding (2.3.3) met die oog

op uitgebreide bedieningswerk in ons kerke asook met die oog op die
missionêre roeping van ons kerke

2.3.7.4 aanvaar die voorstelle wat gemaak word met betrekking tot die plek van
opleiding (2.3.4.1.1)

2.3.7.5 aanvaar die voorstelle wat gemaak word met betrekking tot doserende en/of
fasiliterende personeel buite Potchefstroom (2.3.4.1.2)

2.3.7.6 besluit om Studiedeputate aan te wys om ‘n diepgaande studie te maak van
die amp van ouderling ten einde dit optimaal te benut in die lig van die
behoeftes van die kerke aan persone wat verantwoordelikheid kan aanvaar
vir diverse, spesifieke en gespesialiseerde bedieningswerk in die kerke (vgl
2.3.4.2)

2.3.7.7 aanvaar die voorstelle in 2.3.4.3 gemaak en verwys dit na die senaat van die
TSP om in samewerking met die Kuratorium en die Fakulteit Teologie van die
NWU (Potchefstroom) daaraan aandag te gee

2.3.7.8 aanvaar in beginsel die implementering van ‘n drie-vlak program van opleiding
waarin gebruik gemaak word van sertifikaat, diploma and graad (voor- sowel
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as nagraads) kwalifikasies, en versoek die Fakulteit Teologie van die
Noordwes Universiteit  (Potchefstroom) en die Teologiese Skool
Potchefstroom om in samewerking met ander rolspelers (wo die
Gereformeerde indiensopleiding-sentrums) die moontlikheid te ondersoek om
betrokke te wees by die aanbieding van sertifikaat en diploma kwalifikasies
in Teologie (vgl 2.3.5)

2.3.7.9 versoek die Skool vir Kerkwetenskappe van die Fakulteit Teologie van die
NWU (Potchefstroom) om ‘n nuwe projek te vestig ten einde navorsing te doen
oor moontlike insluiting van mentorskap, spiritualiteit en geestelike (dienende)
leierskap as deel van die teologiese kurrikulum (vgl 2.3.6)

2.3.7.10 versoek die Senaat om in samewerking met die Kuratorium ondersoek in te
stel na wyses waarop geestelike verhoudings tussen dosente aan die TSP
en onafhanklike skole, asook predikante en ouderlinge van plaaslike kerke
(enersyds) en studente (andersyds) aangemoedig kan word (vgl 2.3.6)

2.3.7.11 versoek die Senaat om in samewerking met die Kuratorium ondersoek in te
stel na die moontlikheid van ‘n eerste of sewende jaar van internskap in
plaaslike kerke vir studente wat die Kandidaatsprogram wil volg of gevolg
het (vgl 2.3.6)

2.3.7.12 versoek die Kuratorium om die sake genoem in hierdie Rapport te monitor,
sake voortspruitend te hanteer, en aan die volgende Sinode hieroor verslag
te doen. Sien ook Bylae G.

2.3.7.13 Die Sinode versoek die Kuratore om toe te sien dat die opleiding van
predikante deur die GKSA as ‘n kerklike saak deurlopend in die strategiese
beplanningsproses van die Senaat van die TSP geëvalueer sal word teen
die agtergrond van verwikkeling op tersiêre onderwysvlak.

Besluit: Goedgekeur.

3. Ondertekening van die ooreenkoms tussen die GKSA (TSP) en die NWU
Prof AL Combrink, Rektor van die Potchefstroomkampus, word in die Sinode
verwelkom. Prof A le R du Plooy, dekaan van die Fakulteit Teologie, gee ‘n kort
agtergrond oor die nuut opgestelde ooreenkoms tussen die GKSA (TSP) en die
NWU. Prof Combrink en ds PJ van der Walt rig elkeen ‘n kort woord tot die Sinode.
Die ondertekening vind plaas.
Namens die NWU teken proff Combrink en Du Plooy, namens die Kuratore TSP
teken ds PJ van der Walt – voorsitter Kuratore TSP – en as getuies die Voorsitter
van die Sinode, dr DG Breed en die skriba, dr CJ Smit.
Die ooreenkomste word wedersyds oorhandig.
Die Sinode sing Ps 20:1, 2 en 4.
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23.2 PROF MA KRUGER : EIS TEEN DIE GKSA (Art 143)

A. Ds PJ van der Walt rapporteer namens die Kommissie Teologiese Skool.
B. Besluit: Die eis word nie ontvanklik verklaar nie. (Derhalwe word die eis nie

gepubliseer nie – Deputate Handelinge.)
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23.3 INLEIDENDE EN VOORTGESETTE KOMMENTAAR VAN PROF MA
KRUGER OOR VERSKIL TUSSEN DIE KURATORE EN HOMSELF
(ART 143)

A. Ds PJ van der Walt rapporteer namens die Kommissie Teologiese Skool.
B. Besluit: Die kommentaar word nie ontvanklik verklaar nie. (Derhalwe word die

kommentaar nie gepubliseer nie – Deputate Handelinge.)
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23.4 BESKRYWINGSPUNT PARTIKULIERE SINODE PRETORIA OOR MULTI
INTREE- EN UITTREEVLAKKE IN TEOLOGIESE OPLEIDING (Artt 145,
214)

A. Ds BCG Fourie stel die Beskrywingspunt.
B. Besluit: Die Beskrywingspunt word verwys na die Kommissie Teologiese Skool.
C. Ould E van Loggerenberg rapporteer namens die Kommissie Teologiese Skool.

D. BESKRYWINGSPUNT
Teologiese opleiding in die GKSA moet in die toekoms so gestruktureer word dat ook
voorsiening gemaak word vir multi intree- en uittreevlakke in opleiding. Op hierdie
wyse word teologiese opleiding verruim om ook sertifikaat- en diploma-opleiding te
verskaf.

Motivering
1. Tradisioneel is slegs voorsiening gemaak vir die opleiding van predikante in die

GKSA. Die verwerwing van die teologiese graad het ineengeloop met die
verwerwing van die kandidaatsertifikaat.

2. Deur hierdie voorgestelde opleiding kan lidmate hulleself beter toerus vir sekere
dienste in die kerk. Die ouderling of diaken kan dus meer grondige teologiese
kennis verwerf en vaardighede verbeter. Die amp van gelowige word ook so
gestimuleer.

3. Die konsep word reeds met groot vrug in en deur die Mukhanyo Theological
College gevolg om doeltreffende en gerigte opleiding te verskaf binne ‘n Afrika-
konteks.

4. Die verslag van die Kuratore tov Teologiese Opleiding in Afrika onderskryf ook
hierdie benadering.

E. KOMMISSIERAPPORT
Beredenering

Die Beskrywingspunt stem presies ooreen met ‘n aanbeveling wat deur die Kuratore
in hulle aanvullende verslag aan die Sinode gemaak word, vergelyk Dokument AA
18.1 vanaf p811 – kyk die Aanbevelings op p821, item 2.3.7.8 wat soos volg lees:
“aanvaar in beginsel die implementering van ‘n drie-vlak program van opleiding waarin
gebruik gemaak word van sertifikaat-, diploma- en graad- (voor- sowel as nagraads)
kwalifikasies, en versoek die Fakulteit Teologie van die Noordwes-Universiteit
(Potchefstroom) en die Teologiese Skool Potchefstroom om in samewerking met ander
rolspelers (w.o. die Gereformeerde indiensopleiding-sentrums) die moontlikheid te
ondersoek om betrokke te wees by die aanbieding van sertifikaat en diploma
kwalifikasies in Teologie”.
Aanbeveling
Dat gevolg gegee word aan die Beskrywingspunt en dat die hele Beskrywingspunt
saam met die aanbevelings van die Rapport van die Kuratore gelees word.

Besluit: Goedgekeur.
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23.5 BESKRYWINGSPUNT PARTIKULIERE SINODE PRETORIA OOR
VOORTGESETTE TOERUSTING VAN PREDIKANTE (Artt 146, 216

A. Ds BCG Fourie stel die Beskrywingspunt.
B. Besluit: Die Beskrywingspunt word verwys na die Kommissie Teologiese Skool.
C. Oudl E van Loggerenberg rapporteer namens die Kommissie Teologiese Skool.

D. BESKRYWINGSPUNT
1. Dat die Teologiese Skool met die Kuratorium versoek word om ’n oorkoepelende

en aktuele raamwerk voor te stel vir die voortgesette toerusting van predikante in
die bediening , wat deur die Teologiese Skool gereël moet word.

2. Dat die Kerkrade opgeroep word om die predikante in diens in die onderskeie
gemeentes jaarliks vir ’n bepaalde tyd af te sonder en in staat stel om hierdie
geleenthede by te woon.

3. Dat die Sinode ’n dringende beroep doen op alle predikante in die bediening om
hulleself voortdurend vir die uitvoering van hulle ampswerk verder toe te rus deur
die bywoning van hierdie geleenthede.

Motivering
1. Om die Woord steeds reg te sny in ’n snel-ontwikkelende teologiese wêreld en

kerklike wêreld is voortgesette toerusting nodig (vgl Bevestigingsformulier vir
predikante).

2. Om dwaalleer vroegtydig te herken en die gemeentes betyds in te lig en te waarsku,
asook om die eenheid in die kerke te dien, is voortgesette toerusting nodig (KO,
art 18, Bevestigingsformulier vir predikante).

3. Tans geskied verdere toerusting sporadies en ongestruktureerd.

E. KOMMISSIERAPPORT
Beredenering
Die verantwoordelikheid vir onderrig en die navorsingsuitsette, asook die wye logistieke
verantwoordelikhede van die personeel van die Teologiese Skool, dui daarop dat die
TSP feitlik oorbelaai is. Die TSP beskik nie tans oor die kapasiteit om sodanige
bykomende verantwoordelikhede te aanvaar nie.
Met behulp, egter, van die benutting van die telematiese benadering om onderrig te
gee, kan die saak moontlik aandag geniet. Predikante met nagraadse kwalifikasies
kan ook met voortgesette toerusting behulpsaam wees. Die modules waarmee die
skripsie asook die spesialiteitsvak op die voorgestelde Kandidaats 6-vlak vervang
is, bied ook vir eers ‘n moontlikheid vir bykomende voortgesette toerusting vir
predikante.
Aangesien dit grootliks ‘n behoefte by baie predikante is, is die saak egter
belangwekkend. Nagraadse studente sou ook goedskiks gebruik kon word om met ‘n
moontlike ondersoek ‘n bydrae tot identifisering en beskrywing van die behoefte te
lewer.
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Aanbeveling
Die Beskrywingspunt word uitgebrei met punt 4:
Dat die aangeleentheid eers na die Senaat van die Teologiese Skool verwys word om
die voortgesette toerusting van predikante te ondersoek, en die moontlikhede aan
die Kuratorium te rapporteer teen einde 2006.

Besluit: Aan die Beskrywingspunt met die byvoeging van 4 word gevolg
gegee.
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23.6 BESKRYWINGSPUNT PARTIKULIERE SINODE BOSVELD OOR
OPLEIDING VAN PREDIKANTE (Artt 147, 213)

A. Dr ALA Buys stel die Beskrywingspunt.
B. Besluit: Die Beskrywingspunt word verwys na die Kommissie Teologiese Skool.
C. Ds HC van Rooy rapporteer namens die Kommissie Teologiese Skool.

D. BESKRYWINGSPUNT
Die Sinode gee opdrag aan die Kuratore om die bestuur en voortbestaan van die
Teologiese Skool suiwerder in ooreenstemming te bring met die beginsel van:
Opleiding van predikante geskied alleen deur en vir die kerke.

Motivering
1. Die Skriftuurlike beginsel1

1.1 Die beginsel van: Die opleiding van predikante deur kerklike ampsdraers berus
op die Skrif.

1.2 Onder die ou verbond dra die stam van die Leviete verantwoordelikheid vir die
offerdiens en vir die onderrig van Gods volk in die wette van die Here2. Om die
onderrig te kan uitvoer moet die Leviete vanselfsprekend opgelei word. Leviete
lei Leviete op. Samuel (‘n Leviet), ontvang sy godsdienstige opvoeding
grotendeels van die hoëpriester Eli3.

1.3 Leviete wat grondig in die Skrif tuis is, staan na die ballingskap bekend as
Skrifgeleerdes. Esra is ‘n voorganger in hulle midde4.

1.4 Telkens wanneer Leviete hulle onderrig-roeping versaak, gee die Here profete.
‘n Groep profete onder leiding van Samuel tree op5 in ‘n tyd waarin die Woord
van die Here maar skaars is6. Die later profete-seuns is manne wat in ‘n tyd van
kerklike verval deur die profete Elia en Elisa geskool word7. Verskeie groepe
profete ontvang onderrig. Elia en Elisa het profeteskole op Bet-el8, Jerigo9 en
Gilgal10. Ook die profeet Jesaja het ‘n skool. Sy leerlinge11 ontvang onderrig van
hom. Skoling van profete deur profete is so normaal in Israel – Amos vertel dat hy
‘n uitsondering op hierdie reël is in sy uitspraak: Ek is “geen profeet en ook geen
profete-seun nie”12.

1 Die gegewens kom hoofsaaklik uit ‘n toespraak van ds JG Meijer tydens ‘n jaarvergadering van VGL
op 13 Oktober 2001 by die Gereformeerde Kerk Oos-Moot. Vgl ook: Dr GCP van der Vyver, My
erfenis is vir my mooi, 1969:19.

2 Lev 10:11; Deut 33:10; vgl Mal 2:6-7.
3 1 Sam 2:11.
4 Esra 7:6, 11. Esra gee leiding aan ‘n groep Skrifgeleerdes; sien Neh 8:5-10.
5 1 Sam 19:20.
6 1 Sam 3:1.
7 Sien onder meer 1 Kon 20:35; 2 Kon 2:12; 6:1-3.
8 2 Kon 2:3.
9 2 Kon 2:5.
10 2 Kon 4:38.
11 Jes 8:16.
12 Amos 7:14. Hy is in ons kerklike terme volgens KO, art 8 ‘n profeet sonder kerklike opleiding.
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1.5 Kerklike opleiding: Hierdie reël bly geldig, ook in die nuwe bedeling. Ons Verlosser
kies twaalf dissipels, leerlinge. Hy lei hulle gedurende sy driejarige ampsbediening
in Israel tot apostels op. Hulle is na Christus se hemelvaart gereed om die
evangelie amptelik te verkondig.

1.6 Die apostels neem op hulle beurt die opleiding waar. Paulus onderrig Lukas op sy
sendingreise sodat hierdie medikus in staat is om twee boeke van die Nuwe
Testament te skryf: Sy Evangelie en die boek Handelinge. Apostels praat oor hulle
leerlinge as hulle kinders of seuns. Petrus lei Markus op13, die skrywer van die
Evangelie onder sy naam. Paulus is die geestelike vader van Timoteus14 en Titus15.

1.7 Die beginsel van kerklike opleiding bly in alle tye van krag. Paulus roep Timoteus
om die volgende geslag voorgangers op te lei met die woorde: Wat “jy van my
gehoor het onder baie getuies, vertrou dit toe aan getroue manne wat bekwaam
sal wees om ook ander te leer”16.

1.8 In die amptelike opleiding van bedienaars van die Woord sowel onder die ou as
die nuwe verbond, bemerk ons die liefdevolle sorg van ons Hemelse Vader vir sy
kinders. Hy gee in alle tye manne wat Sy Woord suiwer verkondig. Hy gee ook
kerklike ampsdraers wat hulle oplei, tot instandhouding van die geloof, tot opbou
en uitbreiding van Sy kerk.

1.9 Hy doen dit egter nie sonder om Sy kerk daarby in te skakel nie. Sy volk moet die
verantwoordelikheid vir opleiding ten volle aanvaar. Die Here roep sy kerk om
die verkondiging van die evangelie toe te vertrou aan manne wat bekwaam sal
wees om ook ander, van geslag tot geslag, te leer. Die amp van doktor of professor
aan die Teologiese Skool in Artikel 2 van die Kerkorde berus op die Bybel.
Opleiding deur die kerke is uit en uit ‘n Skriftuurlike beginsel.

2. Die Dordtse Kerkorde
2.1 Die bekende Sinode van Dordrecht (1618-1619) bepaal in Artikel 2 van die

Kerkorde: Daar sal vier soorte besondere ampsdraers in die kerke dien, naamlik
bedienaars van die Woord, doktore, ouderlinge en diakens. Die dienste wat
Christus as dié Ampsdraer in Homself verenig het, en wat reeds in die OT
afgebeeld is onder Israel deur die profete, priesters en konings en aanvanklik
aan die Apostels opgedra is, is nou verdeel onder verskillende persone17.

2.2 Calvyn het aanvanklik net drie soorte ampsdraers onderskei naamlik: Die
ouderlinge wat in die Woord en leer arbei; die ouderlinge wie se werk meer
toegespits is op die regering van die kerk; die diakens. Hy het eers later op
grond van Ef 4:11 aanvaar dat daar vier ampte is18. Sinodes van die Nederlandse
kerke het die saak van 1568 tot 1686 behandel en is die redaksie van Artikel 2
van die Dordtse Kerkorde vasgestel19.

2.3 “Doktor” KO, in art 2 wys nie op ‘n teologiese graad nie. Doktore is predikante
wat die kerke afsonder om toekomstige bedienaars van die Woord op te lei.
Voornemende predikante in die GKSA se volledige opleiding behoort dus volgens
KO, art 2 deur kerklike ampsdraers te geskied.

13 1 Pet 5:13.
14 1 Tim 1:2; 2 Tim 1:2, 13-14; 2:1.
15 Tit 1:3.
1  2 Tim 2:2.
17 ‘n Verklaring van die Gereformeerde Kerkorde, Dr GPL van der Linde, 1983:10.
18 Institusie, 1559, IV, III.
19 Dr GPL van der Linde, 1983:11.
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2.4 Opleiding van predikante word vanaf die vroegste jare deur Gereformeerde Kerke
as uit en uit ‘n kerklike saak beskou en gehanteer.

3. Die Kerkgeskiedenis
3.1 Op 10 Februarie 1859 word die “Vrye Gereformeerde Kerk” van Rustenburg onder

leiding van ds Dirk Postma gestig. Spoedig volg die stigting van meer kerke.
Reeds op die Eerste Sinode van die GKSA op 20 Maart 1862 te Reddersburg,
het eie opleiding van predikante ter sprake gekom en is daar gepraat oor die
groot voordeel wat dit vir die bekwaammaking van toekomstige leraars in Suid-
Afrika inhou20. Ds D Postma was ‘n voorstaander daarvan dat ‘n Kerk se
predikante ooreenkomstig sy leer en ingesteldheid opgelei word en die Kerke
het op Sinode-1863 hulle daarmee vereenselwig. Nadat ds Postma die Sinode
oor die Kerkgeskiedenis toegespreek het, is die opleidingsaak bespreek, waarna
besluit is om hierdie groot en belangrike saak tot die volgende Sinode te laat
oorstaan en intussen geld in te samel21.

3.2 Eie opleiding het destyds noodsaaklik geword nadat pogings om predikante uit
die Afgeskeide Christelik-Gereformeerde Kerkverband in Nederland te bekom,
misluk het. Net ds J Beyer het ‘n beroep opgevolg en is in Februarie 1862 as
predikant van Reddersburg bevestig is. Op die Tweede Sinode in Junie 1863 is
die opleiding van predikante weer bespreek. Die fondsinsameling was
teleurstellend en daar is besluit om die insameling voort te sit en die saak
voortdurend onder die aandag van lidmate te bring. Uit die bespreking op die
Eerste en die Tweede Sinode kom dit voor of daar toe reeds aan ‘n formele
teologiese skool gedink is.

3.3 Sinode 1863 het ‘n belangrike beginsel neergelê, naamlik dat die kerke hulle eie
opleiding moes behartig en nie afhanklik moes wees van staatsinrigtings vir die
voorsiening van hulle predikante nie. Eerstens was dit ‘n verwerping van die
Kerkorde van De Mist waardeur die staat seggenskap oor kerke gekry het.
Tweedens was dit ‘n verwerping van die wyse waarop die Britse Koloniale
Owerheid, Skotse predikante ingevoer het. Derdens was dit ‘n verwerping van
die staatskerk-gedagte wat volgens wet in die ZAR gegeld het.

3.4 Bykomend tot die besluit in 3.3 hierbo, het Sinode-1863 besluit dat eksaminering
en toelating vir eers deur die Sinode self gedoen sal word.

3.5 In Mei 1869 word daar besluit om ‘n eie Teologiese Skool te Burgersdorp op te
rig. Daar was toe 15 gemeentes in die kerkverband. In November 1869 is die
Teologiese Skool te Burgersdorp geopen22.

3.6 In 1876 is besluit om die Teologiese Skool gelykelik aan al die Gereformeerde
Kerke te verbind. Tot hiertoe was dit aan die Gereformeerde Kerk Burgersdorp
verbind met ondersteuning van die ander kerke.

20 Inligting in hierdie paragrawe word hoofsaaklik ontleen aan JP Jooste: Die Geskiedenis van die
Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika 1859-1959, hoofsaaklik p.108-111.

21 Gegewens in hierdie en verdere paragrawe kom uit ‘n toespraak van ds SD Snyman tydens ‘n
jaarvergadering van VGL op 13 Oktober 2001 by die Gereformeerde Kerk Oos-Moot. Vgl ook Dr
GCP van der Vyver, My erfenis is vir my mooi, 1969:21.

22 Gegewens in hierdie en verdere paragrawe kom uit ‘n toespraak van ds SD Snyman tydens ‘n
jaarvergadering van VGL op 13 Oktober 2001 by die Gereformeerde Kerk Oos-Moot. Vgl ook Dr
GCP van der Vyver, My erfenis is vir my mooi, 1969:21.
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3.7 Op 13 Februarie 1905 open die Teologiese Skool te Potchefstroom. In daardie
selfde tyd maak die Kuratorium die voorbereidende fase los van die Teologiese
Skool.

3.8 Sedert 1913 is daar ‘n worsteling om staatsubsidie en erkenning van kwalifikasies
te kry sonder om die beginsel en die vryheid van die inrigting prys te gee.

3.9 Die getal professore het stelselmatig gegroei van twee in 1869 tot vyf in 1953.
3.10 Wat gedurende hierdie tyd opval, is die groot volgehoue finansiële offers wat

selfs in moeilike tye uit die geledere van die Gereformeerde Kerke vir die
Teologiese Skool en die latere Universiteit gebring is, met ‘n voortgesette stryd
vir die handhawing van die beginsel van volkome selfstandigheid van elke
inrigting.

3.11 Die teologiese opleiding was ook van die begin af bedoel as opleiding vir
voornemende bedienaars van die Woord en nie as die bestudering van teologie
op sigself nie.

3.12 Die hoë wetenskaplike gehalte, asook die suiwer Gereformeerde aard van
opleiding, was nooit in gedrang nie.

4. Die Teologiese Skool en die Universiteit
4.1 As gevolg van die Gewetensklousule van die Onderwyswet van 1916, is die

Literariese Departement in 1919 van die Teologiese Skool Potchefstroom en
van sy direkte kerklike verbintenis losgemaak om as die Potchefstroomse
Universiteitskollege (PUK) voort te bestaan.

4.2 Soos blyk uit die Sinode van 1920 het die Raad van die PUK, die Kuratorium en
die Gereformeerde Kerke met die saak van volledige vryheid sonder subsidie
en erkenning, of beperkte vryheid met subsidie en erkenning geworstel.

4.3 In 1950 word die PUK wetlik erken as ‘n volwaardige Universiteit vir Christelike
Hoër Onderwys met sy eie Privaatwet waarmee die Christelike karakter
gehandhaaf bly.

4.4 Die Sinode 1970 besluit om ‘n ooreenkoms met die PU vir CHO aan te gaan.
Skool en Universiteit erken en handhaaf wedersyds elkeen se selfstandigheid.
Elke professor dra ‘n kerklike amp en vul ‘n pos aan die Universiteit. Hulle opdragte
is: Lei in diens van die kerk predikante op. Doen dit in die Teologiese Skool.
Gee bowendien universitêre onderrig; doseer vir die verwerf van teologiese grade
en bied die vak Bybelkunde in die Fakulteit Teologie aan.

4.5 Die Kerke bepaal (in oorleg met die Universiteit) die getal benodigde professore
vir die arbeid in die Skool en in die Universitêre Fakulteit. Hulle beroep en
bevestig die professore. Die Universiteit benoem die kerklik beroepe professore
as dosente en stel hulle aan. Hulle kan benewens hierdie professore ander
personeel in die Fakulteit benoem en aanstel. Die Kerke het die reg om een van
sy ampsdraers te skors en te ontslaan. Die Universiteit sal die Kerke volg.

4.6 Die Universiteit betaal die volle salaris en byvoordele van sy dosente. Die Kerke
dra een derde gedeelte daarvan by23. Die derde gedeelte word naderhand
verhoog tot vyftig persent.

4.7 In hierdie ooreenkoms tussen die Kerke en die Universiteit word die Skool en
die Fakulteit nagenoeg onafskeibaar verbind. Die Kerke maak seker dat hulle
seggenskap hou: Hulle beroep, hulle skors, hulle ontslaan. Die Universiteit moet
die Kerke volg, maar al twee behou hulle selfstandigheid.

23 Handelinge van Sinode 1970:384vv, art 145.
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4.8 Voor 1997 was die Teologiese Skool Potchefstroom (TSP) ‘n selfstandige
instelling wat onder die regstreekse en volledige toesig van die Kerke gestaan
het. Op grond van die geskiedenis het die Kerke ‘n ooreenkoms met die PU vir
CHO aangegaan waarvolgens die PU sekere dienste aan die TSP verskaf het.
Hierdie dienste was van administratiewe, organisatoriese en akademiese aard,
onder meer die voorgraadse opleiding aan die PU. Die teologiese opleiding
aan die TSP het op ‘n graad van die PU uitgeloop wat die bereiking van ‘n
akademiese kwalifikasie aangedui het. Nogtans was (en is) ‘n graad nie ‘n
vereiste om tot die bediening toegelaat te word nie (KO, art 8) en is die beslissing
daaroor aan die Kerke oorgelaat. Omdat van die teologiese professore ook
hoofsaaklik akademiese dienste aan die PU verskaf het, is hulle meestal as
professore in die Fakulteit Teologie erken. Sulke dienste kon as teendeel vir die
dienste van die PU aan die TSP gesien word. Die Fakulteit het selfstandige
opleiding gedoen los van die TSP wat nie onder die toesig van die kerke gestaan
het nie.

5. Die huidige situasie24

5.1 Hoewel die nuutste kontraktuele ooreenkoms tussen die Teologiese Skool en
die Noordwes Universiteit nog nie gefinaliseer is en deur die Sinode goedgekeur
is nie, skep die laaste ooreenkoms vele probleemareas.

5.2 Die kontraktuele samewerking hou tans in:Die dosente van die TSP is terselfdertyd
ook dosente van die Fakulteit.
(a) Die dosente van die TSP word ook om die helfte deur die Fakulteit besoldig

(hulle kry ‘n traktement en ‘n salaris).
(b) Daar is egter bykomende personeel wat deur die Universiteit aangestel word

wat nie van die TSP is nie: Die Universiteit benoem bepaalde persone om
vakke soos Grieks, Semitiese tale en andere te doseer of te help doseer
waarvan sommige buite die GKSA verband is. Daar is ook hulpdosente of
buitengewone dosente (professore) deur die Universiteit aangestel wat
sekere modules van die teologiese vakke aanbied.

5.3 Aangesien hierdie persone deur die Fakulteit aangestel is, staan hulle nie direk
onder die toesig van die Kuratorium nie, behalwe in soverre hulle werk in lyn
moet wees en ondersteuning moet bied aan die predikantopleiding.

5.4 Met die geïntegreerde ses-jaar-kursus het die onderskeid tussen die
propedeutiese (voorbereidende) studies en die teologiese studies vervaag.
Gevolglik het die onderskeid van die werk van die dosente met betrekking tot
voorbereidende opleiding en kandidaatopleiding ook vervaag. Kan daar dan nog
werklik onderskei word tussen suiwer Fakulteit-personeel en TSP-personeel?
Ernstige vrae en kommer is dan ook al deur Kerke en lidmate uitgespreek oor
die inhoud en gerigtheid van sekere sillabusse vir die opleiding van predikante25.

5.5 Grade word toegeken deur die Universiteit, maar die kandidaatstudie wat
gelyklopend is met die BTh, Hons BTh, Mdiv en MTh-grade (dit is nou die nuwe

24 Die meeste gegewens in die gedeelte is bekom van ‘n toespraak van ds HLJ Momberg tydens ‘n
jaarvergadering van VGL op 13 Oktober 2001 by die Gereformeerde Kerk Oos-Moot. Hy het hoofsaaklik
gebruik gemaak van twee uitgebreide rapporte op Sinode 2000 nl van die Kuratore van die TSP en die
Deputate Christelike Onderwys (PU vir CHO).

25 Waarheid en Dwaling, Jaargang 7, No 10, Oktober 2001. Vgl ook die Agenda van die Kuratorium, 22
Junie 2005, p.25-33.



817

graad-benamings binne die ses-jaar-kursus), staan onder toesig van die Kuratore
en lei tot die toekenning van die kandidaatsertifikaat deur die Kuratore. Studie
wat nie op predikantopleiding gerig is nie, naamlik meestersgraad en doktorale
studie, is suiwer Fakulteitwerk en staan nie onder toesig van die Kuratore nie.
Dit blyk dus dat daar ‘n spanningsituasie kan ontstaan tussen die doseerwerk
met die oog op die kandidaatsert i f ikaat aan die een kant en die
navorsingsprojekte en fokusareas vir navorsing wat suiwer Fakulteitwerk is en
waaroor die Kuratore blykbaar nie toesig het nie.

5.6 Die Teologiese professore is reeds vanweë hulle nou verbondenheid aan die
Teologiese Fakulteit in verskeie skole onderverdeel, waaronder die Skool van
Bybel- en die Skool van Kerkwetenskappe. Elke skool het sy eie direkteur. ‘n
Besoek aan die Teologiese Skool se personeel gee baie duidelik die indruk van
‘n Teologiese Fakulteit met sy verskeie skole en hiërargiese bestuurstruktuur.
Die Kerkorde waarsku ons: Geen bedienaar van die Woord mag oor ander
bedienaars van die Woord heerskappy voer nie26.

5.7 Tot 19 Desember 1996 was elke Universiteit ‘n volkome selfstandige (outonome)
instelling wat in sy eie besondere wet omskryf en daardeur en daarvolgens beheer
is. Die geykte beheerstruktuur was ‘n Raad wat vir elke Universiteit volgens eie
reëling saamgestel is. In die PU se geval was daar altyd verteenwoordigers van
die oorspronklike oprigters, naamlik die gesamentlike Kerke binne GKSA-
verband. Die Raad van ‘n Universiteit was met volle gesag beklee om alle
bedrywighede van daardie Universiteit na goeddunke en volgens eie insigte te
reël. Hy kon besluit watter kursusse aangebied word, hoe kursusse saamgestel
moet wees, wat die aard en inhoud van vakleerplanne daar moet uitsien, watter
grade toegeken word (waarin hy nie tot erkende grade soos Baccalaureus en
Magister beperk is nie), hoe die Universiteit gestruktureer moet word; en alle
ander sake wat op die werking van die Universiteit betrekking het. Die Raad kon
ooreenkomste met ander instellings aangaan en in alle opsigte optree om die
Universiteit se belang as selfstandige entiteit te dien en te bevorder. Oorleg is
wel met ander Universiteite gepleeg binne die raamwerk van die Komitee van
Universiteitshoofde (KUH). Die KUH was hoogstens ‘n gespreksforum en het
hom hoofsaaklik met suiwer Universiteitsaangeleenthede besig gehou.

5.8 Die nuwe Wet het die selfstandigheid van elke openbare Universiteit opgehef
met die vereiste dat elke kursus wat destyds aangebied is en elke nuwe
kursusvoorstel deur die Council on Higher Education (CHE) en die South African
Qualifications Authority (SAQA)  goedgekeur moes word. [Die woord
akkreditering word in die Wet daarvoor gebruik; dit kan regstreeks met die
duideliker Afrikaanse woord erkenning weergegee word, wat op sy beurt
goedkeuring beteken. Goedkeuring word in hierdie stuk gebruik omdat dit die
doelstellinge van die Wet die duidelikste en openlikste weergee.] Terselfdertyd
moes elke openbare Universiteit wat struktuur betref ‘n omvattende re-organisasie
of transformasie ondergaan. [Duidelikheidshalwe word die woord transformasie
gebruik omdat dit die meer gangbare uitdrukking is.] Die doel van die
transformasie was om die Universiteite so te struktureer dat beheer van buite
(vanselfsprekend van die kant van die owerheid af), vergemaklik sou word. Baie
streng voorskrifte vir bepaalde kursusse is opgelê, soos vir die opleiding van
onderwysers, wat die vryheid van elke Universiteit opgehef het ten opsigte van

26 Kerkorde, art 84. Vgl ook Matt 23:8 en 10.
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kursussamestelling en vakinhoud en -inslag. Uitkomsgerigte Onderwys is vanaf
owerheidsweë ook reeds by die Teologiese Skool in werking gebring. Enkele
studente het reeds hulle misnoeë teenoor Kuratore daaroor uitgespreek.

5.9 Geen staatsubsidie, opleiding alleen deur en vir die Kerke: Dit was die
uitgangspunt by die ontstaan van die eerste Teologiese Skool. Die Teologiese
Skool wat bestaan en bestuur word op dieselfde beginsels as die Teologiese
Skool wat die Gereformeerde Kerke in 1869 op Burgersdorp gestig het, bestaan
nie meer nie. Ons sal moet terugkeer na die Skriftuurlike beginsel waaraan die
Kerke in die begin vasgehou het.

6. Samevattende gevolgtrekkings
6.1 Die beginsel van die opleiding van die predikante deur die Kerke berus op die

Skrif.
6.2 Opleiding van predikante word vanaf die vroegste jare (ooreenkomstig die besluit

van die Sinode Dordrecht 1618/19), deur Gereformeerde Kerke as uit en uit ‘n
kerklike saak beskou en hanteer.

6.3 Die eksaminering en toelating word deur die Kerke self gedoen in samewerking
met die Teologiese Professore.

6.4 Teologiese opleiding is nog altyd bedoel as opleiding van voornemende
predikante.

6.5 Die tradisionele band (tot voor 1997) tussen die Teologiese Skool en die
Universiteit word erken. Tans is daar nog nie ‘n goedgekeurde nuwe ooreenkoms
wat gefinaliseer en deur die Sinode goedgekeur is nie.

6.6 Die huidige situasie skep verskillende probleem-areas rondom die kontraktuele
ooreenkoms, soos die samestelling van kursusse en die aanstelling van personeel.
Die nuwe Wet het die selfstandigheid van elke openbare Universiteit opgehef,
sodat die Staat nou inspraak het in kapasiteitsposte.

7. Aanbevelings om hierdie Beskrywingspunt te realiseer en sodoende die
bestuur en voortbestaan van die Teologiese Skool te verseker

7.1 Die opdrag aan die Kuratore bedoel dat hulle dadelik werk aan ‘n werksplan
waarvolgens die Teologiese Skool binne ‘n redelike tydperk as ‘n eie selfstandige
inrigting alleen vanuit die Kerke bedienaars van die Woord vir die kerke oplei.

7.2 Om die voortbestaan en bestuur van die Teologiese Skool te verseker, moet
sodanige Rapport met ‘n volledige werksplan van die Kuratore aan die Sinode
2009 voorgelê word.

7.3 Die volledige opleiding van voornemende bedienaars van die Woord moet slegs
vanuit die Kerke plaasvind en onder volle onverdeelde toesig van die Kerke.

7.4 Daarnaas kan ook ondersoek gedoen word na akkreditering met tersiêre
inrigtings.

7.5 Die hoë wetenskaplike gehalte, asook die suiwer Gereformeerde aard van
opleiding, mag nooit in gedrang kom nie.

7.6 Die akkreditering van kursusse moet ondersoek word as bykomende vereiste vir
die opleiding van predikante en nie as hoofvereiste nie.

7.7 Die finansiële beplanning moet die huidige vermoëns van die Kerke in ag neem.
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E. KOMMISSIERAPPORT
1. Beredenering
1.1 Die huidige bedeling bring nie die beginsels van opleiding vervat in die

Beskrywingspunt (1-4) in gedrang, wat die drastiese stappe wat die
Beskrywingspunt voorstel, noodsaak nie.

1.2 Die feit dat die GKSA ‘n ooreenkoms met die Universiteit het, berus op ‘n ou en
gevestigde geskiedenis en besluite van verskeie sinodes. Sinode 1945 (Acta,
162 ev) bv het ‘n duidelike en gemotiveerde standpunt ten gunste van
samewerking tussen die TSP en die Universiteit ingeneem. Die Beskrywings-
punt gee nie genoegsame bewyse dat dit verander moet word nie.

1.3 Die formele ooreenkoms wat in 1945 (Acta 1945:172) gesluit is, is van tyd tot tyd
hersien. Die jongste hersiening het nou plaasgevind in opdrag van Sinode 2003
(vgl Rapport van Kuratorium en Ooreenkoms NWU en GKSA). Die Kuratore het
die opdrag om dit af te handel. In die jongste hersiening van die Ooreenkoms
onderneem die Universiteit “om saam met die Senaat van die Teologiese Skool
die studie van teologiese studente waar te neem ooreenkomstig die
reformatoriese teologie” (vgl art 4.4 van die Ooreenkoms).

1.4 Die huidige ooreenkoms met die NWU erken steeds die selfstandigheid van die
Teologiese Skool (vgl art 1 van die Ooreenkoms). Dit word deur gereelde
wisselwerking tussen Kuratore, Senaat van die TSP en Fakulteit Teologie
gehandhaaf.

1.5 Hierdie band is tot voordeel vir die TSP en vir die uitbou van die Gereformeerde
Teologie in ons land en in die wêreld. Die Fakulteit Teologie van hierdie Universiteit
word juis nasionaal en internasionaal erken en geag as ‘n fakulteit van hoë gehalte
en met hoë standaarde. Dit is uitgesproke reformatories.

1.6 Samevattend: Die opleiding van predikante geskied steeds ooreenkomstig KO,
artt 2, 18 en 19 onder die toesig van die Kuratore.

1.7 Die kommer wat onderliggend is aan die Beskrywingspunt word aangespreek in
die Derde Rapport van die Kommissie: Teologiese Skool.

Aanbeveling
Daar word nie gevolg gegee aan die Beskrywingspunt nie.

Besluit: Goedgekeur.
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23.7 BESWAARSKRIF P VAN DER KOOI OOR DIALEKTIESE TEOLOGIE
(ART 11)

A. Ds PW Kurpershoek rapporteer namens die Pre-Advies Kommissie insake Appèlle
en Beswaarskrifte.

B. Besluit: Die Beswaarskrif word nie ontvanklik verklaar nie. (Derhalwe word die
Beswaarskrif nie gepubliseer nie – Deputate Handelinge.)
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24.  Werkswyse tydens Sinode

24.1 BESKRYWINGSPUNT VAN PARTIKULIERE SINODE BOSVELD:
GEEN TYDSBEPERKING OP BESPREKING OOR SAKE WAAROOR
‘N BUITENGEWONE NASIONALE SINODE AANGEVRA IS
(Artt 13, 43)

A. Ds SA Cilliers stel die Beskrywingspunt.
B. Besluit: Die Beskrywingspunt word verwys na die Ordekommissie.
C. Ds PJ van Blerk rapporteer namens die Ordekommissie.

D. BESKRYWINGSPUNT
Die Partikuliere Sinode Bosveld versoek die Nasionale Sinode om in die toekoms
geen tydsbeperking te plaas op besprekings van die prinsipiële sake soos
byvoorbeeld dié waaroor ‘n Buitengewone Nasionale Sinode aangevra is nie.

Agtergrond
1. Die Partikuliere Sinode Bosveld het op sy vergadering van November 2003 besluit

om ‘n Buitengewone Nasionale Sinode aan te vra waar Beswaarskrifte kon dien
teen besluite van die Nasionale Sinode 2003 oor die gebruik van die Cloete-
Psalmomdigtings in eredienste en insake die vrou in die amp van diaken.

2. In die motivering van die Beswaarskrifte word daar verwys na sake wat die wese
van die kerk raak, soos leer, diens en tug. Hoewel geen ander Partikuliere Sinode
ook ‘n Buitengewone Nasionale Sinode opgeroep het nie, is dit duidelik dat die
volledige saak nie deur almal behandel is nie.

3. Die verloop van Nasionale Sinodes het die afgelope jare heelwat ongelukkigheid
meegebring vanweë die gejaagdheid na ‘n sperdatum wat vasgestel is ongeag
die inhoud van die Agenda wat deur die Sinode hanteer moet word. Die redes vir
die sperdatum is bloot vanweë die beskikbaarheid van losies in die
Universiteitskoshuise.

4. Bogenoemde reëling het al meegebring dat baie belangrike sake wat spanning en
onsekerheid by kerke veroorsaak, op Sinodes afgejaag word. Tyd om dit weer
eens te verwys en om dit deeglik te bespreek, is dan net nie beskikbaar nie.

5. ‘n Sperdatum plaas ook die verwagting by Sinodegangers om huis toe te kan gaan
ongeag van die hoeveelheid of belangrikheid van sake wat nog hanteer moet word.
Daardeur is ook ‘n ongeduld soms te bespeur in die hantering van sake.

Motivering
1. Die beginsel dat Christus deur sy Woord en Gees regeer, word gekortwiek deur

tydsaanduidinge wat soos ‘n valbyl toegepas word. ‘n Duidelike voorbeeld hiervan
is die wyse waarop Sinode 2003 die Minderheidsrapport oor die Psalmomdigtings
hanteer het. Die omvang van die Rapport sou dit kon regverdig dat dit na ‘n ander
Kommissie verwys moes word wat dit behoorlik kon bestudeer.

2. Die orde tov tydsverloop van die vergadering, veral by prinsipiële sake, kan nie
bloot op grond van minute, ure en dae vasgestel word nie, maar eerder of persone
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wat deelneem in besprekinge nie herhaal nie en wel vanuit Skrif, Belydenis en
Kerkorde sy bydraes maak. Met dit as duidelike ordereël is tyd ‘n minder belangrike
saak.

E. RAPPORT VAN ORDEKOMMISSIE
1. Opdrag
1.1 Die Beskrywingspunt is na die Ordekommissie verwys om die Sinode hieroor te

adviseer.
1.2 Die Beskrywingspunt is deurgepraat en die grootste probleem is dat alle sake

en besluite in die GKSA op Skrif, Belydenis en Kerkorde geneem moet word en
in die sin prinsipieel is.

1.3 Die Beskrywingspunt gee geen duidelike aanduiding van wat prinsipiële sake is
nie.

1.4 Besprekings moet ten doel hê om mee te werk dat die vergadering gereed is om
‘n besluit te neem.

Aanbeveling
Aan die Beskrywingspunt word nie gevolg gegee nie.

Besluit: Goedgekeur.
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24.2 BESKRYWINGSPUNT VAN PARTIKULIERE SINODE PRETORIA :
GOEDKEURING VAN NOTULE IN GEHEEL (Art 71)

A. Ds GJ Meijer stel die Beskrywingspunt.
B. Besluit: Die Beskrywingspunt word staande die Sinode afgehandel.

C. BESKRYWINGSPUNT
Die Partikuliere Sinode Bosveld versoek dat die Nasionale Sinode nie verdaag
alvorens die Sinode die Notule in die geheel goedgekeur het nie.

Motivering
1. Kerkorde, art 34 veronderstel dat die Notule van ‘n meerdere vergadering staande die

vergadering geskryf en goedgekeur word. Die rede hiervoor is voor die hand liggend.
Aangesien die vergadering by sluiting ophou om te bestaan, kan niemand anders die
korrektheid van die Notule vasstel as die vergadering self, voordat dit sluit nie (vgl
Spoelstra, Handleiding by die Kerkorde, p 218; GPL van der Linde, Die Kerkorde, p
139; B Spoelstra, Gereformeerde Kerkreg en Kerkregering, p 214; J Visser, Die
Kerkorde in Praktyk, p 156-157).

2. Die Notule is die enigste gesaghebbende dokument waarop na afloop van die Sinode
‘n beroep gedoen kan word. Die huidige prosedure om die goedkeuring van die laaste
deel se notulering aan die Deputate oor te laat, is in die lig van KO, art 34 nie die beste
werkswyse nie.

Aanbeveling
Daar word gevolg gegee aan die Beskrywingspunt.

Besluit: Goedgekeur.
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24.3 BESKRYWINGSPUNT VAN PARTIKULIERE SINODE NOORDWES
– FREKWENSIE, DUUR EN PROSEDURE NASIONALE SINODE
(Artt 72, 242, 286)

A. Dr CJ Smit stel die Beskrywingspunt.
B. Besluit: Die Beskrywingspunt word verwys na die Ordekommissie. Finansiële

implikasies is na die Kommissie Finansies verwys.
C. Ds CCA Vrey rapporteer namens die Ordekommissie.
D. Ds W Vogel rapporteer namens die Kommissie Finansies.

E. BESKRYWINGSPUNT
1. Beskrywingspunt insake frekwensie en duur van Sinodes
1.1 Sinodes vergader voortaan al om die tweede jaar.
1.2 Sinodes handel die Agenda in ongeveer ses dae af.
1.3 Die Sinode bepaal wat die geskikste tyd van die jaar vir Sinodesittings is, met

inagneming van alle praktiese probleme.

Motivering
1. Besluitneming en vinniger afhandeling van sake word deur ‘n vinniger tydsgewrig

genoodsaak.
2. ‘n Hoër frekwensie van Sinodes kan bydrae tot die aktualisering daarvan deur

gereelder, binne korter periodes, tersaaklike besluite te neem.
3. Elke tweede jaar sal ‘n kleiner Agenda meebring wat vooraf beter deur

afgevaardigdes bestudeer kan word en wat oor ‘n korter tydspan afgehandel kan
word.

4. Meer Sinodes sal ‘n vinniger beslegting van besware ten gevolg hê, veral waar dit
oor ernstige sake gaan wat al die kerke raak.

5. Meer Sinodes sal volgens huidige berekening deur die Administratiewe Buro,
vanweë die korter vergadertyd, nie ‘n noemenswaardige verhoogde kostestruktuur
te weeg bring nie.
[Twee Sinodes oor 6 jaar vir verblyf beloop R526 880 en vir reiskoste R158 076:
totaal R684 956. Drie verkorte Sinodes oor 6 jaar vir verblyf beloop R474 192 en
vir reiskoste R237 114: totaal R711 306. Drie verkorte Sinodes oor ses jaar sal
volgens huidige berekeninge R26 350 meer kos, dit is R4 391 per jaar.]

6. ‘n Hoër frekwensie van Sinodes sal nie noodwendig ‘n Sinode-sentralisering ten
gevolg hê nie, vanweë die gereelde Partikuliere Sinodes en Klassisse wat elkeen
ook meer afhandelingsbevoegdheid van sake volgens KO, art 30 moet aanvaar.

7. Januariemaande is nie noodwendig die geskikste tyd vir Sinodesittings nie. ‘n
Geskikter tyd met die oog op beter verteenwoordiging van voltyds werkende
ouderlinge, veral in die lig van ‘n moontlike korter sittingstyd, sal vir die kerk tot
voordeel wees.

2. Beskrywingspunt insake Sinodeprosedures
2.1 Benoeming van Kommissies en Deputate vir die werksaamhede van die Sinode
2.1.1 Die Programmeringskommissie word by wyse van een lid deur elke Partikuliere

Sinode benoem.
2.1.2 Die Finanskommissie word by wyse van een predikant en een ouderling deur

elke Partikuliere Sinode benoem.
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2.1.3 Deputate vir Appèlle en Deputate vir Beswaarskrifte word respektiewelik deur
die Sinode benoem met die mandaat om die volgende Sinode te adviseer en
die reg om te koöpteer (vir die verkryging van kundigheid) oor alle sake wat in
terme van KO, artt 31 en 46 ingedien word vir beslissing deur die Sinode.

2.2 Werkswyse
2.2.1 Deputaterapporte word vir direkte afhandeling in die Sinode gestel. Slegs

waar nie direkte besluite geneem kan word nie, word die betrokke
aangeleentheid na ‘n aangewese Kommissie verwys. Alle verdere insette word
by hierdie Kommissie gelewer, wat aanbevelings by dieselfde Sinode maak.

2.2.2 Die Programmeringskommissie vergader net voor die Sinode om te
konstitueer en beplanning te doen om in die lig van 2.2.1 Kommissies te benoem.

2.2.3 Die Finanskommissie vergader voor die Sinode om te konstitueer en voer
hulle opdrag voor en tydens die Sinode uit.

2.2.4 Die Deputate vir Appèlle en die Deputate vir Beswaarskrifte vergader
respektiewelik voor die volgende Sinode wanneer ook al ‘n Appèlsaak of ‘n
Beswaarskrif ingedien word, nadat al die tersaaklike dokumente deur die
Deputate ontvang is. Die Deputate behandel die betrokke sake in terme van
KO, artt 31 en 46 met inbegrip van alle relevante kerkregtelike beginsels soos
deur Sinodes bepaal en lê hulle bevinding/uitspraak/besluit as advies aan die
Sinode voor.

2.2.5 Prosedure
2.2.5.1 Die voorgestelde prosedure met betrekking tot Appèlle word gevolg met

behoud van al die beginsels vir Appèlsake soos deur Sinode 1939 bepaal
(Acta, 1939:144-145; Kerkordeboekie 1998:46,46) –
Behalwe 1.2 Kerkordeboekie 1998:45):
Op grond van hierdie grondbeginsels vereis ‘n vrugbare prosedure dat,
indien nodig, by die aanvang van ‘n sitting van ‘n meerdere vergadering
(Klassis, Part sinode, of Generale Sinode), ‘n spesiale Appèlkommissie
benoem word; alle Appèlsake word dan na daardie Kommissie verwys, wat
belas word om:
wat soos volg aangepas word:
Op grond van hierdie grondbeginsels is dit nodig om:
1.2.1 tot 1.2.3 bly onveranderd.

2.2.5.2 Die voorgestelde prosedure met betrekking tot Beswaarskrifte word gevolg
met behoud van die Sinodebesluite van 1991:527,528 en 1994:53-55.

Motivering
1. ‘n Meer vaartbelynde prosedure kan bydra tot bespoediging binne die vereistes

van koste-effektiwiteit.
2. Die behandeling van Appèlle en Beswaarskrifte hoef dan nie meer oor te staan tot

‘n drukgang tydens die volgende Sinode nie, maar kan tussendeur met behoorlike
kundigheid en genoegsame tyd beoordeel word.

3. Die beginsels van reg en geregtigheid en goeie kerkregering kan beter gedien
word op die voorgestelde wyse.
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F. RAPPORT VAN DIE ORDEKOMMISSIE
1. Beredenering
1.1 Beredenering by Beskrywingspunt insake frekwensie en duur van Sinodes

Hierdie Beskrywingspunt spreek verskeie sake rakende die praktyk van Sinodes
aan.Aan die een kant word sake vermeld wat positiewe oorweging verdien (vgl
1, 2 & 4 van die Motivering). Aan die ander kant is dit moeilik om te bewys dat
elke twee jaar se Sinode noodwendig ‘n kleiner Agenda sal meebring (vgl 3 van
Motivering). Daarbenewens is ‘n behoorlike kosteberekening nodig om te bewys
dat die kostestruktuur nie noemenswaardig sal verhoog nie (vgl 5 van die
Motivering).
Hierdie Beskrywingspunt verreken nie sake soos die Bestuur van die Admini-
stratiewe Buro of aanwys van Trustees nie. Dit is immers sake wat verband hou
met of direk beïnvloed word deur elke Sinode. Korter termyne van die Bestuur en
Trustees kan voortdurende opleiding van Lede of Trustees meebring en kan
negatief op die kontinuïteit inwerk.
Hierdie Beskrywingspunt hou nie voldoende rekening met die beskikbaarheid
van verblyf in Potchefstroom nie (vgl 7 van Motvering). Koshuisverblyf in
Potchefstroom is net vanaf 01 Januarie tot hoogstens 15 Januarie vir die Sinode
beskikbaar. Om die Sinode na egter ‘n ander sentrum te verskuif, sal verskeie
logistieke probleme met betrekking tot die administratiewe sisteem meebring.

1.2 Beredenering by Sinodeprosedures
Sinodes volg vanaf 1976 tot 2003 ‘n bepaalde prosedure. Sinode 2006 het ‘n
relatief klein wysiging aangebring. Deur die jare het hierdie werkswyse geyk
geraak. Vinnige en ingrypende veranderings het egter die neiging om verwarring
te veroorsaak. Sinode 2006 het reeds goedgekeur dat die te benoeme Deputate
Nasionale Sinode ‘n werkbare metode aan die volgende Sinode moet voorlê om
Appèlle buite die normale vergadertyd van die Sinode te behandel en af te handel.

2. Bevinding
Deur staande hierdie Sinode gevolg te gee aan die Beskrywingspunt sal vinnige en
ingrypende veranderings meebring sonder om alle tersaaklike faktore en gevolge
behoorlik in aanmerking te neem.

3. Aanbeveling
3.1 Daar word op die volgende wyse aan die Beskrywingspunt gevolg gegee:
3.1.1 Die te benoeme Deputate Nasionale Sinode/Programmering kry opdrag om ‘n

volledige uitvoerbaarheidstudie te doen, met hierdie Beskrywingspunt as
vertrekpunt en riglyn.

3.1.2 In hierdie uitvoerbaarheidstudie word die te benoeme Deputate Nasionale
Sinode/Programmering geadviseer om ander kerke in Suid-Afrika en in die
buiteland (met wie die GKSA ekumeniese eenheidsbande het) te nader vir
advies en kundigheid.

3.1.3 Die te benoeme Deputate Nasionale Sinode/Programmering kry opdrag om,
na bepaling van uitvoerbaarheid, die volgende Nasionale Sinode te adviseer
oor frekwensie, samestelling, werkswyse en prosedures.

3.2 Met betrekking tot Appèlle en Beswaarskrifte: die Sinode herbewoord sy besluit
soos volg:
Opdrag aan te benoeme Deputate Nasionale Sinode/Programmering:
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3.2.1 Doen ondersoek na die moontlikheid en werkswyse van Deputate Appèlle en
Deputate Beswaarskrifte met behoud van die beginsels vir Appèlsake (Acta
1939:144–145) en Beswaarskrifte (Acta 1991:527–528; Acta 1994:53–55).

3.2.2 In die ondersoek word die te benoeme Deputate geadviseer om by buitelandse
kerke met wie die GKSA in ekumeniese eenheid is, navraag te doen oor hulle
werkswyse (KO, art 85).

3.2.3 Adviseer die volgende Sinode oor die samestelling, werkswyse en en
prosedures oor sodanige Deputate (genoem in 4.2.1) asook die praktiese
prosedures en konsekwensies van Appèlle en Beswaarskrifte.

Besluit: Goedgekeur.

G. RAPPORT VAN FINANSIËLE KOMMISSIE
Aanbeveling
1. Die volgende Sinode word in 2009 gehou om saam te val met die 150-jarige

bestaan van die GKSA.
2. Opdrag word aan die Bestuur van Administratiewe Buro gegee om die saak te

ondersoek en te kyk na die praktiese en finansiële implikasies. Die ondersoek
moet gedoen word in samewerking met die Deputate Programmering.

Besluit: Goedgekeur.
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24.4 BESKRYWINGSPUNT VAN PARTIKULIERE SINODE NOORDWES
OOR DIE GEBRUIK VAN IN CAMERA GAAN (Artt 14, 16)

A. Ds W Vogel stel die Beskrywingspunt.
B. Besluit: Die Beskrywingspunt word staande die Sinode afgehandel

C. BESKRYWINGSPUNT
Die Nasionale Sinode word versoek om in camera te gaan, nie net wanneer sake wat
oor persone handel hanteer word nie, maar ook wanneer oor sensitiewe sake gehandel
word.
Oor alle in camera sake kan die Sinode ‘n amptelike persverklaring daagliks uitreik.

Motivering
Die Beskrywingspunt is gegrond op die beginsel van KO, art 30.

Aanbeveling
Die Sinode gee op die volgende wyse gevolg aan die Beskrywingspunt:
Die Nasionale Sinode word daarop gewys dat die vergadering nie net in camera mag
gaan wanneer oor persone gehandel word nie, maar ook in afsonderlike gevalle op
spesiale versoek wanneer oor hoogs sensitiewe sake gehandel word.

Besluit: Goedgekeur.
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24.5 BESKRYWINGSPUNT PARTIKULIERE SINODE PRETORIA –
MEDIA (Artt 15, 16, 17)

A. Dr PH Heystek stel die Beskrywingspunt.
B. Besluit: Die Beskrywingspunt word staande die Sinode afgehandel.

C. BESKRYWINGSPUNT
1. Die media
1.1 Dat die Deputate van die Nasionale Sinode vir Agenda, Korrespondensie en

Programmering voor die aanvang van die Sinode, ná deeglike besinning, die
breë inhoud van die Agenda in ‘n amptelike verklaring aan die openbare media
bekend sal stel.

1.2 Dat hierdie genoemde verklaring geen detail sal bevat wat enersyds enige
moontlike saak op tafel van die Sinode kan pre-judiseer, of andersyds die kerk
in geheel of vergaderings of lidmate van die kerk mag etiketteer of tot
sensasionele beriggewing in die openbare media aanleiding kan gee nie.

1.3 Dat tydens die sitting van die Sinode die Ondervoorsitter, bygestaan deur ‘n
Kommissie vir openbare media, na oorlegpleging met die vergadering, op
daaglikse basis indien nodig die openbare media sal ontmoet om amptelike
verklarings aan hulle uit te reik (hetsy onderling of gedruk) en vrae te antwoord.

1.4 Dat gevolglik nie verder voortgegaan sal word met die praktyk van verslaggewing
wat gebaseer is op persoonlike waarneming deur die openbare media tydens
vergaderings nie, aangesien dit nie die verantwoordelikheid van die vergadering
soos vervat in KO, art 30 verantwoordbaar verdiskonteer nie.

2. Motivering
2.1 Sinode 1976 beklemtoon met nadruk dat dit die kerk se verantwoordelikheid is

om toe te sien én te sorg dat berigte wat uitgaan ooreenkomstig Skrif, Belydenis
en Kerkorde geweeg en korrek moet wees.

2.2 Kerklike vergaderings moet alleen kerklike sake en dit op kerklike wyse behandel
(KO, art 30). Hierdie bepaling van die Kerkorde is fundamenteel vir die ordelike
toegang van die openbare media tot die inhoudelike van meerdere vergaderings.

2.3 As vertrekpunt gegrond op KO, art 30 is die volgende van uiterste belang: “’n
Kerklike vergadering verskil radikaal van enige ander soort vergadering. Selfs
sy prosedure het ’n eie karakter. In ‘n kerkvergadering gaan dit om die heerskappy
van Christus in sy kerk. Die vergadering het geen gesag of mag buite die Woord
van God om nie. Die kerklike wyse kom dus primêr en wesentlik na vore wanneer
die Woord van God, die Belydenis en die aanvaarde Kerkorde in die
beraadslaging en besluite spreek” (Handleiding by die Kerkorde van die
Gereformeerde Kerk in Suid Afrika, Kruger ea, 1966:185 art).

2.4 Hieruit is duidelik dat oor elke kerklike saak op die tafel van ‘n kerklike
vergadering in die eerste plek die Woord van God, die Belydenis en die aanvaarde
Kerkorde moet spreek. Dit is nie sake wat aan enige moontlike bespiegeling,
sensasie-soeke of selfs aanwakker van histerie deur enige party, hetsy openbare
media of openbare mening of wie ook al, onderwerp mag word nie. Hieroor is
Bouwman ook baie duidelik: “De wijse van behandeling der kerkelijke zaken moet
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kerkelijk zijn, d.w.z. zij moet zijn naar de regelen, die in het kerkelijke leven gelden,
binnen de grenzen der kerkelijke macht en met geen anere dan kerkelijke
middelen” (Gereformeerde Kerkrecht, volume 2, p32).

2.5 Spoelstra is ook hieroor duidelik: “Die manier waarop ‘n kerklike vergadering ‘n
saak behandel moet by die voorskrifte van die Hoof van die kerk, Christus, pas
(1 Pet 5:2-4; Matt 23:10,11 ens). (Gereformeerde Kerkreg en Kerkregering,
1989:184, art 5). Daarom dat hy ook duidelik maan teen enige moontlikheid van
manipulasie, partyvorming, dwang stroomrollertaktiek, propaganda om daardeur
eie standpunt binne ‘n kerklike vergadering te laat geld. Hierdie waarskuwing is
sekerlik ook tot dieselfde mate toepaslik vir dit wat “buite” die kerklike vergadering
aanleiding tot hierdie genoemde sake kan gee en dit oa deur bespiegeling,
verdagmakery, etikettering en die soeke na sensasie in en deur die openbare
media.

2.6 ‘n Verdere saak hier van belang is dat in die kerklike vergaderings persoonlike
meninge nie van belang is nie. Daarom word beraadslaging en name van persone
met hulle menings nie in die Notule opgeneem nie (Dr J Visser, Kerkorde in
Praktyk, p155). So sê die Here Here onder leiding van die Heilige Gees is hier
van belang en word dan in genotuleerde besluite weergegee en nie die siening
van een of ander persoon in die vergadering nie. Daarom moet die Nasionale
Sinode die moontlike voorkoms van hierdie praktyk buite sy vergadering voorkom
deur nie toe te laat dat beraadslaging en of menings van persone geopper binne
die vergadering aan die openbare media bekend sal wees nie.

Besluit:
‘n Ordevoorstel word aanvaar dat die besluit ten opsigte van die
Beskrywingspunt van Noordwes hierdie Beskrywingspunt ondervang. Die
besluit lui soos volg

Die Sinode gee op die volgende wyse gevolg aan die Beskrywingspunt:
Die Nasionale Sinode word daarop gewys dat die vergadering nie net in camera
mag gaan wanneer oor persone gehandel word nie, maar ook in afsonderlike
gevalle op spesiale versoek wanneer oor hoogs sensitiewe sake gehandel word.
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25.  Samelewingsake

25.1 BESKRYWINGSPUNT SUIDELIKE PARTIKULIERE SINODE OOR
KERK EN GRONDHERVORMING (Artt 174, 255)

A. Dr PW Bingle stel die Beskrywingspunt.
B. Besluit: Die Beskrywingspunt word verwys na die Kommissie Samelewing en

Ad Hoc.
C. Ds HS Coetzee rapporteer namens die Kommissie Samelewing en Ad Hoc.

D. BESKRYWINGSPUNT
“Die Nasionale Sinode van die GKSA is van oortuiging dat die kerk van die Here
Jesus Christus ‘n roeping het ten opsigte van grondhervorming in Suid-Afrika. Voorts
dat die kerke ‘n profetiese stem moet laat hoor en saam met hoofrolspelers betrokke
behoort te wees. Die Sinode doen ‘n beroep op lidmate om ook sensitief te wees vir
die nood van hawelose mense, en om alles in hulle vermoë te doen om te verseker dat
alle mense in die plaaslike gemeenskap oor basiese huisvesting beskik. Die Sinode
doen ook ‘n beroep op lidmate en gemeentes om waar moontlik ‘n versoenende/
bemiddelende rol te speel in grondkwessies en om pastorale hulp te verleen aan
diegene wat direk daardeur geraak word.”

1. Motivering
1.1. Waarom praat die kerk oor grondhervorming? Omdat die Bybel daaroor praat.

“Die aarde en alles wat daarop is, die wêreld en dié wat daar woon, alles behoort
aan die Here” (Ps 24:1). In die Bybel lees ons van grondbesit, grond verkoop,
grondverhuring, grondverdeling, grond ruil, grond gryp, verblyfreg, ens. Oor sake
soos dié wat die bestaan van mense, insluitend lidmate, só raak, kan en mag
die kerk nie maar skouer ophaal en anderpad kyk nie. Die kerk moet eerder
vroeër as later betrokke raak. Die kerk is immers betrokke by mense in hulle
daaglikse lewensomstandighede. Die kerk is die draer van die boodskap van
versoening; ook van liefde en geregtigheid. En, die kerk is self ook grondeienaar,
al is dit op relatief klein skaal. Volgens 1996-gegewens besit die kerke in die
RSA 184 000 hektaar.

1.2. Grond as sodanig kan nie hervorm nie – die mens wat oor grond beheer moet
uitoefen, kan/moet hervorm ook tov grond. Dit gaan in grondhervorming oor méér
as grond en grondbesit. Dit gaan oor ‘n saak wat die lewe van mense en die
toekoms van die land intens raak. Dit gaan nie net om die boerderygemeenskap
nie. Ook die stede het alles daarmee te make. As die landbou inplof, het dit
gevolge vir die totale samelewing. Restitusie van grond het ook te doen met
stedelike grond. Grondhervorming is ook ‘n saak met ‘n hoë konflik-potensiaal.
Ook daarom behoort die kerk as versoenende gemeenskap betrokke te wees.

1.3. Die kerk kan in gesprek met ander rolspelers tree oor wat die kerk kan bydra tot
ordelike en verantwoordelike grondhervorming. Die kerk sou byvoorbeeld ‘n
bydrae kon lewer op die vlak van verhoudinge en gesindhede. Die kerk kan in
bepaalde situasies ‘n bemiddelende en versoenende rol speel. Dalk is daar
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kante aan die kerk se verantwoordelikheid wat ons nog nie goed deurdink het
nie.

2. Riglyne vir grondhervorming
2.1. Grondhervorming moet positief bestuur word as noodsaaklike en integrale deel

van die nasionale versoeningsproses. As daar onreg in die verlede was en teen
sekere gemeenskappe in die samelewing gediskrimineer is, moet dit op ‘n
manier reggestel word. Die regering behoort beskikbare grond as deel van
geïntegreerde landbou-ontwikkelings-program beskikbaar te stel.

2.2. Grondhervorming moet met sensitiwiteit, omsigtigheid en nugterheid hanteer
word. Grondbesit en –verlies is ‘n baie emosionele aangeleentheid. Die
herverdeling van grond moet daarom op ‘n uiters verantwoordelike wyse
deurgevoer word. Die regering moet ondersteun word om die
grondhervormingsplan met nugterheid en realisme te bestuur. Om soveel grond
as moontlik sonder meer aan so veel as moontlik mense uit te deel, soos soms
gevra word, sal meer probleme skep as oplos. Dit is ‘n wanopvatting dat
grondverdeling as sodanig groot rykdom sal meebring, of selfs armoede
beduidend sal bekamp. Wêreldwyd ‘oorleef’ net die mees bedrewe en toegewyde
boere.

2.3. Grondhervorming moet op ‘n gesond landbou-ekonomiese grondslag berus.
Grondhervorming kan net sinvol aangepak word as dit gepaard gaan met die
instandhouding van ‘n sterk kommersiële landbousektor. Dit is verblydend dat
die regering tans duidelik onderskei tussen die aanwending van grond vir
behuising van haweloses, en die vestiging van ‘n opkomende
boerderygemeenskap uit die geledere van die voorheen ‘onbemagtigdes’ en
‘ongemagtigdes’. Dis ook verblydend dat die georganiseerde landbou
doelgerigte pogings aanwend en ook reeds verskeie projekte loods om
opkomende boere uit genoemde geledere by te staan. Boerdery is ‘n
gespesialiseerde beroep en ‘n harde sake-onderneming. Dit vereis onder meer
tegniese kennis en vaardigheid, wetenskaplike boerderymetodes, effektiewe
bestuur, infrastruktuur en bedryfskapitaal.

2.4. Grondhervorming moenie ‘n politieke speelbal van gemaak word nie. Indien dit
sou gebeur dat van grondhervorming ‘n politieke speelbal gemaak word (soos
in Zimbabwe), sal dit chaos en katastrofiese gevolge hê. Voortdurende verwysing
na Zimbabwe moenie ‘n destruktiewe rol op die normale verloop van die proses
hê nie.

2.5. Grondhervorming moet ‘n gesonde juridiese basis hê. Dit gaan in
grondhervorming nie om ‘n agteroorbuig gedienstigheid in die naam van die
liefde sonder eerbiediging en handhawing van reg en geregtigheid op erkende
regsbeginsels nie. Deurgaans moet gewaak word teen korrupsie en neopotisme.
Eiendomsreg is prinsipieel te verantwoord. Geen boer het sy grond gesteel nie.

2.6. Grondhervorming moet deel uitmaak van ‘n omvattende ontwikkelingsprogram.
Die landbousektor kan nie uitgesonder word as die enigste rolspeler in die stryd
teen armoede nie. Om duisende lappies landbougrond lukraak aan armes uit te
deel, is nie die antwoord nie. ‘n Omvattende landelike ontwikkelingsprogram is
nodig waarin ander rolspelers soos regerings-departemente, nie-
owerheidsorganisasies, die privaatsektor, boereverenigings en finansierings-
instansies in ‘n goedbeplande vennootskaplike benadering saamgesnoer word.
Daar bestaan ‘n dringende behoefte aan effektiewe opleidingskursusse en
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ontwikkelingsprogramme met die oog op die identifisering en toerusting van nuwe
boere uit die geledere van die voorheen onbemagtigdes en ongemagtigdes.

2.7. Grondhervorming moet met ekologiese oorwegings rekening hou. Ekologiese
krisisse moet voorkom word deur faktore soos oorbevolking, oorbeweiding,
gronderosie, ontbossing en omgewingsbesoedeling.

2.8. Vergoeding moet billik en so ver moontlik markverwant wees. Die beleid is tans
dat ‘n grondeienaar teen markverwante waarde vergoed word indien die eiendom
vir restitusie-doeleindes benut word.

2.9. Die grondhervormingsproses, veral restitusie-eise, moet so gou moontlik
afgehandel word. Die regering kon tot dusver nie daarin slaag om sy
grondhervormingsbeleid, waaroor daar grotendeels konsensus bestaan, op groot
skaal in werkbare praktiese projekte te omskep nie. ‘n Uitgerekte proses in die
geval van restitusie-eise bring frustrasie vir die eiser en onsekerheid by die
eienaar. Daarby is finansiële instellings huiwerig om finansiering te voorsien vir
grond waarteen eise ingestel is.

E. KOMMISSIERAPPORT
1. Beoordeling
1.1 Die Kommissie vereenselwig hom met die noodsaaklikheid van die

Beskrywingspunt oor hierdie aktuele saak. Die kerke het ‘n rol te speel deur
profeties op te tree en om die etiese beginsels daarrondom uit te spel.

1.2 Die Kommissie oordeel dat daar eerder van grondverdeling en grondeienaarskap
as van grondhervorming gepraat moet word omdat grond nie hervorm kan word
nie.

1.3 Die Kommissie oordeel dat die Beskrywingspunt, weens die aktualiteit van die
saak, meer spesifiek moet wees en dat sekere Bybelse beginsels soos
rentmeesterskap en die kultuuropdrag in die Beskrywingspunt verdiskonteer moet
word.

Aanbeveling
Dat daar aan die Beskrywingspunt gevolg gegee word en wel op die volgende wyse:
Die Nasionale Sinode van die GKSA is van oortuiging dat die kerke van die Here
Jesus Christus pastoraal en profeties betrokke is en moet wees in hulle getuienistaak
oor die saak van grondverdeling en -eienaarskap.
1. Die volgende Bybelse etiese beginsels is onder andere ter sprake:
1.1 Die aarde en alles wat daarop is, die wêreld en dié wat daarin woon, alles behoort

aan die Here (Ps 24:1). Alle mense word geroep om rentmeester van God se
grond te wees.

1.2 Die bewoning, bewaring, bewerking en versorging van grond is ‘n Godgegewe
opdrag (Gen 1:28; Gen 2:15) en grondeienaars het ‘n verantwoordelikheid ten
opsigte van volgehoue voedselprodusering en daarmee gepaardgaande
werkskepping.

1.3 Reg, geregtigheid en billikheid moet gehandhaaf word in die verkryging en
oordrag van grond.

1.4 Die liefdesgebod geld in die hantering van hierdie hoogs emosionele
aangeleentheid en lidmate en gemeentes word opgeroep om in hierdie liefde op
te tree.
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1.5 Pastorale betrokkenheid en leidinggewing by diegene wat direk deur die proses
geraak word, is noodsaaklik.

2. Dat die te benoeme Deputate vir Gesprek met die Owerheid oor die saak van
grondverdeling en –eienaarskap teenoor die owerheid getuig.
Besluit: Goedgekeur.
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26. RAPPORTE : BENOEMING VAN DEPUTATE (Artt 149, 230, 276)

A. Ds P Fanoy lewer die Eerste en Tweede Kommissierapport.
B. Ds BR Kingma lewer die Derde Kommissierapport.

C. Eerste Rapport
1. Opdrag

Die aanwys van Deputate soos deur die Sinode besluit.
Besluit: Kennis geneem.

2. Sake waarvan die Sinode kennis moet neem
2.1 Ten opsigte van die werkswyse hou die Kommissie hom by die volgende besluite

van vorige Nasionale Sinodes:
2.1.1 Kerke en Deputategroepe verskaf vooraf name van geskikte persone wat op

Deputategroepe voorgestel word aan die Direkteur van die Administratiewe
Buro (Acta 1991:69, 3.3.12.2; 1994:727,1.2.1). Hier wil die Kommissie dank
uitspreek teenoor die Direkteur dat verskeie oproepe aan kerke en
Deputaatgroepe gerig is om name deur te gee. Dit word egter betreur dat daar
min reaksie op die oproep gerealiseer het, naamlik daar is slegs deur 5
gemeentes en 3 Deputaatgroepe op die versoek gereageer.

2.1.2 Afgevaardigdes na die Sinode stel persone voor deur name met motivering
daarby skriftelik aan die Kommissie te verskaf

2.1.3 Die volgende kriteria geld vir benoeming op ‘n Deputaatgroep: Kundigheid,
belangstelling, studierigting, beskikbaarheid, gesonde wisseling, kontinuïteit,
inbring van jong kragte en afstande (Acta 2000:536, 2.4). Hierdie saak is in
ooreenstemming met die Rapport van die Deputate vir Programmering en wat
deur die Sinode 2006 reeds goedgekeur is.

2.1.4 Voor die Finale Rapport aan die Nasionale Sinode voorgehou word, word die
Rapport aan die Moderamen vir finale advies voorgelê, waarna die Rapport in
die vergadering dien.

2.1.5 Geen emeriti of emeritusprofessore moet in Deputaatgroepe benoem word nie.
Diensdoende professore word sover moontlik ook nie in Deputaatgroepe
benoem nie (Acta 1979:179,8.4; 1991:69, 3.3.12.2.d; 1994:729, 1.2.4). Dit word
gedoen in ooreenstemming met die Rapport van die Deputate Programmering
en reeds goedgekeur deur Sinode 2006.

2.1.6 Bepalings vir die samestelling van die Bestuur van die Administratiewe Buro
en Trustees van verskillende trustfondse word volgens die onderskeie
Reglemente saamgestel.

2.1.7 Voorstellers en voorgesteldes moet in ag neem dat as gevolg van hoë reiskoste
weens afstande, beperkte aantal Deputaatgroepe en die moontlikheid van te
groot Deputaatgroepe, dit nie vanselfsprekend is dat almal wat voorgestel word,
in ‘n betrokke Deputaatgroep opgeneem sal kan word nie.

Besluit: Kennis geneem.

3. Sake waaroor die Sinode moet besluit
3.1 Die Sinode keur met in ag neming van 2.1 tot 2.6 hierbo die volgende werkswyse

goed:
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3.1.1 Afgevaardigdes het geleentheid tot Maandag 9 Januarie 2006 om 18:00 om
nog name van persone deur te gee vir moontlike benoeming op Deputaatgroepe.

3.1.2 Dit moet skriftelik ingedien word by die skriba van die kommissie, ds P Fanoy.
3.1.3 Afgevaardigdes moet vrymoedigheid neem om hulle eie name ook deur te gee

indien hulle self op ‘n Deputaatgroep sou wou dien.
3.1.4 Ten einde voorgestelde moontlike Deputate te kan bereik, word gevra dat

volledige voorletters en van van die voorgestelde, asook telefoonnommers en
adres verskaf sal word.

3.2 Die Kommissie lê ‘n voorlopige Rapport aan die Sinode voor op Woensdag 11
Januarie 2006. Die Rapport word nie in die oop vergadering bespreek nie.
Beredenering: In die werkswyse van hierdie Kommissie is persone en nie sake
nie, soos hoofsaaklik die geval is by ander Kommissies, ter sprake. Die goeie
naam en eer van my naaste is ter sprake (Eks 20:16, HK, Sondag 43). Ten einde
die Negende Gebod gehoorsaam te wees, hoor die Kommissie aanbevelings
en beredeneringe ten opsigte van voorgestelde persone op Deputaatgroepe in
vertroulikheid aan. Die Kommissie plaas ‘n hoë premie daarop om hierdie
vertroulikheid te handhaaf.

3.3 Die Kommissie lê die Finale Rapport aan die Sinode voor op Donderdag 12
Januarie 2006. Geen bespreking word daaroor gevoer nie, daarom word
afgevaardigdes versoek om vooraf insette by die Kommissie te lewer.

Besluit: Goedgekeur.

D. Tweede Rapport
1. Opdrag

Die aanwys van Deputate soos deur die Sinode besluit.
Besluit: Kennis geneem.

2. Sake waarvan die Sinode kennis moet neem
Die Sinode vestig Deputate se aandag op die volgende:

2.1 Die Bestuur en alle Deputaatgroepe moet voortdurend kyk na moontlikhede om
koste te bespaar, sonder om die werk in die koninkryk te benadeel (Acta
2000:295, 4.7).

2.2 Die volgende riglyne is deur Sinode 2000 saamgestel:
2.2.1 Deputate vergader hoogstens drie keer per termyn van drie jaar. Die noodsaak

van meer vergaderings moet by die Bestuur van die Administratiewe Buro
gemotiveer word.

2.2.2 Soveel moontlik werk moet dmv telefoonkonferensies, e-pos, fakse of pos
afgehandel word.

2.3 Die Kommissie beveel die volgende aan vir die uitvoering van bogenoemde, ten
einde daadwerklike besparings moontlik te maak:

2.3.1 Deputate vergader met die oog op verdeling van werksaamhede. Daarna word
werk gedoen dmv e-pos, briewe, telefoonoproepe en –konferensies en fakse.

2.3.2 Slegs wanneer dit noodsaaklik is en nadat oorleg met die Bestuur van die
Administratiewe Buro gepleeg is, word weer vergaderings gehou.

2.3.3 Vliegkaartjies, waar nodig, moet betyds dmv die Administratiewe Buro gereël
word, sodat afslag vir die “groeps-” en/of “vroeë-” besprekings verkry kan word.
Indien hierdie vereiste nie nagekom word nie, sou die moontlike besparing
afgewentel kon word na die betrokke Deputaat in persoon.

Besluit: Kennis geneem.
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E. Derde Rapport
1. Opdrag

Die aanwys van Deputate soos deur die Sinode besluit.
Besluit: Kennis geneem.

2. Opmerking
Elke Deputaatgroep moet seker maak dat alle opdragte wat na hulle verwys is, die
nodige aandag kry. Alle opdragte word nie by die Deputaatgroepe aangedui nie,
want die Kommissie vir die aanwys van Deputate het dit nie as hulle taak gekry of
hanteer nie.

Die volgende Deputate word aanbeveel:

2.1 BESTUUR VAM DIE ADMINISTRATIEWE BURO
Br L Kruger (Randburg, Voorsitter), Adjunkdirekteur (Sekretaris), Direkteur, di
LH van Schaik (Trustees), P Fanoy (SDDS), brs MC Erasmus (Potchefstroom –
Publikasies), PJ Buys (Randburg), dr PA Lourens (Potchefstroom), ds EJ
Tiemensma, prof WD van der Walt (Bellville-Oos).
Adviseur: Br NJ van Rensburg (Krugersdorp - Inligtingstegnologie).
Ouditkomitee: Brs JP Snyman (Koster), JA Venter (Klerksdorp).
Sekundi: Brs JH van der Merwe (Ontdekkers), AH Mulder (Rietvallei), JK Scholtz
(Alberton-Wes), JF Grobler (Pretoria-Meintjeskop), GJ Badenhorst
(Potchefstroom – Publikasies), di PA Coetzee (Kuratore), W Vogel (Trustees),
DJ Bakker (SDDS).
Verteenwoordigers uit Partikuliere Sinodes
Partikuliere Sinode Bosveld: Ds DJ de Kock, oudl P van Staden (Magol).
Partikuliere Sinode OVS-Natal: Di CA Jansen (prim), AF Berg (sek).
Suidelike Partikuliere Sinode: Prof WD van der Walt (prim), ds RG Aucamp
(sek).
Partikuliere Sinode Pretoria: Br WJ Cilliers (Oos-Moot) (prim), ds MJ Smidt
(sek).
Oostelike Partikuliere Sinode: Di J van Schaik (prim), PD van Dyk (sek).
Partikuliere Sinode Randvaal: Dr D Lartz (prim), ds PJ van Blerk (sek).
Partikuliere Sinode Noordwes: Dr SJ van der Merwe (prim), ds W Vogel (sek).

Administratiewe Buro, Trustees, Personeel Pensioenfonds,
Sustentasie, SDDS-inrigtings

2.2 DEPUTATE EMERITAATSVERSORGING KRAGTENS KERKORDE,
ARTIKELS 11, 13 EN 20
Verkose lede Trustees: Di LH van Schaik (Voorsitter), EJ Tiemensma (Skriba,
Medies), W Vogel (Skriba, EVT), PA Coetzee (Skriba, PPF).
Sekundi: Dr JH Howell, ds MP Fourie.
Kundiges benoem: Brs JJ Howell (Randburg – Ondervoorsitter), BD Bakker
(Standerton), JH van der Merwe (Ontdekkers), A J Kruger (Kroonstad).
Adviseur: Br BG Kukkuk (Meyerspark).
Sekundi vir moontlike koöptering: Brs Basie van der Merwe (Rietvallei), JA
Venter (Klerksdorp).
Hoofbeampte: Word, volgens Reglement, deur die nuwe Trustees aangewys.
Adjunk-skriba en Fondsbestuurder: Dr W du Plessis.
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Emeritaatsversorging, Trustees – EVT en PPF, Trustees Ondersteuningsfonds,
Mediese versorging, Algemene Deputate KO artt 13 en 20, Beleggings

Emeritaatsversorging, Trustees – EVT en PPF, Trustees
Ondersteuningsfonds, Mediese versorging, Algemene Deputate KO
artt 13 en 20, Beleggings

2.3 DEPUTATE EKUMENISITEIT EN OWERHEID
2.3.1 Binnelands

Drr J le Roux (Voorsitter), CJ Smit, ds PW Kurpershoek (Skriba), dr FP Kruger,
proff A le R du Plooy, FW de Wet, CFC Coetzee.
Opmerking: Hierdie Deputate wys afvaardiging na SARK aan. Hanteer saak
van Parlementêre Lessenaar soos deur Sinode besluit.

2.3.2 Buitelands
Afrika: di IW Ferreira (Voorsitter – Afrika), CB Swanepoel, HS Coetzee, S
Hibbert (ad hoc), LAS Nel (ad hoc – Zimbabwe), Dr DN Nkulu (ad hoc).
Europa en Verenigde Koninkryk: Dr CJ Smit (Voorsitter – Buitelands).
Nieu-Seeland en Australië: Drr J le Roux (Skriba – Buitelands), HG Stoker.
Verenigde State: Dr DG Breed.
Suid-Amerika: Dr PJ Buys.
Verre Ooste: Ds BCG Fourie (Skakeling – Buitelands).
Hulpskribas: Di ASA de Bruyn, TF Dreyer, br JCG du Preez (Waterkloofrand).
Sekundi binnelands en buitelands: Di GJ Meijer, PJ Venter, dr N Vorster.
Korrespondente: Ds HK de Kock (Verenigde Koninkryk), dr J Lion-Cachet
(Nieu Seeland), di MJ du Plessis (Australië), JAT van Blerk (VSA).

2.3.3 Owerheid
Ds RP van Wyk (Voorsitter), dr N Vorster (Skriba), ds C Aucamp, br PWB Kruger
(Pretoria-Brooklyn), ds KA J van Rensburg. Koöpteer kundiges waar nodig.
Sekundi en vir moontlike koöptering: Di DF Muller, NN Ligege.

2.3.4 Adviseurs (2.3.1 tot 2.3.3)
Proff A le R du Plooy, JM Vorster, CFC Coetzee, FP Viljoen.

Kerke met kerke, Ekumeniese sake, Binnelandse kerke, Buitelandse
kerke

2.4 DEPUTATE PUBLIKASIES
2.4.1 Kerklike tydskrifte

Di NW Ligthelm (Voorsitter), M van Helden (Skriba), Drie Redakteurs van
Tydskrifte, mev J Fourie (adjunkredakteur); Adjunkdirekteur van Administratiewe
Buro; ds JG Noeth.
Redakteurs: Die Kerkblad – Prof JH van Wyk, Die Gereformeerde Vroueblad
– Dr M van Loggerenberg (Randburg), Die Slingervel – Dr CN van der Merwe;
Bondsjeug – Dr AJ Krüger.

2.4.2 Almanak
Ds W Vogel (Voorsitter), dr W du Plessis, ds CA Jansen.

2.4.3 CJBF, Kerkorde en Evangelisasiemedia
Ds GJ Meijer (Voorsitter), drr VE d’Assonville, WF Leuschner (Skriba), prof DF
du Plessis (Pretoria-Alkantrant), di WJ Botha, S Hibbert, HJJ Kruger, Direkteur
van Administratiewe Buro.
Kundiges vir koöptering: Br N Swanepoel (Strand).
Adviseurs: Proff GJC Jordaan, CFC Coetzee (2.4.1 tot 2.4.3).
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2.4.4 Koördineerder: Br MC Erasmus (koördineer sake tussen 2.4.1, 2.4.2 en 2.4.3)

Tydskrifte, Almanak, Publikasies, CJBF, Kerkordeboekie,
Evangelisasiemedia

2.5 TEOLOGIESE SKOOL
2.5.1 Kuratorium

Partikuliere Sinode Bosveld
Primi: Di CB Swanepoel, SA Cilliers.
Sekundi: Dr ALA Buys, ds CJ Nagel.
Partikuliere Sinode Middellande
Primi: Di MA Modise, MA Sekhaulelo.
Partikuliere Sinode Noordwes
Primi: Ds PA Coetzee, drr CJ Smit, dr WC Opperman (Namibië).
Sekundi: Drr SJ van der Merwe, WC Vergeer, ds JP Bingle (Namibië).
Oostelike Partikuliere Sinode
Primi: Di EJ Tiemensma, LH van Schaik.
Sekundi: Ds CJH Breed, dr AJ Kruger.
Partikuliere Sinode OVS-Natal
Primi: Di PJ van der Walt, CA Jansen.
Sekundi: Dr SJ van der Walt, ds JJ de Kock.
Partikuliere Sinode Pretoria
Primi: Drr DG Breed, HG Stoker.
Sekundi: Ds HJP de Beer, dr J le Roux.
Partikuliere Sinode Randvaal
Primi: Drr G Breed, D Lartz.
Sekundi: Dr FP Kruger, ds C Hattingh.
Suidelike Partikuliere Sinode
Primi: Di RG Aucamp, BR Kingma.
Sekundi: Di JP van der Walt, MP Fourie.

2.5.2 Breë Kuratorium
Partikuliere Sinode Bosveld
Primi: Dr ALA Buys, ds CJ Nagel.
Sekundi: Di HPM van Rhyn, RA Bain.
Partikuliere Sinode Noordwes
Primi: Drr SJ van der Merwe, WC Vergeer, ds JP Bingle (Namibië).
Sekundi: Di HS Coetzee, JB du Plessis, TC de Klerk (Namibië).
Oostelike Partikuliere Sinode
Primi: Ds CJH Breed, dr AJ Kruger.
Sekundi: Dr SF Kruger, ds PJ van der Walt.
Partikuliere Sinode OVS-Natal
Primi: Di AH Klopper, TJ Potgieter.
Sekundi: Dr SJ van der Walt, ds JJ de Kock.
Partikuliere Sinode Pretoria
Primi: Dr J le Roux , ds HJP de Beer.
Sekundi: Di BCG Fourie, IW Ferreira.
PartikuliereSinode Randvaal
Primi: Dr FP Kruger, ds C Hattingh.
Sekundi: Dr ME Schalekamp, ds JA Schutte.
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Suidelike Partikuliere Sinode
Primi: Di JP van der Walt, HC van Rooy.
Sekundi: Ds J Malan, dr MJ du Plessis.

Teologiese Skool

2.6 DEPUTATE HISTORIESE SAKE GKSA
2.6.1 Kerkargief en –museum

Ds JG Noëth (Voorsitter), br N Sarkady (Innesdal – Skriba), sr J Botha (Argivaris),
br P de Klerk (Vanderbijlpark), sr A Webber (Vanderbijlpark-Suid), dr J du Plooy
(Krugersdorp), di AH Stavast, G Opperman, prof JM Vorster (koördineerder
van geskiedskrywing), br DF du Toit.
Kurator van die Kerkmuseum word deur die nuwe Deputate aangewys.
Adviseur: Dr JM van Tonder.

2.6.2 150 jarige Fees reëlingskomitee
Moderamen Sinode 2006 [Dr DG Breed (s), ds PJ van der Walt (Bethlehem),
dr CJ Smit, ds LH van Schaik). Kundiges vir koöptering.

Verteenwoordigers van elke Partikuliere Sinode
2.6.2.1 Partikuliere Sinode OVS/Natal: Ds TJ Potgieter.
2.6.2.2 Suidelike Partikuliere Sinode: Oudl FJ Kruger, ds J Malan (sek), oudle IJ

Lessing, W Grové.
2.6.2.3 Partikuliere Sinode Noordwes: Drr WC Opperman, SJ van der Merwe, ds W

Vogel.
2.6.2.4 Oostelike Partikuliere Sinode: Di EJ Tiemensma, PD van Dyk, CJH Breed.
2.6.2.5 Partikuliere Sinode Pretoria: Di HT de Villiers, MJ Smidt.
2.6.2.6 Partikuliere Sinode Bosveld: Di G Opperman, CJ Nagel.
2.6.2.7 Partikuliere Sinode Randvaal: Ds P Fanoy.

Kerkargief, Museums, Herdenking 150-jaar, Opteken van geskiedenis,
Gesprek met ander kerke oor bewaring van historiese stukke

2.7 DEPUTATE LITURGIESE SAKE
Ds JP Bingle (Voorsitter), proff PGW du Plessis (Potchefstroom-Noord), H du
Plooy (Noordbrug), PH Roodt (Meyerspark), sr J van Rooy (Noordbrug), di BC
Smit, JH Jordaan, EJ Smit (Skriba), E Kayayan.
Adviseurs: Proff BJ de Klerk, HF van Rooy, R Letsosa.

Nuwe Skrifberymings

2.8 DEPUTATE CHRISTELIKE ONDERWYS
Ds DJ de Kock (Voorsitter), dr JH Howell (Skriba), proff PH Stoker
(Potchefstroom), PJ Mentz (Potchefstroom), AJ Viljoen (Noordbrug), ds LSD du
Plessis, drr M Kirsten (Pretoria-Noord), MC van Loggerenberg (Randburg), br
TM Buys (Heidelberg), dr EJ de Beer, br MAL Linde (Louis Trichardt), dr ALA
Buys, br AT van Wyk (Windhoek).
Adviseur: Prof JL van der Walt.

Christelike Onderwys, NWU
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2.9 DEPUTATE JEUGSORG
Di AL Pelser (Voorsitter), PJ van Blerk (Skriba), LJ Buys, OA Oosthuizen, P Venter,
J van Schaik.
Adviseurs: Ds BCG Fourie, dr DG Breed.
Opmerking: Hierdie Deputate word versoek om noue skakeling te bewerk en
behou met predikante wat Universiteitstudente bedien.

Jeugsorg

2.10 DEPUTATE KATKISASIE
Dr FP Kruger (Voorsitter), ds RA Bain (Skriba), drr PC van der Walt, WF
Leuschner, J Dreyer (Akasia), R Steenkamp (Rietvallei), di BR Kingma, HC van
Rooy.
Adviseur: Dr G Breed.

Katkisasiehandleidings, Handleiding Bybelse geskiedenis, Internet

2.11 DEPUTATE LEERSTELLIGE SAKE
Opmerking: waar van toepassing word studies in oorleg met Deputate Liturgiese
Sake gedoen (bv Dogmatiese lied of Nagmaalsformulier het ook ‘n liturgiese
dimensie).
Ds HPM van Rhyn (Voorsitter), drr SP van der Walt (Skriba), N Vorster, di SD
Snyman, HLJ Momberg, di DF Muller, JP Kruger, dr De W Saaiman.
Adviseurs: Proff CFC Coetzee, JJ J van Rensburg, PP Kruger, B Spoelstra (lg
ad hoc vir die verwysde alternatiewe formuliere).

Leerstellige sake, Kommissierapporte oor Alternatiewe Formuliere, Hersien
van Openlike Verklaring, Studie ouderling, Skrif en Belydenisgetroue Lied

2.12 REGSDEPUTATE
Prof A le R du Plooy (Voorsitter), adv LS de Klerk (Skriba – Pretoria-Brooklyn),
adv GL Grobler (Pretoria-Alkantrant), adv LI Vorster (Pretoria-Alkantrant), prof
GJ Pienaar (Potchefstroom-Noord), prok DJ Coetsee (Ontdekkers), adv JJ
Swanepoel (Windhoek), ds J Smit, brs GJ Badenhorst (ad hoc – Potchefstroom),
MJ Kruger (ad hoc – Bronkhorstspruit).
Sekundus: Dr JH Howell.

Regsaangeleenthede

2.13 DEPUTATE DIAKONALE SAKE
Oorkoepelende skakelbeampte: Direkteur van Administratiewe Buro.

2.13.1 SDDS art. 21 Maatskappy (Diakonale Inrigtings)
Ds DJ Bakker (Voorsitter), Direkteur van Administratiewe Buro (Skriba), brs
CJH Kruger (Waterkloofrand), WJ Cilliers (Oos-Moot), ds GS Kruger, sr M
Ferreira (Ons Huis, Florida), een predikant en een diaken van die gemeente
waaronder elke tehuis ressorteer. Op eerste vergadering moet direkteure vir
art 21 Maatskappy verkies word.
Adviseur: Br GM van Blerk (Potchefstroom).
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Fondsinsamelings: Bestuur word gevra om geskikte persone vir die doel
aan te stel.

2.13.2 Diakonale Ondersteuningsfonds kragtens KO, art 25 (verwys
Noodtoestande en diakonale sorg KO, artt 12, 79,80)
Ds P Fanoy (Voorsitter), br J Pretorius (Skriba – Akasia), ds MJ Erasmus.
Korresponderende Kerkrade van Partikuliere Sinodes wys ‘n diaken en ‘n
sekundus uit elke Partikuliere Sinode aan.

Inrigtings, SDDS Fondsinsameling, Noodtoestande, Diakonale sake,
Reglement, Skakeling met Residentia Stigting

2.14 DEPUTATE VAN DIE NASIONALE SINODE (Vergader net een keer)
2.14.1 Uitgee van Handelinge

Die Skriba van Sinode 2006 (Voorsitter), adjunkskriba (Sinode 2006) en die
voorsitter, skriba van die Ordekommissie (Sinode 2006), Adjunk-Direkteur,
dr W du Plessis.
Adviseur: Prof CFC Coetzee.

2.14.2 Agenda, korrespondensie en programmering van Sinode
Di LH van Schaik (Voorsitter), CA Jansen, PD van Dyk, Direkteur van
Administratiewe Buro, dr W du Plessis en een verteenwoordiger van elke
Partikuliere Sinode.

2.14.3 Beoordeling van Appèlle en Beswaarskrifte
Di PA Coetzee (Voorsitter), RM van der Merwe (Skriba) en ‘n verteenwoordiger
van elke Partikuliere Sinode.

2.14.4 Studiedeputate beoordeling van ontvanklikheid van Beswaarskrifte
Di HJP de Beer (Voorsitter), PW Kurpershoek (Skriba), dr JH Howell, ds RM
van der Merwe.
Opmerking: Studie: Sinodebesluit 1973 rakende wat “aanbeveling” presies
behels word ook deur die Deputate hanteer.

Handelinge, Agenda, Programmering, Regsdeputate beoordeling van
ontvanklikheid van Appèlle en Beswaarskrifte

2.15 DEPUTATE BYBEL
Ds AP Kruger (Voorsitter), dr AJ Krüger, ds HM Zwemstra (Skriba), prof HJM van
Deventer.
Di BR Kingma en JP van der Walt het opdrag Bybelmedia.
Adviseurs: Proff GJC Jordaan, PP Kruger.

Bybelvertaling, Bybelverspreiding, Bybelmedia

2.16 DEPUTATE TOEPASSING KO, ART 66
Klassis Potchefstroom, dr AH Grové (Voorsitter), ds SD de Kock (Skriba).
Sekundi: Di JA Schutte, SP van der Schyff.

KO, art 66
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2.17 DEPUTATE MEDIA EN INLIGTINGSTEGNOLOGIE
2.17.1 Radio en TV

Di HJP de Beer (Voorsitter), MJ Smidt (Skriba), P van Wyk.
2.17.2 Inligtingstegnologie

Ds HF van Wyk (Voorsitter), brs A Cloete (Bloemfontein-Noord), FJ Kruger
(Port Elizabeth), BJ van der Walt (Bellville).
Adviseur: Br NJ van Rensburg (Krugersdorp)

Radio en TV, Inligtingstegnologie

2.18 DEPUTATE KO, ART 48
Di PJ van der Walt (Bethlehem – Voorsitter), SD Snyman, proff A le R du Plooy,
JM Vorster, JJ J van Rensburg, HF van Rooy, dr PH Heystek (Skriba), ds C
Aucamp.

Herindeling Klassisse en Partikuliere Sinodes

2.19 TRUSTEES VIR DANKBAARHEIDSFONDS
Brs L Kruger (sr) (Randburg – Voorsitter), AJ Kruger (Colesberg), BD Bakker
(Standerton), JP Snyman (Koster), C Naude (Krokodilrivier), dr PWB Kruger
(Pretoria-Brooklyn) twee lede van die Bestuur van die Administratiewe Buro,
Adjunkdirekteur (Skriba), Fondsbestuurder van Administratiewe Buro.

Dankbaarheidsfonds

2.20 DEPUTATE STUDIE VANWEË BESWAARSKRIF TEEN GOEDKEURING
VAN 1983 BYBELVERTALING
Proff GJC Jordaan (Voorsitter), PP Kruger, dr AH Grové, ds BCG Fourie (Skriba).

2.21 DEPUTATE EVALUERING TOTIUSBERYMING
Ds C Kruger (Voorsitter), sr P van Helden (Centurion), br PJC van Staden
(Pretoria-Noord), drr B van der Merwe (Duineveld), JC van der Walt, AH Bogaards
(Skriba), proff J Swanepoel (Noordbrug), H Coetzee (Noordbrug).
Sekundus: Sr R van der Wateren.
Adviseurs: Prof PP Kruger, dr AJ Krüger.

Evaluering –Totiusberyming

2.22 DEPUTATE VERTALING VAN BELYDENISSKRIFTE, FORMULIERE EN
GEBED
Ds PH Fick (Voorsitter), dr VE d’Assonville (Skriba), ds E Kayayan, dr AH
Bogaards, prof AJ van Rooy (Skool vir tale NWU).
Adviseur: Prof PP Kruger.

Opdrag gekontinueer

2.3 STUDIEDEPUTATE – VROU AS DIAKEN
Di SD Snyman (Voorsitter), HJP de Beer (Skriba), drr SP van der Walt,
G Breed, SJ van der Merwe, proff GJC Jordaan, JJ J van Rensburg, A le R du
Plooy, JM Vorster, CFC Coetzee.
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2.24 STUDIEDEPUTATE – BESWAAR TEEN DIE 2001-OMDIGTING
Di TJ Potgieter (Voorsitter), GJ Meijer, RG Aucamp, FM Dreyer, PA Coetzee, JP
van der Walt (Skriba), proff FP Viljoen, PP Kruger (ad hoc). Name verwys na die
Deputate vir moontlike koöptering: oudle P van Staden (Thabazimbi), G Schuring
(Pretoria-Noord).

26.BEDANKINGS (Art 297)
Ds RJP du Plessis bedank namens die Sinode:
- Die Moderamen, dr DG Breed, ds PJ van der Walt, dr CJ Smit en ds LH van

Schaik
- Prof AL Combrink, Kampusrektor van die Noordwes-Universiteit, vir haar

boodskap en onthaal
- Die personeel van die Administratiewe Buro onder leiding van mnr HSJ Vorster

vir die onbaatsugtige diens en opoffering om alles gereed te kry en te hanteer
- Dr W du Plessis vir die samestelling van die Agendas en dataverwerking
- Aan die adviseurs – professore van die TSP
- Vertalers – Theunis Vorster en Konrad Stark
- Kosters – Koos Nortje en Christiaan Jooste (Teologiese Studente)
- Al die Kommissies, in besonder die voorsitters en skribas
- Die Ordekommissie
- Susters van die onderskeie kerke in Potchefstroom wat die teebediening

behartig het
- Die Roepende Kerkraad
- Tiksters – Corrie Postma, Corrie du Plessis, Marina Slabbert en Joey Fourie

Dr DG Breed bedank almal vir die aangename Sinode, veral vir die gebede en
ondersteuning.

27.SLOTWOORD (Art 298)
Op versoek van die Voorsitter sluit Dr G Breed die Sinode af deur te lees uit Matt
9, ‘n stigtelike woord te spreek, ‘n gebed te doen en te laat sing van Ps 93:1,2,4.

DIE SINODE VERDAAG
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DERDE ADDENDUM VAN DIE
EMERITAATSVERSORGINGSKOMBINASIE

1. RAPPORT TRUSTEES VAN DIE EMERITAATSVERSORGINGS-
TRUST (Artt 114, 130, 160, 188, 189, 236, 238)

Die Trustees lê die volgende Rapport aan die Ledevergadering voor.

A. Ds LH van Schaik stel die Rapport.
B. Besluit: Die Rapport word verwys na die Kommissie EVT/PPF. Finansiële State

word na Kommissie Finansies verwys.
C. Ds LH van Schaik stel mnr G le Roux van Advantage Multifondsbestuurders aan

die Ledevergadering voor.
D. Mnr G le Roux spreek die Ledevergadering toe.
E. Ds Van Schaik rig ‘n dankwoord aan mnr Le Roux.
F. Ds LH van Schaik stel mnr C Erasmus, die aktuaris, aan die Ledevergadering

voor.
G. Mnr C Erasmus spreek die Ledevergadering toe.
H. Ds EJ Tiemensma rig ‘n dankwoord aan mnr Erasmus.
I. Dr FP Kruger rapporteer namens die Kommissie EVT/PPF.
J. Oudl IJ Lessing rapporteer namens die Kommissie Finansies.
K. Oudl WD van der Walt stel die Rapport ad hoc Kommissie oor eervolle

versorging aan emeriti.

L. RAPPORT
1. Oproep

Die ledevergadering van die Emeritaatsversorgingskombinasie is opgeroep om
tydens die Sinode 2006 te vergader.
Besluit: Kennis geneem.

2. Kredensiebriewe
Behalwe die afgevaardigdes soos per aanvang van die Nasionale Sinode 2003,
is die volgende addisionele Deputate afgevaardig van hulle onderskeie
medewerkende kerkrade:
(Sal tydens die vergadering aan u deurgegee word.)
Besluit: Kennis geneem.

3. Konstituering
Die ledevergadering konstitueer as ‘n vergadering van die Emeritaatsversorgings-
kombinasie, met die verkose Moderamen as funksionarisse.
Besluit: Kennis geneem.

4. Kworum
‘n Kworum is teenwoordig. Kyk Reglement, Acta 1997:242, 7.5.
Besluit: Kennis geneem.
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5. Rapport Trustees
Kyk Reglement, Acta 1997:242, 8.6.1 tot 8.6.3.
Besluit: Kennis geneem.

5.1 Sake waarvan die Ledevergadering moet kennis neem
5.1.1 Opdragte van die ledevergadering
5.1.1.1 Wysigings aan die Trustakte moet aan die Meester van die Hooggeregshof

gegee word.
Wysigings is aan die Meester van die Hooggeregshof gestuur.

Besluit: Kennis geneem.
5.1.1.2 Die Gereformeerde Kerke Emeritaatsversorgingskombinasie handhaaf die

huidige vlak van versorging met inagneming van heersende
omstandighede, aan die hand van die inflasiekoers soos deur die Sentrale
Statistiekdiens gepubliseer en in oorleg met die Aktuaris, na gelang van
beskikbare fondse. Die Trustees sien toe dat die opdrag uitgevoer word.
(i) Die versorgingsvlakke is gereeld gemoniteer en die versorgingsbedrag

vir 2005 is R8 041.00 per egpaar.
(ii) Onder punt 5.1.4 van hierdie Rapport word afsonderlik verder oor die

versorgingsbedrag gerapporteer.
Die Trustees het die versorgingsvlak van die emeriti, met pariteit in
markverwante beroepe in gedagte, indringend geëvalueer. In hierdie
evaluering het die volgende na vore gekom:
(a) ‘n Vergelykbare evaluering is uiters moeilik omdat die pensioenvoordele

van gepensioeneerdes in markverwante beroepe aan gevestigde
pensioenfondse gekoppel is. Verder het ander instansies nie ‘n
vergelykbare fonds soos die EVT se beleggings in gestabiliseerde
portefeuljes nie.

(b) Enige verhoging in die versorgingsvlak staan in verhouding tot die
volgende waarmee rekening gehou moet word:

(i) die inkomstebronne van die fonds (ramings, kollektes, vrywillige
bydraes deur kerkrade en individue);

(ii) ‘n afname van die befondsingsvlak van die fonds mede as gevolg
van die dalende lidmaattalle;

(iii)die Aktuaris se berekening van die kontantvloeiprojeksie van die
fonds, en

(iv)om binne die geheel van die voorafgaande die effek op ramings te
evalueer.

Besluit: Kennis geneem. Kerkrade se aandag word opnuut gevestig op hulle
verantwoordelikheid ten opsigte van hulle emeriti. Tydens klassikale
vergaderings moet navraag in dié verband gedoen word.

5.1.1.3 Addisionele hulp aan emeriti
5.1.1.3.1 Die Trustees van die Emeritaatsversorging kry opdrag om so spoedig

moontlik by Kerkrade waar emeriti addisionele hulp ontvang, nuwe
begrotings te kry, ten einde die meriete van voortgesette addisionele hulp
te kan bepaal.
Waar nodig, is hierdie inligting aangevra.

5.1.1.3.2 Die Trustees moet in elke geval waar in die toekoms ‘n verhoogde uitkering
goedgekeur word, dit onder die aandag van die kerke bring dat daar
noodsaak was vir die goedkeuring van ‘n verhoogde uitkering (sonder
vermelding van naam en besonderhede natuurlik) en dat ‘n beroep
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sodoende op kerke gedoen word om addisionele vrywillige bydraes, om
die bedrag vir die befondsing van sodanige verhoogde uitkering, te in.
Voorkomende gevalle is per brief aan Kerkrade gehanteer.

5.1.1.3.3 Die Trustees ontvang die bevoegdheid om navraag hieroor te doen en
om na onderlinge oorlegpleging met die emeritus en sy Kuratorium en/of
Kerkraad oor sy versorging uit die Emeritaatstrust te besluit ten einde te
verseker dat die emeritus nie oorversorg is nie en dat die beginsel van
gelyke versorging sover moontlik plaasvind. Indien so ‘n emeritus se
emeritusversorging verminder sou word, moet dit jaarliks deur die Trustees
of op versoek van óf die Kuratorium óf die Kerkraad in heroorweging
geneem word.

Die opdrag is uitgevoer.
Besluit: Kennis geneem.

5.1.1.4 Die ledevergadering doen ‘n ernstige beroep op alle meewerkende kerke
om groter stiptelikheid en verantwoordelikheid by die betaling van ramings
aan die dag te lê, om sodoende die onderlinge afspraak oor die hulp met
die versorging van emeriti en hul afhanklikes te eerbiedig en dra dit op aan
die Trustees om die debietorder te implementeer.
Die besluit is skriftelik aan Kerkrade deurgegee. 46 Kerke se ramings word
maandeliks per debietorder verhaal. 25 Kerke se ramings word maandeliks
per aftrekorder inbetaal.

Besluit: Kennis geneem. ‘n Beroep op die gemeentes gedoen om getrou te
wees in die gesamentlike ooreenkoms om ramings stiptelik te betaal.

5.1.1.5 Die kerke hou weer sewe kollektes per jaar en betaal dit aan die
Emeritaatsversorgingstrust.
Die opdrag is geïmplementeer.

5.1.1.6 Gee uitvoering aan alle sake waaroor die Gereformeerde Kerke Emeritaats-
versorgingskombinasie besluit het.
Aan die oorkoepelende opdrag is deurlopend aandag gegee. Om noulettend
gevolg hieraan te gee, is ‘n standaardprosedurelys geïmplementeer wat tydens
vergaderings bygehou is.

5.1.1.7 Gee uitvoering aan alle sake wat kragtens die Reglement van die
Gereformeerde Kerke Emeritaatsversorgingskombinasie en die
Ordereëlings vir Emeritaats-versorging aan hulle opgedra is.
Aan die oorkoepelende opdrag is deurlopend aandag gegee, asook aan die
hand van ‘n standaardprosedurelys per vergadering opgevolg.

5.1.1.8 Om alle sake wat voortspruit uit die samewerking van kerke in terme van
KO, artt.13 en 20 te hanteer.
Aan die oorkoepelende opdrag is deurlopend aandag gegee.

5.1.1.9 Wys kragtens die Reglement ‘n Aktuaris aan.
Mnr Charles Erasmus van ABSA Konsultante en Aktuarisse is weer as aktuaris
aangestel.

Besluit: Kennis geneem.
5.1.2 Emeritering en afsterwes

(c) Predikante wat sedert 1 Januarie 2003 geëmeriteer het: 14
(c) Emeriti/weduwees wat sedert 1 Januarie 2003 oorlede is: 12
(c) Predikante wat sedert 1 Januarie 2003 voglens KO, 12, 79 en 80 uit die

bediening is en gevolglik van die versorgingslys afgehaal is: 4
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(c) Predikante oorlede (sien PPF) en gevolglik van die versorgingslys afgehaal
is: 3

Besluit: Kennis geneem.
5.1.3 Klassisbesoeke
5.1.3.1 Al die Klassisse is gedurende 2003 of deur lede van die Bestuur van die

Administratiewe Buro of Trustees of andere deur die Bestuur aangewys,
besoek.

5.1.3.2 In aansluiting by ‘n Beskrywingspunt rakende versorging van predikante wat
volgens KO, art 13 medies ongeskik raak (Acta 2003:345-346) en die
versorging van emeriti (Acta 2000:346), is die eervolle versorging van emeriti
indringend met Klassisse aangespreek.

5.1.3.3 Die volgende voorstelle is aan die hand gedoen:
(a) Elke Kerkraad met ‘n emerituspredikant of –afhanklikes rapporteer

jaarliks aan die Klassis oor die finansiële welsyn en versorging van emeriti
in die ressort van die Klassis.

(b) Om met visitasie navraag te doen of arts 11,13 en 20 KO nagekom word.
(c) Die Klassis maak voorsiening vir ‘n eie fonds om Kerkrade in die

versorging van emeriti by te staan.
Besluit: Kennis geneem.

5.1.4 Versorgingsbedrag
5.1.4.1 Vir die finansiële jaar 2004

(a) Die versorgingsbedrag is van R7 400 na R7 770 per maand per egpaar
verhoog.

(b) Die ramings vir EVT is vir die finansiële jaar 2004/2005 na R120.00 per
belydende lidmaat verhoog.

(c) Motivering
(i) Die verhoging in die versorgingsbedrag kom neer op 5%.
(ii) Met inagneming van die opdrag genoem in 5.1.1.2 en die gemelde

evaluering gemeld onder hierdie opdrag, is op hierdie verhoging
besluit.

(iii) In vorige evaluerings is reeds daarop gewys dat die versorgingsvlak
behoort te verbeter (Acta 2003:773, 1.1.1.3).

(iv) Die verhoging is nie net inflasie-gekoppel nie, maar om die emeriti
versorgings-verantwoord (“eervol”) te versorg.

5.1.4.2 Vir die finansiële jaar 2005
(a) Die versorgingsbedrag is behalwe ‘n 3.5% verhoging van R7 770 tot

R8 041 per maand per egpaar bykomend met ‘n eenmalige verhoging in
mediese subsidie verhoog. In totaal verteenwoordig dit ‘n verhoging van
5.13%.

(b) Die ramings vir EVT is vir die finansiële jaar 2005/2006 na R150.00 per
belydende lidmaat verhoog.

(c) Beredenering
(i) Die Aktuaris se aanbeveling was 3.5%.
(ii) Vir enige verhoging meer as 3.5% is die kerke verantwoordelik.

Aangesien die Fonds tans 32% opbefonds is, kan ‘n verhoging van
meer as 3.5% nie hieruit befonds word nie.
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(d) Motivering
(i) Behalwe ‘n verhoging van 3.5% is op ‘n eenmalige verhoging in

mediese subsidie, wat die verhoging op 5.13% te staan bring,
besluit.

(ii) ‘n Styging in die ouderdomsprofiel van emeriti het ‘n styging in
mediese uitgawes tot gevolg. Die styging in die lewenskostes van
emeriti het veral op mediese uitgawes betrekking.

(iii) Die Deputate het ‘n verantwoordelikheid om toe te sien dat die
emeriti in die kombinasie tussen die kerke en die Fonds
verantwoordbaar versorg word.

(e) Berekening
(i) In die Fonds vir mediese versorging is opgehoopte fondse van R3

miljoen. ‘n Eenmalige verhoging in die mediese subsidie (45% in
plaas van 50%) uit die rente-opbrengs van hierdie Fonds, kan ‘n
verhoging van 5.13% moontlik maak. Die subsidieverhoging per
individu word bereken in verhouding tot wat die subsidie tans is.

(ii) ‘n Reële verhoging van 5.13% (R332.15) word soos volg bereken:
R7 770.00
R   271.00 (+ 3.5%)
R8 041.00
R1 230.00 (- medies op 45% en nie 50%)
R6 811.65

Besluit: Kennis geneem.
5.1.5 Verhoging van befondsingsvlak
5.1.5.1 Volgens die aktuariële berekening van die Aktuaris is die Fonds 32%

opbefonds. Dit beteken dat indien die Fonds nou sou moes uitbetaal, word
32% uitbetaal.

5.1.5.2 Tans staan die Fonds op R47,521,896 en vir ‘n totale opbefondsing word
R109 miljoen benodig.

5.1.5.3 Die Trustees het deurlopend aan weë en middele aandag gegee hoe om die
befondsingsvlak te verhoog sodat die versorging van die emeriti volhoubaar
en verantwoordbaar kan plaasvind.

5.1.5.4 Benewens die weë en middele wat in die Reglement en Ordereëling vasgelê
is, naamlik: ramings (en ramings wat nominaal verhoog); verpligte kollektes
en vrywillige bydraes deur Kerkrade en individue, is Kerkrade per skrywe tot
hulp in die verhoging van die befondsingsvlak aangespoor deur een (1) ekstra
vrywillige bydrae aan die Emeritaatsfonds af te staan. Verder is Kerkrade,
gemeentes, Klassisse en individue besoek om hierdie saak onder verdere
aandag van die kerkverband te bring en navrae in die verband te beantwoord.

5.1.5.5 Die Trustees het die Bestuur van die Administratiewe Buro versoek om
indringend aandag daaraan te gee dat die Dankbaarheidsfonds, waarvan ‘n
derde van die opbrengs aan die Emeritaatsversorgingstrust toegedeel word,
van die grond af kom.

Besluit: Kennis geneem.
5.1.6 Doelgerigte versterking en uitbouing van die Fonds
5.1.6.1 In ‘n brosjure rakende verpligte kollektes deur die Administratiewe Buro

opgestel en uitgegee om in die kerkverband te versprei, is die doel van die
Fonds opnuut onder die aandag van kerkrade en lidmate gebring.
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5.1.6.2 Deurlopend is met die Bestuur van die Administratiewe Buro geskakel om te
verneem en toe te sien dat agterstallige/uitstaande ramings ingevorder word.
‘n Beroep is op Kerkrade gedoen om ramings op ontvangs van rekening te
betaal. Indien hieraan nie voldoen kan word nie, is Kerkrade versoek om
ramings ten minste maandeliks vooruit te betaal. Kennis kan daarvan geneem
word dat min rente op agterstallige EVT-ramings afgeskryf word.

5.1.6.3 Ten einde insae in die stand van kollektes vir die EVT te verkry, is die
Administratiewe Buro versoek om kwartaalliks die Trustees van verslae te
voorsien.

Besluit: Kennis geneem.
5.1.7 Vraelys aan kerkrade en emeriti
5.1.7.1 Bykomend tot ‘n vraelys deur die Bestuur van die Administratiewe Buro rakende

finansies van die kerke opgestel, is vrae rakende emeriti (byvoorbeeld:
behuising, versorging) ingesluit.

5.1.7.2 Oor die uitkoms hiervan word aanvullend gerapporteer.
Besluit: Kennis geneem.

5.2 Sake waaroor die ledevergadering moet besluit
5.2.1 Emeriti se versorging
5.2.1.1 Verskeie Sinodebesluite wys op die aandag wat aan emeriti se versorging

gegee moet word.
5.2.1.2 Die Trustees het in die uitvoering van hierdie opdragte ook op die volgende

besluit:
(a) ‘n Databasis word opgestel ten opsigte van Klassisse en Partikuliere

Sinodes waarin emeriti, weduwees en afhanklikes hulle bevind.
(b) Genoemde inligting bekom word onder die aandag van Klassisse en

Partikuliere Sinodes gebring.
(c) Klassisse moet die Trustees laat weet wat ten opsigte van emeriti se

versorging gedoen word en of hulle op hoogte van emeriti se versorging
in hulle ressort is.

Besluit: Kennis geneem.
5.2.2 KO, artikel 12
5.2.2.1 Indien die weg van KO, art 12 opgegaan word om tot ‘n ander staat van die

lewe oor te gaan, is van drastiese implikasies ten opsigte van versorging
sprake.

5.2.2.2 Op grond van navrae en advies hieroor gevra, is besluit om ‘n standaardskrywe
hieroor aan Partikuliere Sinodes op te stel.

5.2.2.3 In hierdie standaardskrywe word die volgende implikasies onder die aandag
van Partikuliere Sinodes gebring waarop gelet moet word indien die weg van
KO, art 12 opgegaan word:
(a) Ten opsigte van EVT-voordele word alle voordele ingeboet.
(b) Ten opsigte van PPF word die regmatige aandeel (RA) minus belasting

uitbetaal.
(c) Lidmaatskap van die Mediese Fonds waaraan die kerke behoort verval.

Die betrokkene kan individueel/privaat om lidmaatskap by die Mediese
Fonds waaraan die kerke behoort aansoek doen.

Besluit: Kennis geneem.
5.2.3 Betalingsadvies
5.2.3.1 Tot die standaardprosedures waarvan die Trustees moet toesien dat dat die

Administratiewe Buro dit uitvoer (Acta 2003:770, 5.2) word die volgende
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toegevoeg: die betalingsadvies, wat by maandelikse uitbetalings voorsien
moet word, geld ook vir die emeriti.

5.2.3.2 Volledigheidshalwe word die standaardprosedures gelys:
(i) Toesien dat die Fonds jaarliks geoudit word.
(ii) Jaarlikse uitneem van gebeurlikheidspolis.
(iii) Maandelikse oorbetalings van versorging, mediese premies en belasting.
(iv) Uitreik van IRP5-vorms gedurende Maart.
(v) Maandelikse uitreik van betalingsadvies.
(vi) Jaarlikse verkryging van lewensverklaring.
(vii) Jaarlikse brief aan emeriti om te verseker dat emeriti en/of afhanklikes

van emeriti eervol versorg word.
(viii) Jaarlikse brief aan emeriti waar kinders bo/onder 18 jaar is wat nog

versorg moet word.
(ix) Die jaarlikse aktuariële waardering van Trust.
(x) Bevestiging van geboortedatums – predikante en professore.
(xi) Op datum hou van besonderhede van predikante wat emeriteer, oorgaan

tot ‘n ander staat van lewe, ens.
(xii) Om ‘n lys van meewerkende kerke soos vervat in Acta 1997:220 ev op

datum te hou deur kerke wat uit die kerkverband tree af te haal en kerke
kerke wat ontbind, saamsmelt en naamsveranderinge ondergaan aan te
bring.

Besluit: Kennis geneem.
5.2.4 Rekeninge en tekenregte
5.2.4.1 Die voorsitter van die Trustees mag na goedkeuring deur die Trustees

rekeninge oopmaak.
5.2.4.2 Twee (2) van die volgende amptenare, naamlik: die direkteur,

rekenmeester, fondsbestuurder of administratiewe bestuurder word
gemagtig om tjeks te teken.

Besluit: Kennis geneem.

5.3 Opdragte
5.3.1 Wysigings aan die Trustakte, indien enige, moet aan die Meester van die

Hooggeregshof deurgegee word.
5.3.2 Die Gereformeerde Kerke Emeritaatsversorgingskombinasie handhaaf die

huidige vlak van versorging met inagneming van heersende omstandighede,
aan die hand van die inflasiekoers soos deur die Sentrale Statistiekdiens
gepubliseer en in oorleg met die Aktuaris, na gelang van beskikbare fondse.
Die Trustees sien toe dat die opdrag uitgevoer word.

5.3.3 Die databasis ten opsigte van Klassisse en Partikuliere Sinodes waar emeriti,
weduwees en afhanklikes hulle bevind, word bygehou. Met Klassisse word
opgevolg wat ten opsigte van emeriti se versorging gedoen word en of hulle op
hoogte van emeriti se versorging in hulle ressort is.

5.3.4 Addisionele hulp aan emeriti
5.3.4.1 Die opdrag: Addisionele hulp aan emeriti (Acta 2003:772, 5.3.3.1–5.3.3.3)

word ‘n staande opdrag om op te volg en om in voorkomende gevalle hieroor
aan die ledevergadering te rapporteer.

5.3.4.2 Punt 5.3.3.1 (Acta 2003:772) verander om soos volg te lees: “Die Trustees
van die Emeritaatsversorging kry opdrag om by Kerkrade waar emeriti
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addisionele hulp ontvang, nuwe begrotings te kry, ten einde die voortsetting
van voortgesette addisionele hulp te kan bepaal”.

5.3.5 Die ledevergadering doen ‘n ernstige beroep op alle meewerkende kerke om
stiptelik die betaling van ramings na te kom. Aan die Trustees word opgedra
om die noodsaak hiervan tot versorging van die emeriti en hulle afhanklikes
gereeld onder die aandag van die kerke te bring, agterstallige/uitstaande
ramings gereeld op te volg en die debietorder by die kerke aan te beveel.

5.3.6 Die kerke hou weer sewe kollektes per jaar en betaal dit aan die
Emeritaatsversorgingstrust. Die Trustees vestig Kerkrade se aandag op
bewusmaking van die doel van hierdie kollektes in die gemeentes.

5.3.7 Versterking en uitbouing van die Fonds
5.3.7.1 Die Trustees ondersoek weë en middele om die Fonds te versterk en uit te

bou en vestig die aandag van die kerke daarop.
5.3.7.2 Indringende aandag word aan samewerking met die Administratiewe Buro

gegee om die Dankbaarheidsfonds uit te bou.
5.3.8 Gee uitvoering aan al le sake waaroor die Gereformeerde Kerke

Emeritaatsversorg-ingskombinasie besluit het.
5.3.9 Gee uitvoering aan alle sake wat kragtens die Reglement van die Gereformeerde

Emeritaatsversorgingskombinasie en die Ordereëling vir Emeritaatsversorging
aan hulle opgedra is.

5.3.10 Om alle sake wat voortspruit uit die samewerking van kerke in terme van KO,
artt 13 en 20 te hanteer.

5.3.11 Wys kragtens die Reglement ‘n Aktuaris aan.
5.3.12 Die Ledevergadering dra dit aan die Trustees op om die saak opnuut onder

die aandag van Kerkrade te bring dat die versorgingsbedrag van predikante
in baie gevalle nie eervol is nie. Kerkrade moet in dié gevalle addisioneel,
met ander woorde bykomend, voorsien in die behoeftes.

Besluit: Goedgekeur.

M. AANVULLENDE RAPPORT
1. Sake waarvan die Ledevergadering kennis moet neem
1.1 Reglement Studiefonds: Die Trustees het toegesien dat hierdie Reglement

regskundig nagegaan word.
Besluit: Kennis geneem.

1.2 Ramings 2005 / 2006
1.2.1 ‘n Verhoging van 13.5% (R150 per belydende lidmaat) is goedgekeur.
1.2.2 ‘n Kommissie van die Trustees is aangewys om die glyskaal soos van

toepassing na te gaan.
1.2.3 Na samesprekings met die Aktuaris is ooreengekom dat die Trustees die

ramings vir die volgende 3 jaar matig kan aanpas.
Besluit: Kennis geneem.

1.3 Oproep spesiale kollekte
1.3.1 In ‘n skrywe aan die kerke is ‘n oproep gedoen om spesiale bydraes vir die

EVT om sodoende die kontantvloei aan te help en dat die EVT-fonds meer
aggressief kan groei deur dat daar nie van die beleggings onttrek hoef te word
nie.

1.3.2 Met dankbaarheid kan daarvan kennis geneem word dat hierdie kollekte R19
400 beloop het.

Besluit: Kennis geneem.
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1.4 Vraelyste
1.4.1 Bykomend tot ‘n vraelys deur die Bestuur van die Administratiewe Buro opgestel,

was vrae rakende die emeriti ingesluit.
1.4.2 Oor die uitkoms hiervan sal in 2006 aan kerke – waar nodig – gerapporteer

word.
Besluit: Kennis geneem.

1.5 Aktuariële waardering
1.5.1 Die aktuariële waardering vir die termyn 2002 tot 2005 word hierby aangeheg.
1.5.2 Die Aktuaris sal DV 9 Januarie 2006 die Ledevergadering toespreek.

Besluit: Kennis geneem.
1.6 Verhoging in versorging
1.6.1 Na samesprekings met die Aktuaris sal die te benoeme Trustees in Februarie

2006 besluit oor die aanbeveling van ‘n 4.5% verhoging vir die boekjaar 2006.
Besluit: Kennis geneem.

1.7 Multifondsbestuurders
1.7.1 Die Trustees van die Emeritaatsversorgingstrust het na voorleggings op 3

November 2005 deur onderskeidelik PSG Konsultante, Investec Private Bank
en Advantage, besluit om te bly by Advantage as die Emeritaatsversorgingstrust
se Multifonds-Fondsbestuurders.

Besluit: Goedgekeur.

2. Sake waaroor die Ledevergadering moet besluit
2.1 Kollektes vir EVT
2.1.1 Nagenoeg 25% van die kerke betaal nie kollektes vir EVT aan die

Administratiewe Buro oor nie.
Besluit: Met kommer kennis geneem.

2.1.2 Dit wil voorkom asof gemeentes nie altyd presies weet waarvoor hierdie
kollektes bestem is nie.

Besluit: Met kommer kennis geneem.
2.1.3 Kerke word opgeroep om aandag aan die stiptelike oorbetaling van kollektes

te gee.
Besluit: Goedgekeur.

2.1.4 Aan die Trustees vir die volgende termyn word opdrag gegee om ‘n bekenstelling
van die doel van hierdie kollekte vir gebruik deur Kerkrade te formuleer en op
te stel.

Besluit: Goedgekeur.
2.1.5 Dat daar weer sewe (7) verpligte kollektes per jaar gehou sal word.

Besluit: Goedgekeur.
2.2 State en stand van Fondse
2.2.1 Die state en stand van Fondse is ook tydens die jaarlikse vergadering van

die Bestuur van die Administratiewe Buro met die afgevaardigdes van die
Partikuliere Sinodes bespreek en behandel.

Besluit: Kennis geneem.
2.3 Waarderingsverslag van die Aktuaris
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AKTUARIËLE VERSLAG INSAKE DIE EMERITAATSVERSORGINGSTRUST
VAN DIE GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA

SOOS OP 1 JULIE 2005

AFDELING 1

INLEIDING

1.1 Hierdie verslag word gerig aan die Trustees van die Emeritaatsversorgingstrust
(hierna die Fonds genoem).

1.2 Die Fonds is nie ‘n geregistreerde Pensioenfonds nie, en is gevolglik nie
onderhewig aan die toesighouding van die Registrateur van Pensioenfondse of
aan die bepalings van die Pensioenfondswet nie. Die Fonds bied spesifiek nie
voordele aan enige emeriti nie, en is uitsluitlik daargestel om as ‘n reserwefonds
te fungeer sodat Kerkrade wat vir die versorging van emeriti verantwoordelik is,
indien hulle dit nodig sou vind, vanuit die Fonds kragtens sekere bepaalde riglyne
finansiële bystand ten opsigte van sodanige versorging kan ontvang.

1.3 Die vorige aktuariële berekeninge vir die Fonds is soos op 1 Julie 2002 gedoen.

AFDELING 2

BESONDERHEDE VAN DIE FONDS

2.1 Die Fonds bied aan Kerkrade ten opsigte van bestaande emeriti asook ten
opsigte van die afhanklikes van afgestorwe emeriti en voormalige predikante
bystand ten opsigte van die versorgingsvoordele wat deur sodanige Kerkrade
aan die betrokkenes betaal word, in die vorm van ‘n maandelikse voordeel. Die
Fonds is vanaf 30 Junie 1994 vir nuwe deelnemers gesluit en bied na hierdie
datum, benewens die voordele wat dit reeds betaal, ook voordele ten opsigte
van toekomstige emeriti op ‘n pro rata-basis wat met hulle tydperk in die bediening
tot en met 30 Junie 1994 verband hou.
Die voordele wat by bereiking van ouderdom 65 jaar onder die Fonds ten opsigte
van ‘n predikant beskikbaar gestel kan word, word gebaseer op sy aantal jare in
die bediening tot 30 Junie 1994, met dien verstande dat ten opsigte van alle
predikante wat later as ouderdom 27 jaar tot die bediening toegetree het, vir
doeleindes van hierdie voordeelberekeninge aanvaar sal word dat sodanige
predikante op ouderdom 27 jaar tot die bediening toegetree het.
Ten opsigte van ‘n predikant wat byvoorbeeld op ouderdom 30 jaar tot die
bediening toegetree het en wat op 30 Junie 1994 50 jaar oud was, sal die gedeelte
van die volle voordeel wat deur die Fonds beskikbaar gestel kan word, dus
(50 - 27) ÷ (65 - 27) = 23/38stes van die volle voordeel soos van toepassing op
die datum van sy emeritering (in hierdie geval dus 30 Junie 2009), beloop.
Ten opsigte van ’n predikant wat voor ouderdom 27 jaar tot die bediening
toegetree het, sal die volle tydperk vanaf sy werklike toetreedatum tot 30 Junie
1994 in berekening gebring word.
Sover dit professore en kapelane betref, sal slegs die periode tussen ouderdom
27 jaar (of vroeëre toetree-ouderdom) en die ouderdom waarop elke sodanige
persoon ‘n lid van ‘n ander tersaaklike pensioenfonds geword het, vir hierdie
doel in berekening gebring word.
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2.2 Die volle voordeel wat betaalbaar is, beloop tans R8 041 per maand en word
volgens die diskresie van die Trustees hersien, wat in hulle beoordeling ten
opsigte van sodanige hersiening veral die heersende inflasiekoers en die
finansiële vermoë van die Fonds en van die lidmate van die Kerk in ag neem.
Die volle voordeel van R8 041 per maand is ten opsigte van ‘n egpaar betaalbaar.
In geval van ‘n wewenaar/vrygesel/weduwee is 70% van die volle
versorgingsvoordeel betaalbaar, terwyl in geval van elke afhanklike kind, 10%
van die volle versorgingsvoordeel betaalbaar is (dubbel indien albei ouers oorlede
sou wees).
Ten opsigte van predikante wat tussen ouderdomme 60 jaar en 65 jaar emeriteer
word die voordeel verminder met 8% vir elke jaar waarmee die datum van
emeritering ouderdom 65 jaar voorafgaan, terwyl vir predikante wat voor
ouderdom 60 jaar emeriteer die voordeel met ‘n verdere 4% verminder word vir
elke jaar waarmee die datum van emeritering ouderdom 60 jaar voorafgaan.

2.3 Volgens die inligting wat tot my beskikking gestel is, is die besonderhede van
die persone ten opsigte van wie bystand tans deur die Fonds aan Kerkrade gebied
word, soos volg:

Aantal Totale maandelikse
voordeel soos op

1 Julie 2005

Getroud 87 R623 628
Wewenaars 13 R  64 124
Weduwees 39 R215 621
Afhanklike kinders 7 R    7 233
Voormalige professore 10 R  56 631

___ ________
Totaal 156 R967 237

Die aantal persone ten opsigte van wie bystand tans deur die Fonds aan Kerkrade
gebied word, het sedert die vorige berekeningsdatum soos volg gewysig:

Mans Dames Kinders Totaal

Aantal op 1 Julie 2002 103 40 14 157
Plus nuwe persone   19   9   0   28
Minus sterftes/stakings   12 10   7   29
Aantal op 1 Julie 2005 110 39   7 156

2.4 Ek het ook inligting ontvang ten opsigte van 188 predikante, 3 kapelane en 7
professore wat op 30 Junie 1994 reeds professore was ten opsigte van wie
bystand in die toekoms deur die Fonds aan Kerkrade gebied mag word, maar
wie tans nog nie geëmeriteer het nie. Op die vorige berekeningsdatum was daar
212 predikante, 3 kapelane en 10 professore wat op 30 Junie 1994 reeds
professore was. Die gemiddelde ouderdom van die predikante, professore en
kapelane soos op 1 Julie 2005 is 51,0 jaar, teenoor 49,3 jaar op die vorige
berekeningsdatum.
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2.5 Gedurende die periode 1 Julie 2002 tot 30 Junie 2005 was die inkomste- en
uitgawes van die Fonds soos volg (R’000):

Inkomste R41 479
Ramings R21 301*
Netto beleggingsverdienste R17 146*
Ander R  3 032*

Uitgawes R33 937
Voordele betaal R33 266*
Ander R     671*

________
Netto inkomste R  7 542

* ‘n Debiteur van R1 484 000 ten opsigte van voordele wat namens die
Mediese versorgingstrust deur die Fonds gedurende die periode 30 Junie
2002 tot 30 Junie 2003 betaal is, is hierby in ag geneem.

2.6 Tydens die vorige berekeninge was die bates van die Fonds in ‘n
markwaardeportefeul je van Advantage (voorheen mCubed), in
geldmarkportefeuljes van Investec en ENB sowel as in Ou Mutual
demutualiseringsaandele belê. Gedurende Augustus 2002 is die bates in die
geldmarkportefeulje van Investec gerealiseer, terwyl die Ou Mutual
demutualiseringsaandele gedurende November 2004 verkoop is.

2.7 Die batesamestelling van die Fonds op 1 Julie 2005 was soos volg (R’000):

Advantage ENB Totaal % van
totaal

  Aandele R30 010        - R30 010   58,9%
  Effekte R12 042        - R12 042   23,6%
  Likiede bates     6,9%
  Internasionaal: aandele     7,0%
  Internasionaal: effekte     3,6%
  Totaal R50 726 R227 R50 953 100,0%

2.8 Die beleggingsopbrengs wat gedurende die tydperk 1 Julie 2002 tot 30 Junie
2005 op die markwaarde van die bates van die Fonds behaal is, het gemiddeld
13,5% per jaar beloop.

2.9 Die voordele wat deur die Fonds beskikbaar gestel word, is in die verlede jaarliks
aangepas in so ‘n mate dat die reële waarde daarvan grootliks gehandhaaf is.
Dit impliseer dat ‘n wesenlike gedeelte van die bates van die Fonds ook sover
moontlik in bates belê behoort te wees waarvan die inherente waarde as
inflasiebestand beskou kan word, sodat die reële waarde van die bates ook
beskerm kan word.  Beleggings in aandele en vaste eiendom word normaalweg
as beleggings beskou wat aan hierdie vereistes voldoen.
Uit die bogenoemde tabel blyk dit dat ongeveer 66% van die bestaande
beleggings van die Fonds tans in sogenaamde groeibates gemaak word, teenoor
70% soos op 1 Julie 2002.
Ek is van mening dat die Fonds voldoende blootstelling aan inflasiegekoppelde
beleggings het.
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AFDELING 3

BEREKENINGSBASIS

3.1 Ten einde die huidige finansiële stand van die Fonds te beoordeel, het ek ‘n
waarde geplaas op die verwagte toekomstige verpligtinge van die Fonds, asook
die toekomstige middele waaroor die Fonds na verwagting sal beskik.

3.2 Die huidige waarde van verpligtinge is bereken ten opsigte van alle huidige
voordeelbetalings, asook alle verwagte toekomstige voordeelbetalings ten opsigte
van bestaande predikante insoverre dit hulle tydperk in die bediening tot en met
30 Junie 1994 betref. Vir doeleindes van hierdie berekeninge het ek aannames
gemaak omtrent die verwagte toekomstige beleggingsopbrengs op die bates
van die Fonds, die verwagte toekomstige praktyk van die Fonds ten opsigte van
verhogings in die voordeelbedrae, sowel as die toekomstige ondervinding van
die Fonds met betrekking tot sterftekoerse ten opsigte van predikante, emeriti
en weduwees.
Die aannames wat ek gebruik het verskil in een opsig van die wat tydens die
vorige berekeninge van die Fonds gebruik is. Ingevolge die berekeningsbasis
wat ten tye van die vorige berekeninge gebruik is, is voorsiening daarvoor gemaak
dat die beleggingsopbrengs wat die Fonds verdien oor die langtermyn gemiddeld
2,5% per jaar hoër as die jaarlikse inflasiekoers sal wees en spesifiek dat die
verwagte beleggingsopbrengs 10,0% per jaar en die gemiddelde onderliggende
inflasiekoers 7,5% per jaar sal beloop.
In die lig van huidige verlaging in verwagtinge met betrekking tot inflasie oor die
langtermyn is ek van mening dat die verwagte koers van inf lasie
dienooreenkomstig verlaag behoort te word. Aangesien beleggingsopbrengs na
verwagting oor die langtermyn aan inflasie verwant is en wel na my mening tot so
‘n mate dat dit inflasie met gemiddeld 2,5% per jaar behoort te oorskry, het ek
ook besluit om die verwagte beleggingsopbrengs wat oor die langtermyn op die
bates behaal behoort te kan word tot dieselfde mate te wysig. Ek het gevolglik
besluit om my waarderingsaannames te wysig deur die waarderingsrentekoers
na 7,5% per jaar en die verwagte inflasiekoers na 5,0% per jaar te verlaag. Dit
beteken egter dat daar in die berekeningsbasis steeds vir ‘n verskil van 2,5%
tussen die twee betrokke koerse voorsiening gemaak word, sodat hierdie
wysiging in die waarderingsaannames geen addisionele koste vir die Fonds tot
gevolg het nie. Hierdie verhouding tussen die beleggingsopbrengs en die jaarlikse
inflasiekoers, kan as die sentrale element van my berekeningsbasis beskou word.
Die aannames wat ek vir my berekeninge gebruik het, word in Aanhangsel A
uiteengesit.

3.3 Wanneer op ‘n berekeningsbasis vir die Fonds besluit word, is dit noodsaaklik
dat die verwagte toekomstige praktyk met betrekking tot voordeelvlakke en
ramings in so ‘n basis in ag geneem word.
Soos reeds genoem is, het die Fonds tot dusver die beleid gevolg dat alle
voordeelbedrae jaarliks verhoog is om tot ‘n groot mate in reële terme konstant
te bly, beide insoverre dit voordele ten opsigte van nuwe voordeelgeregtigdes,
en voordele ten opsigte van bestaande emeriti, weduwees en kinders betref. Dit
sal ook in die toekoms steeds die oogmerk bly wanneer die voordeelbedrae
jaarliks hersien word dat geen onderskeid, anders as die pro rata-verskille
voortspruitend uit elke predikant se tydperk in die bediening tot 30 Junie 1994,
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tussen die voordele ten opsigte van nuwe voordeelgeregtigdes en die voordele
ten opsigte van bestaande emeriti, weduwees en kinders gemaak sal word nie.
Die omvang van sodanige jaarlikse hersiening sal, soos reeds genoem is, egter
afhanklik wees van die finansiële stand van die Fonds soos wat dit van tyd tot tyd
sal verander, en sal ook geskied met inagneming van die heersende inflasiekoers
en van die finansiële vermoë van die lidmate van die Kerk. Die voordeelbedrae
sal gevolglik nie noodwendig in die toekoms in reële terme konstant bly nie -
ingevolge die resultate wat hierna uiteengesit word kan inteendeel verwag word
dat die reële waarde van sodanige voordeelbedrae in die toekoms stelselmatig
mag daal.

3.4 Dit is belangrik dat duidelike onderskeid getref word tussen die opbrengskoers
waarvoor in my berekeninge voorsiening gemaak word, en die koers waarteen
die voordeelbedrae na verwagting jaarliks sal verhoog.
Ek het vir die doeleindes van my berekeninge vir die verwagte toekomstige
verpligtinge van die Fonds ‘n verdiskonteringskoers van 5,0% per jaar gebruik.
Dit het die effek dat voorsiening daarvoor gemaak word dat bestaande en
toekomstige voordeelbetalings jaarliks verhoog sal kan word tot die mate waartoe
die beleggingsopbrengs wat op die bates van die Fonds verdien word, hoër as
5,0% per jaar is. Indien ‘n beleggingsopbrengs van 7,5% per jaar dus byvoorbeeld
in ‘n gegewe jaar behaal sou word, beteken dit dat voordele op daardie stadium
met 2,5% verhoog sal kan word. Indien die inflasiekoers in so ‘n jaar 5,0% sou
beloop, beteken dit dus ook dat sodanige verhoging in voordele op daardie
stadium 2,5 persentasiepunte laer as die inflasiekoers sal wees.
Dit sou uiteraard die ideaal wees dat die voordeelverhogings wat toegestaan
word met die inflasiekoers tred hou. Dit is egter nodig om ‘n balans te vind tussen
bekostigbaarheid aan die een kant, en redelike voordele ten opsigte van emeriti
en hulle afhanklikes aan die ander kant. Indien voordele teen ‘n hoër koers verhoog
sou word as wat ingevolge die beleggingsopbrengs bekostig kan word, sal dit
insgelyks vereis dat die ramings ook teen ‘n hoër koers moet styg. Die vereiste
styging in die ramings sal egter in so ‘n geval groter wees as die koers waarteen
die voordele verhoog word.
Dit blyk dus duidelik uit die bovermelde beredenering dat die optimalisering van
die beleggingsopbrengs op die bates van die Fonds ‘n uiters belangrike rol sal
speel ten opsigte van die toekomstige gunstige finansiële verloop van die Fonds.

3.5 Die inkomste van die Fonds bestaan hoofsaaklik uit sekere ramings wat per
lidmaat betaalbaar is, en wat vanaf 1 Julie 2005 gemiddeld R150 per lidmaat
per jaar beloop, asook ad hoc inbetalings en gereelde kollektes deur gemeentes.
Daar word in die vooruitsig gestel dat die toekomstige jaarlikse aanpassing in
die ramings sodanig sal wees dat dit nooit die jaarlikse inflasiekoers tot enige
beduidende mate sal oorskry nie, hoewel die werklike aanpassing uiteraard veral
afhanklik sal wees van die finansiële stand van die Fonds soos dit van tyd tot tyd
sou verander.

3.6 Die waarde wat vir berekeningsdoeleindes op die bestaande bates van die Fonds
geplaas word, moet op so ‘n wyse bereken word dat dit tred hou met die basis
waarvolgens die verpligtinge van die Fonds bereken word. Hierdie waarde word
verteenwoordig deur die verdiskonteerde waarde van die verwagte beleggings-
inkomste wat op die bates van die Fonds behaal sal word, met inagneming van
die risiko verbonde aan elke belegging en met voldoende voorsiening vir
toekomstige fluktuasies in die beskikbare herbeleggingskoers.
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Ten opsigte van die belegging by Advantage is ek van mening dat die markwaarde
van die bates, aangepas op so ‘n wyse dat die effek van enige
korttermynfluktuasies daarop uitgeskakel word, die toepaslike langtermynwaarde
daarvan verteenwoordig.
Ten einde die effek van korttermynfluktuasies in die markwaarde van dié bates
uit te skakel, het ek ‘n metode gevolg waarvolgens ‘n langtermyn waarde vir bates
in die beleggingsportefeulje op ‘n maandelikse basis bepaal word deur die
werklike opbrengs wat oor die voorafgaande jaar behaal is telkens met ‘n
aangepaste opbrengs te vervang. Die aangepaste opbrengs word
verteenwoordig deur die gemiddelde reële opbrengs wat in die verlede op die
beleggingsportefeulje behaal is, by die werklike styging in ‘n inflasiemaatstaf
(VPIX) oor die ooreenkomstige periode by te tel. Sodanig word ‘n batewaarde
op elke maandeinde tot en met die berekeningsdatum verkry wat ‘n meer stabiele
patroon oor tyd as die werklike markwaardes toon. Die berekende maandelikse
waardes word daarna sodanig aangepas dat die waarskynlikheid oor die
langtermyn kleiner as 2,5% is dat die aktuariële waarde van die bates die
markwaarde daarvan oorskry. Die waarde wat ek so bereken het, bedra R44
813 000 en verteenwoordig ongeveer 88,3% van die ooreenstemmende
markwaarde soos op 30 Junie 2005.
Ten opsigte van die bates wat in die geldmarkportefeulje van ENB belê is, is ek
van mening dat die volle totale saldo van hierdie belegging die toepaslike
langtermynwaarde daarvan verteenwoordig. Ek het gevolglik besluit om hierdie
bates teen die totale waarde van R227 000 in berekening te bring.
Op die berekeningsdatum was daar verder totale netto bedryfsbates ten bedrae
van nagenoeg R1 999 000 onder die Fonds. Hierdie bedrag sluit die debiteur
ten bedrae van R1 484 000, soos in paragraaf 2.5 genoem, in.

3.7 Die totale waarde wat ek vir die doeleindes van my berekeninge op die bates
van die Fonds soos op 1 Julie 2005 geplaas het, beloop dus R47 039 000.
Gebaseer op hierdie waarde en met inagneming van die waarde wat ek vir my
berekeninge soos op 1 Julie 2002 op die bates van die Fonds geplaas het asook
die kontantvloei gedurende die tydperk vanaf 1 Julie 2002 tot 30 Junie 2005,
beteken dit dat die effektiewe beleggingsopbrengs wat ek vir die doeleindes
van my berekeninge in ag geneem het 10,0% per jaar beloop het, teenoor die
werklike opbrengs op ‘n markwaardebasis bereken van 13,5% per jaar soos
reeds in paragraaf 2.8 genoem is.

3.8 Die waarde wat op die toekomstige inkomste van die Fonds geplaas word wat
by wyse van ramings ontvang sal word, is bereken in terme van die
berekeningsaannames en voorsiening is dus gemaak dat die ramings in die
toekoms op ‘n gereelde basis sal verhoog. My berekeninge is verder gebaseer
op die aanname dat daar tans 70 880 belydende lidmate in die Kerk is, wat in
die toekoms teen ‘n tempo van ongeveer 1,0% per jaar sal verminder. Ek het ook
aanvaar dat ongeveer 7,5% van die jaarlikse ramings nie ontvang sal word nie,
maar dat die effek hiervan geneutraliseer sal word deur inkomste wat op ‘n ander
wyse ingesamel mag word.
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AFDELING 4

FINANSIËLE STAND VAN DIE FONDS

4.1 Gebaseer op die berekeningsbasis en ander aannames in Afdeling 3 uiteengesit,
is die verpligtinge van die Fonds vervolgens bereken. Die resultate van my
berekeninge is soos volg:
Verpligtinge ten opsigte van:

(R’000)
Bestaande voordeelbetalings R108 245
Verwagte toekomstige voordeelbetalings
ten opsigte van bestaande predikante R  40 782

__________
Totaal R149 027
Minus waarde geplaas op bates R  47 039

__________
Tekort R101 988

Befondsingsvlak 31,6%

Dit beteken dat die Fonds, nadat voorsiening gemaak is vir jaarlikse verhogings
in voordeelbedrae teen ‘n koers van 2,5% per jaar laer as die verwagte
inflasiekoers, ‘n befondsingsvlak van 31,6% soos op 1 Julie 2005 het, teenoor ‘n
befondsingsvlak van 32,0% soos op 1 Julie 2002.

4.2 Soos reeds in paragraaf 3.5 genoem is, beloop die gemiddelde raming tans
R150 per lidmaat per jaar wat vir die befondsing van die tekort van R102-miljoen
aangewend sal word. Hierdie ramings sal jaarliks verhoog word teen ‘n koers
wat verband sal hou met die koers waarteen voordele verhoog word, op ‘n basis
soos wat deur die Trustees in oorleg met die Aktuaris bepaal sal word.

4.3 Ek het ‘n kontantvloeiprojeksie vir die Fonds gedoen ten opsigte van die
volgende 15 jaar. Vir die doeleindes van my berekeninge het ek aanvaar dat die
gewysigde berekeningsaannames bewaarheid sal word, dit wil sê ek het aanvaar
dat die Fonds gedurende hierdie tydperk ‘n beleggingsopbrengs van 7,5% per
jaar op sy bates sal behaal, dat die voordeelbedrae sowel as die ramings met
2,5% per jaar sal verhoog en dat sterftekoerse ooreenkomstig die sterftekoerse
in Aanhangsel A sal wees.
Die resultate van my berekeninge word in Aanhangsel B uiteengesit en toon dat,
indien beide die ramings en voordeelbedrae in die toekoms teen 2,5% per jaar,
oftewel 2,5% laer as inflasie, verhoog word, die ramings na verwagting teen
ongeveer 2020 gestaak sal kan word. Indien voordeelbedrae egter teen
byvoorbeeld 1% per jaar meer as ingevolge my berekeningsaannames verhoog
sou word of indien beleggingsopbrengs byvoorbeeld 1% per jaar laer sou wees,
verander hierdie datum na 2025. Dit is dus duidelik dat die resultate van die
projeksie baie sensitief vir sekere veranderlikes is. Die werklike ondervinding
van die Fonds speel dus ‘n groot rol in die verloop van die finansiële posisie van
die Fonds en weens die langtermyn aard van die projeksie behoort daar nie te
veel klem op die resultate ten opsigte van die latere jare geplaas te word nie.
Die kontantvloeiprojeksies wat ten tye van die 1 Julie 2002 berekeninge gedoen
is, het getoon dat die Fonds na verwagting in 2034 befonds behoort te wees
indien die berekeningsaannames bewaarheid sou word. Soos hierbo genoem
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word verwag dat die Fonds nou reeds in 2020 befonds behoort te wees. Hierdie
verbetering kan hoofsaaklik aan die effek van die aansienlike verhogings in die
ramings per lidmaat per jaar sedert die vorige berekeningsdatum toegeskryf word,
wat gedeeltelik deur minder lidmate as wat ten opsigte van die projeksie op die
vorige berekeningsdatum verwag is, teengewerk is.
Ek is van mening dat dit sinvol sal wees om hierdie kontantvloeiprojeksie in die
toekoms gereeld te herhaal ten einde die Trustees van die Fonds in staat te stel
om die finansiële verloop van die Fonds na behore te kan beoordeel.

4.4 Die resultate hierbo uiteengesit vergelyk goed met die resultate van my
berekeninge soos op 1 Julie 2002. ’n Analise van die ondervinding van die Fonds
gedurende die berekeningsperiode het die volgende items uitgewys waarvan
kennis geneem behoort te word:
- Die verhogings in voordele gedurende die berekeningsperiode was laer as

wat ingevolge die beleggingswins onder die Fonds bekostig kon word sodat
‘n surplus hieruit vir die Fonds ontstaan het.

- Minder lede as wat ingevolge die berekeningsaannames verwag is het
gedurende die berekeningsperiode tot sterwe gekom sodat ‘n tekort hieruit
vir die Fonds ontstaan het.

- Gedurende die berekeningsperiode was inkomstes vanuit ander bronne nie
genoegsaam om die jaarlikse ramings wat nie ontvang is nie, te neutraliseer
nie. Gegewe die afgelope 2 berekeningsperiodes se ondervinding in hierdie
verband is ek egter steeds tevrede met my aanname in hierdie verband,
naamlik dat ongeveer 7,5% van die jaarlikse ramings nie ontvang sal word
nie, maar dat die effek hiervan deur inkomstes wat op ‘n ander wyse ingesamel
mag word, geneutraliseer sal word.

- Op die vorige berekeningsdatum is daar ‘n voorsiening ten opsigte van voordele
wat namens die Mediese versorgingstrust deur die Fonds betaal is geskep.
Slegs ‘n gedeelte van hierdie voorsiening is gedurende die
berekeningsperiode deur die Fonds ontvang. Daar was verder ook
terugwerkende regstellings ten opsigte van die Mediese versorgingstrust wat
tot ‘n verdere tekort gedurende die berekeningsperiode vir die Fonds gelei
het.

AFDELING 5

SAMEVATTING

5.1 Die Fonds is vanaf 30 Junie 1994 vir nuwe toetredes gesluit, en bied na hierdie
datum, benewens die versorgingsvoordele wat reeds daaruit betaal word, slegs
voordele by emeritering ten opsigte van bestaande predikante wat ook op 30
Junie 1994 predikante was. Sodanige voordele word op ‘n pro rata-basis
bereken, rofweg in die verhouding van die aantal jare wat die lid op 1 Julie 1994
ouer as 27 jaar was, tot ‘n potensiële volle lidmaatskapsperiode van 38 jaar.

5.2 Die voordele wat in die toekoms by emeritering uit die Fonds betaalbaar sal
word, sal jaarliks aangepas word teen ‘n koers wat afhanklik sal wees van die
beleggings-opbrengs wat op die bates van die Fonds behaal word. Hierdie
verhogingskoers sal stellig nie ten volle met inflasie kan tred hou nie, en sal na
verwagting gemiddeld 2,5% laer as die jaarlikse inflasiekoers beloop.

5.3 ‘n Aktuariële berekening van die verpligtinge van die Fonds dui daarop dat hierdie
verpligtinge tans 31,6% befonds is. ‘n Gemiddelde raming van R150 per lidmaat
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per jaar wat jaarliks matiglik sal verhoog, behoort voldoende te wees om die
huidige onbefondsde tekort van R102-miljoen oor ‘n periode van ongeveer 15
jaar te befonds.

C ERASMUS       B.Sc.    A.S.A.    F.I.A.
In my hoedanigheid as Direkteur van
ABSA KONSULTANTE EN AKTUARISSE (EDMS) BEPERK

Johannesburg
November 2005

AANHANGSEL A

BEREKENINGSAANNAMES

1. BELEGGINGSOPBRENGS
‘n Verwagte beleggingsopbrengskoers van 7,5% per jaar (voorheen 10,0% per jaar)
is gebruik, relatief tot ‘n onderliggende inflasiekoers van 5,0% per jaar (voorheen
7,5% per jaar).

2. VERHOGING IN VOORDEELBEDRAE
Daar is voorsiening gemaak vir verhogings van die voordeelbedrae teen ‘n koers
van 2,5% per jaar (voorheen 5,0% per jaar).

3. STERFTES
Die gepubliseerde SA56-62 sterftetabelle (eindsterfte) is ten opsigte van die periode
voor emeritering gebruik.
Ten opsigte van die periode na emeritering is gebruik gemaak van die gepubliseerde
PA90 sterftetabelle (eindsterfte) vir manlike en vroulike lewens onderskeidelik.

Die volgende is voorbeelde van die sterftekoerse waarvoor voorsiening gemaak
is:

Aantal sterftes binne 1 jaar uit 1 000 persone
by elke ouderdom

Ouderdom Predikante/emeriti Weduwees

30     1,6     0,3
35     2,0     0,5
40     2,9     0,8
45     4,8     1,4
50     7,9     2,4
55   12,5     4,1
60   19,3     7,0
65   25,0   11,9
70   38,6   20,4
75   59,1   34,6
80   89,6   58,2
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85 133,4   96,3
90 194,2 155,2
95 273,9 240,5

AANHANGSEL B

KONTANTVLOEIPROJEKSIE TEN OPSIGTE VAN DIE FONDS

Raming per
lidmaat vir

Jaar Beraamde Totale Voordeel- die vooraf-
eindigend aantal ramings betalings Bates Befondsing gaande
30 Junie lidmate (R’000) (R’000) (R’000) s-vlak jaar

2006 70,171 11,023 12,268 49,324   33.1% 150

2007 69,469 11,186 12,283 51,926   35.0% 154

2008 68,775 11,351 12,468 54,704   37.2% 158

2009 68,087 11,519 12,612 57,713   39.7% 162

2010 67,406 11,688 12,715 61,015   42.5% 166

2011 66,732 11,861 12,897 64,555   45.6% 170

2012 66,065 12,036 13,325 68,107   49.1% 174

2013 65,404 12,213 13,254 72,175   53.1% 178

2014 64,750 12,393 13,195 76,786   57.7% 183

2015 64,103 12,576 13,196 81,925   63.1% 187

2016 63,462 12,762 13,103 87,728   69.4% 192

2017 62,827 12,950 13,202 94,056   76.6% 197

2018 62,199 13,141 13,340 100,912   85.0% 202

2019 61,577 13,335 13,046 108,769   94.9% 207

2020 60,961 13,532 12,957 117,500 106.6% 212

          Besluit: Met dank kennis geneem.

N. RAPPORT AD HOC KOMMISSIE OOR EERVOLLE VERSORGING AAN
EMERITI

1. Beredering
1.1 Almal is dit eens dat emeriti eervol versorg moet word. Hulp met versorging moet

in die volgorde Kerkraad – Klassis – Partikuliere Sinode – Nasionale Sinode
plaasvind. Die beginsel van “Dra mekaar se laste” is steeds prioriteit.

1.2 Die ramings is vir die jaar 1 Julie 2005 tot 30 Junie 2006 met 13.5% verhoog.
Die huidige versorgingsbedrag is in gevalle nie eervol nie agv verskeie
omstandighede. In dié gevalle sal ’n bedrag van R10 000 per maand baie
verligting gee.
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1.3 Indien ramings met 10% bokant inflasiekoers verhoog word, beteken dit as
aanvaar word dat inflasiekoers 4.5% is, die verhoging 14.5% moet wees. Die
Deputate se aanbeveling van 13.5% is dus nie ver van die aanbeveling nie.

1.4 Indien die ramings met 10% hoër as die 13.5% aanbeveling verhoog word sal
die 156 emeriti gemiddeld ongeveer R600 meer per maand ontvang.

1.5 Alhoewel die beginsel van “eervolle versorging” altyd prioriteit bly, is die 10%
verhoging as aanbeveling nie die gewenste pad om te loop nie.

1.6 Daar is 7 verpligte kollektes (riglyn R20 per lidmaat per kollekte) vir die
emeritaatsfonds en 1 nuwe verpligte kollekte (riglyn R25 per lidmaat) vir die
Dankbaarheidsfonds.

1.7 Die hele saak van die versorging van emeriti bly ‘n saak van geloof – as ons na
syfers kyk gaan ons nêrens kom nie.

Besluit: Kennis geneem.

2. Aanbevelings
2.1 Een van die Dankbaarheidsfonds se aanbevelings is dat die versorging van

emeriti ’n prioriteit sal wees en hierdie fonds moet uitgebou word oa ook vir dié
doel.

Besluit: Goedgekeur.
2.2 Emeriti moet eervol versorg word. Die Trustees moet ’n riglyn aan kerke verskaf,

verkieslik voor Junie 2006.
Besluit: Goedgekeur.

2.3 Die Trustees moet toesien dat die nodige stappe in plek gestel sal word om toe
te sien dat die fonds sodanig uitgebou word dat eervolle versorging moontlik sal
word.

Besluit: Goedgekeur.
2.4 Agterstallige ramings by die Emeritaatsversorgingstrust van R3.5m bly ’n groot

kommer en moet aangespreek word deur die Trustees en maatreëls moet in plek
gestel word om hierdie uitstaande bedrag drasties te verminder. Dat aan die
volgende Ledevergadering teruggerapporteer word oor maatreëls wat getref is
en hoe daar gevorder is met die saak.

Besluit: Goedgekeur soos gewysig. (Wysigings is hierbo aangebring –
Deputate Handelinge.)
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2. BESKRYWINGSPUNT VAN SUIDELIKE PARTIKULIERE SINODE
INSAKE EMERITUSVERSORGING VAN GEREFORMEERDE KERK
MOSSELBAAI SE EMERITUS, DS J KIRSTEN (Artt 122, 283)

Die Sinode gaan in Ledevergadering.

Die Ledevergadering gaan in camera

A.  Ds H Reinecke stel die Beskrywingspunt.
B.  Besluit: Die Beskrywingspunt word verwys na die Kommissie EVT/PPF.
C.  Dr FP Kruger rapporteer namens die Kommissie EVT/PPF.

D. BESKRYWINGSPUNT
1. Versoek

Die EVT-Ledevergadering word versoek om goedkeuring te verleen:
1.1 Dat die Gereformeerde Kerk Mosselbaai se emeritus, ds J Kirsten, nie eers op

ouderdom 65 met die EVT persentasie basisversorgingsbedrag te versorg nie,
maar nou reeds uit die EVT versorg word.

1.2 Dat die Gereformeerde Kerk Mosselbaai se emeritus, ds J Kirsten, se
persentasie van die EVT persentasie basisversorgingsbedrag aangepas word.

2. Motivering vir 1.1 – EVT versorging vóór 65
2.1 Die Suidelike Part Sinode (26/11/1996) het ‘n regskrenkende administratiewe fout

gemaak deurdat die Gereformeerde Kerk Mosselbaai se KO, art 13 aansoek om
ds Kirsten weens mediese onbekwaamheid te laat emeriteer, te verander na ‘n
KO, art 12 saak en hom onder KO, art 12 eervol te laat oorgaan tot ‘n ander staat
van die lewe. Die gevolg van hierdie kerkregtelik-administratiewe fout, is dat ds
Kirsten se lidmaatskap by die GKSA Predikante Pensioenfonds beëindig is, sy
ongeskiktheids versekeringseis by SAGE LEWENS (PPF versekeraar) gestaak
is en hy versorging uit die EVT verbeur het. Indien die Suidelike Partikuliere Sinode
1996 die KO, art 13 aansoek korrek hanteer het, dan sou ds Kirsten kragtens KO,
art 13 agv mediese onbekwaamheid geëmeriteer het en dan sou hy uit die PPF
(ongeskiktheids-versekering) en EVT versorging ontvang het.

2.2 Hierdie regskrenkende foutiewe besluit van Suidelike Part Sinode 1996 is, na ‘n
geslaagde Beswaarskrif, deur die Suidelike Partikuliere Sinodus Contracta 14/
15 Januarie 2003 herroep, omgekeer en ds Kirsten is herstel as predikant soos
voor 26/11/1996. Op 18 Maart 2003 emeriteer ds J Kirsten ordelik kragtens KO,
art 13 weens mediese onbekwaamheid, maar sonder enige versorging uit die
PPF en EVT. Die meganismes (PPF en EVT) wat die kerke daargestel het deur
gesamentlik hande te vat om mekaar te help in die versorging van ‘n gemeente
se emeritus, is vir GK Mosselbaai ontneem en nou is GK Mosselbaai alleen
verantwoordelik vir die versorging van hulle emeritus – ‘n lading wat ondraaglik
gaan wees en onmoontlik vir een gemeente alleen.

2.3 Ds Kirsten was vanaf 01/07/1994 lid van die PPF. Die GK Mosselbaai het gewillig
hulle predikant (ds Kirsten) by die PPF ingeskakel (nie soos enkele ander kerke
wat geweier het om by die PPF in te skakel nie – vgl Acta 1997:345, 4.3;
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2000:256, 1.14, 1.15; 2000:273, 7). GK Mosselbaai en ds J Kirsten het in Oktober
1996 die korrekte prosedure gevolg toe hulle die ongeskiktheidsversekeringseis
by SAGE LEWENS (PPF versekeraars) ingedien het. Nie ds Kirsten en ook nie
die GK Mosselbaai het die ongeskiktheidsversekeringseis by SAGE LEWENS
gestaak nie. Die ongeskiktheids-versekeringseis by SAGE LEWENS is op 11
November 1996 in opdrag van mnr BG Kukkuk (EVT-PPF deputaat) gestaak
(volgens SAGE blyk dit dat die EVT-PPF deputaat die ongeskiktheidseis gestaak
het nog vóórdat die Suidelike Part Sinode 26/11/1996 plaasgevind het). SAGE
LEWENS weier om die 1996 ongeskiktheids-versekeringseis van ds Kirsten te
heropen. Verder is dit nie ds Kirsten en ook nie die GK Mosselbaai wat sy
lidmaatskap by die PPF beëindig het nie, maar die Trustees van die PPF het sy
lidmaatskap beëindig as ‘n noodwendige gevolg van die foutiewe besluit van
Suidelike Part Sinode 1996. Die regskrenkende besluit van Suidelike Part
Sinode 1996 het ook regskrenkende gevolge teenoor GK Mosselbaai en hul
emeritus tov die emeritus versorging – nou sit die GK Mosselbaai en hul emeritus
met ‘n versorgingskrisis wat hulleself nie veroorsaak of gevra of gesoek het nie.

2.4 Ds Kirsten was tot 1 Desember 1996 lid van die EVT ledelys. Die regskrenkende
besluit van Suidelike Part Sinode 1996 het meegebring dat hy van die EVT ledelys
geskrap is. Suidelike Part Sinode 2003 se herroeping van die 1996
regskrenkende besluit, het ds Kirsten herstel as predikant, sy skrapping van die
EVT ledelys omgekeer en is hy (de jure) weer lid van die EVT ledelys van die
Gereformeerde predikante. Sedert 18 Maart 2003 is ds Kirsten ‘n emeritus weens
mediese onbekwaamheid (KO, art 13). Die EVT Trustees erken dat ds Kirsten ‘n
emeritus is en hulle het hom in 2003 op die EVT ledelys (de facto) herstel, verder
bevestig hulle dat GK Mosselbaai se emeritus eers op ouderdom 65
emeritusversorging uit  die EVT sal ontvang met 21,05% van die
basisversorgingsbedrag ooreenkomstig die EVT Ordereëling (1997).

2.5 Ds Kirsten se regskrenkende uitdienssetting (26/11/1996) het plaasgevind
vóórdat die Sinode 1997 die besluit geneem het dat “die EVT versorging eers
vanaf ouderdom 65 sal plaasvind” (Acta 1997:247, onderaan reël 6.8, 1997:334/
5, 3.5.3.2.4, 3.5.3.3.1 en 3.5.3.3.3.2). Dit is ‘n nuwe besluit van 1997. Sinode
1994 het geensins daarvan melding gemaak nie.
Sinode 1994 het gesê:
(a) “Vir verstreke diensjare behartig die kerke steeds die versorging van emeriti

mbt die Emeritaatsfonds” (1994:244, 9.2.A).
(b) “Slegs predikante wat per lederegister opgestel … kragtens beroepsbrief

geregtig was op emeritaatsversorging uit die EF, is ook na 01/07/1994
geregtig op versorging daaruit vir diensjare voor 1994” (1994:245, 9.2.1.3).
Let wel: “ook na 01/07/1994” en nie “eers vanaf ouderdom 65 jaar” nie.

(c) “Dood-en-ongeskiktheidsvoordele uit die EF is slegs van toepassing op
predikante wat nie tot ‘n pensioenfonds kragtens sy werk as predikant
behoort nie, maw predikante wat voor 01/07/1994 geëmeriteer het
(1994:245, 9.2.1.5 (vi) ). Let wel: Hier blyk twee kwalifikasies te wees: (1)
“nie tot ‘n pensioenfonds behoort nie” en (2) “voor 01/07/1994 geëmeriteer
het”. Ds Kirsten het nie voor 01/07/1994 geëmeriteer nie, maar (vanweë
die regskrenkende foutiewe besluit) behoort hy nie tot ‘n pensioenfonds nie.
Ons is van mening dat ds Kirsten hiervolgens wél kwalifiseer. Die EVT
Trustees en Ledevergadering behoort ds Kirsten se saak te hanteer soos
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‘n emeritus wat nie tot ‘n pensioenfonds behoort nie, want dit is in wese die
geval.

(d) Die enigste waar Sinode 1994 oor ouderdom 65 praat, is by totale
beroepsongeskiktheid wat deur groepversekering voorsien word, maar dit is
deel van die “versorging vir toekomstige jare” (1994:247, 9.2.2.1.5.1/2/3).

Die Sinodebesluit 1997:247 onderaan Ordereëling 6.8; 1997:334/5, 3.5.3.2.4,
3.5.3.3.1 en 3.5.3.3.3.2 is nuwe besluite en ‘n wysiging op 1994 se besluite.
Aangesien ds Kirsten vóór Januarie 1997 foutiewelike uit diens gestel is,
behoort dit hom nie te ontneem van EVT versorging voor ouderdom 65 nie.

2.6 Op die Sinode 1994 is die alternatiewe versorgingsmodel goedgekeur wat ten
doel het om die versorging dmv die Emeritaatsfonds (EPPW&W) vir verstreke
diensjare oor 40 jaar uit te faseer en om ‘n Predikante Pensioenfonds vir
toekomstige diensjare in te faseer (1994:244/5/6, 9.2, 9.2.1 en 9.2.2) en het dit
op 01/07/1994 in werking getree. Nou is dit belangrik om in gedagte te hou dat
Sinode 1994 nog nie die volgende aspekte goedgekeur het nie:
(a) ‘n Nuwe Ordereëling vir EVT is nog nie opgestel of goedgekeur nie.
(b) ‘n Reglement vir die PPF is nog nie opgestel of goedgekeur nie.
(c) ‘n Ordereëling vir EVT-medies is nog nie opgestel of goedgekeur nie.
(d) Die 1991 Ordereëlings vir EVT is nog nie herroep nie (1997:250, 13).
Al vier hierdie sake het eers op Sinode 1997 gedien en is in 1997 eers
goedgekeur – dws ná ds Kirsten se foutiewe uitdiensstelling.

2.7 Die kerke het sedert 1873 besluit om mekaar by te staan in die uitvoering van KO,
art 13 om die emeriti te versorg. Sinodes 1894:45, art 124, artikel 1; 1942:77, art
60, artikel 2; 1985:699, art 171, artikel 1; 1991:284, 1, 2 en 1994:244, 9.2.1.1
bevestig telkens die besluit (1873) om mekaar by te staan. Die ooreenkoms van
meewerkende versorging gaan steeds voort. Sinode 1997 bevestig dit en sê die
nuwe “wyse van versorging, is versorging en voorsiening mbv sowel die EVT, PPF
en Mediese Skema (vir emeriti) alles die medewerking van kerke om mekaar in
die uitvoering van KO, artt 13 & 20 by te staan”. Dat kerke “sedert 1873 ‘n
ooreenkoms handhaaf om mekaar met die emeritaatsversorging ter syde te staan”,
is nie deur die instelling van die Pensioenfonds opgehef nie”. Besluit:: Goedgekeur
(1997:233, 4.7.2(i)). Kerkregtelike advies wat bekom is, bevestig dit ook: “Die
1994 besluit hef nie die bystandsbesluit van 1873 op nie, maar die besluit (1873)
staan nog steeds. Die bystand van kerke tot mekaar in kerkverband, is dus nie
weggeneem deur die PPF besluit van 1994 nie” (aldus prof A le R du Plooy).

2.8 GK Mosselbaai staan binne die EV–Kombinasie en GK Mosselbaai is kragtens
hierdie kombinasie-bystandsbesluit aangewese op die EV-Kombinasie vir
hulpverlening – spesifiek vir die versorging van die verstreke diensjare voor 01/
07/1994 se gedeelte.

2.9 GK Mosselbaai word deur EVT-Ordereëlings en deur die versorgingsprobleem
nou dubbeld belaai met emeritusversorging:
(a) Aan die een kant: Mosselbaai as lidkerk van die EV-Kombinasie word nou

kragtens die Ordereëlings en onderlinge afspraak verplig om die volle EVT
ramings te betaal en sewe verpligte kollektes vir die Emeritaatsfonds in te
samel. Hierdie verantwoordelikheid het Mosselbaai tot op hede getrou en
gewillig nagekom.

(b) Aan die ander kant: Die EVT Trustees sê vir Mosselbaai: “Ds Kirsten is net
julle verantwoordelikheid alleen”. Gevolglik moet Mosselbaai (bo en behalwe
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die EVT ramings en kollektes) ook nog alleen vir hulle emeritus versorg.
Hierdie dubbele emeritusversorgingsbelading is onregverdig, ondraaglik
en onbillik teenoor Mosselbaai.

Die hele ooreenkoms om mekaar tot hulp te wees, wat sedert 1873 gehandhaaf
is en in die doelstellings van die EV-Kombinasie vervat is (1997:239, 4.1), is in
gedrang.

2.10 Die EVT is ‘n fonds wat aan die Kerke (GKSA) in EV-Kombinasie behoort en
hierdie Kerke stel die Ordereëlings op om mekaar in liefde by te staan in die
versorging van emeriti. Alhoewel die Ordereëlings tans geen moontlikheid vir
versorging vóór 65 laat nie, behoort die EV-Kombinasie die Ordereëlings aan
te pas om vir GK Mosselbaai en ds Kirsten ter wille te wees met hulp, vanweë
die besondere omstandighede wat hierdie Kirsten-versorgingsprobleem
veroorsaak het. Daarom lê GK Mosselbaai (langs die kerklike weg) hierdie
saak en versoek voor die EV-Kombinasie se ledevergadering om ‘n oplossing
te help vind.

3. Motivering vir 1.2 – aanpassing van EVT-persentasie basisbedrag
3.1 Die EVT-Trustees sê op grond van die Versorgingslys dat ds Kirsten geregtig is

op 21,05% van die basisbedrag van die emeritaatsversorging uit die EVT (vgl
1997:224/6). Hierdie persentasie berekening is gedoen op grond van 1997 se
berekeningsformule wat deur Sinode 1997 goedgekeur is (1997:245, 6.2.1) –
dws eers goedgekeur nádat die regskrenkende foutiewe besluit van Suidelike
Part Sinode 1996 vir ds Kirsten uit diens gestel het.

3.2 Verskille in die berekeningsformules: 1994 en 1997
Die 1994 EVT berekeningsformule vir die % aandeel (1994:245, 9.2.1.5) verskil van

die 1997 EVT berekeningsformule vir die % aandeel in 1997 se Reglement
(1997:245, 6.2.1). Sinode 1997 erken dat dit ‘n nuwe wysiging is op 1994 se
besluit (1997:263, 3.7.5.2.1 en 3.7.5.2.2).

3.2.1 Verskil tov die noemer-faktor
(a) 1994 stel die noemer-faktor op “Totale aantal diensjare” – goedgekeur in

1994.
(b) 1997 stel die noemer-faktor op “38 jaar” – goedgekeur in 1997.
Sinode 1994 sê nêrens dat die “Totale aantal diensjare” gelyk is aan “38 jaar”
nie.

3.2.2 Verskil tov die teller-faktor
(a) 1994 stel die teller-faktor op “Diensjare voor 01/07/1994” – goedgekeur

in 1994.
(b) 1997 stel die teller faktor op :”Ouderdom op 01/07/1994 min 27" –

goedgekeur in 1997.
3.2.3 Effek op persentasie aandeel

Hierdie wysigings het ‘n groot verskil op die persentasie aandeel
van die EVT basisversorgingsbedrag tov ds Kirsten, soos
hieronder aangetoon word:

(a) Volgens 1994 se berekeningsformule vir ds Kirsten:

Diensjare voor 01/07/1994 = 1/1988 – 6/1994 = 6.5 diensjare
Totale aantal diensjare = 1/1988 – 12/1996 = 8 totale diensjare =  81.25%
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(b) Volgens 1997 se berekeningsformule vir ds Kirsten (geb 16/06/1959)

Ouderdom op 01/07/1994 min 27 = 35 jr min 27 = 8 jr
                          38 = 38 = 38 = 21.05%

3.2.4 Die 1994 berekeningsformule was geldig ten tye van ds Kirsten se
regskrenkende uitdiensstelling in 1996. Die nuwe verandering van die
berekeningsformule (1997) het plaasgevind en is goedgekeur nádat ds Kirsten
uit diens gestel is (1996). Die GK Mosselbaai en Klassis Boland is oortuig
daarvan dat ds Kirsten se persentasie aandeel van die EVT
basisversorgingsbedrag foutief en krenkend is.

3.3 Geldigheid van Ordereëlings 1991 en 1994 se besluit tov versorging vir
verstreke diensjare

3.3.1 Die Ordereëling van die Emeritaatsfonds (1991) meld niks van ongeskiktheids-
voordele nie, maar OR (1991) behandel ‘n predikant wat weens mediese
onbekwaamheid emeriteer gelyk aan ‘n predikant wat weens ouderdom
emeriteer (beide is KO, art 13). Die versorging van beide emeriti word op gelyke
basis ongeag tydperk in bediening gedoen.

Hierdie Ordereëling 1991 is eers in 1997 herroep (1997:250, 13). Die
Ordereëling 1991 het dus tot datum van herroeping gegeld.

3.3.2 Sinode 1994 stel dat ongeskiktheidsvoordele uit Emeritaatsfonds is slegs van
toepassing op predikante wat nie tot ‘n pensioenfonds behoort nie, maw
predikante wat voor 01/07/1994 geëmeriteer het (1994:245, 9.2.1.5 (vi)).
(a) Ds Kirsten het nie voor 01/07/1994 geëmeriteer nie.
(b) Ds Kirsten het tot ‘n pensioenfonds behoort, maar die pensioenfonds en

die ongeskiktheidsversekeringseis is hom ontneem deur die
regskrenkende foutiewe besluit van Suidelike Part Sinode 1996 en deur
die EVT/PPF Trustees in die staking van die eis (vgl 2.3 hierbo).

(c) Ds Kirsten behoort sedert sy regskrenkende uitdiensstelling nie aan ‘n
pensioenfonds nie. Gevolglik maak die GK Mosselbaai aanspraak
kragtens die onderlinge samewerking, dat GK Mosselbaai se emeritus
(ds Kirsten) kragtens hierdie besluit (1994:245, 9.2.1.5 (vi))
emeritusversorging uit die EF(EVT) ontvang.

3.3.3 Indien die EVT Ledevergadering nie laasgenoemde aanspraak (3.3.2 (c) hierbo)
toestaan nie, maak die GK Mosselbaai aanspraak op die Ordereëling 1991 wat
steeds geldig was ten tye van ds Kirsten se regskrenkende uitdiensstelling 1996
(omdat die Ordereëling eers in 1997 herroep is) en die versorgingsbedrag van
100% van die basis versorgingsbedrag. Ordereëling 1991 het geen vermindering
volgens ‘n persentasie aandeel van die versorgingsbedrag gehad nie.

3.4 Die versorging wat die emeriti uit die Emeritaatsfonds ontvang het, was volledige
/ eervolle / gelyke versorging / dieselfde basis versorging ongeag tydperk in
bediening (1982:104, 2.3.3.2.1; 1994:235, 3.2.3; 1994:236, bo 3.3 EN 1982:105/
6, 2.3.3.3.5.1; 1994:236, 3.2.6(1); 1994:237, bo 4 – Sinode 1994 het hierdie
besluite van 1982 weer bevestig en goedgekeur). Aangesien ds Kirsten nie tot
‘n pensioenfonds behoort nie (vgl 2.5(c)), behoort die EVT versorging nie op ‘n
persentasiebasis van verstreke diensjare bereken te word nie, maar op “dieselfde
basis versorging ongeag tydperk in bediening” soos hierbo na 1994 se besluit
verwys.
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4. Die Gereformeerde Kerk Mosselbaai beroep haar op die onderlinge samewerking
en ooreenkoms wat daar tussen die Lidkerke van die EV-Kombinasie bestaan om
mekaar in die versorging van emeriti kragtens KO, art 13 tot hulp te wees, sodat
die GK Mosselbaai haar emeritus (ds Kirsten) eervol kan versorg (1991:284, 1.2;
1994:244, 9.2.1.1; 1997:218, 4.1.1; 1997:233, 4.7.2(1); 1997:239, 4.1 en 4.2;
1997:243, 1).

5. Die GK Mosselbaai het reeds die pad met die EVT Trustees/Deputate sedert Maart
2003 geloop (sonder bevredigende sukses). Die EVT Trustees volstaan daarmee
dat ds J Kirsten eers op ouderdom 65 geregtig is op 21,05% van die
basisversorgingsbedrag uit die EVT vir emeritusversorging en dat tot ouderdom
65 hy net die verantwoordelikheid van die GK Mosselbaai bly.
Aangesien die pad met die EVT Trustees gevolg is, wend die GK Mosselbaai
haar as lidkerk na die EV-Kombinasie se ledevergadering in sitting tydens die
Nasionale Sinode 2006.

6. Die seën van die Here word u toegebid en die leiding van die Heilige Gees. Mag
die liefde en barmhartigheid van die Here, die eer van die Here, die bewoëndheid
oor GK Mosselbaai en sy emeritus se nood, en die seëviering van die reg en
geregtigheid, die EVT Ledevergadering daartoe dring om ‘n oplossing te bied.

Besluit:
Aan die Beskrywingspunt word gevolg gegee.
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13.1.1 FINANSIËLE STATE SDDS

SINODALE DEPUTATE VIR DIAKONALE SAKE VAN DIE GEREFORMEERDE
KERKE IN SUID AFRIKA

(INGELYFDE VERENIGING SONDER WINSOOGMERK)
REGISTRASIENOMMER 1947/026814/08

Inhoud Bladsy

Gekonsolideerde Balansstaat 2

Gekonsolideerde Inkomstestaat 3 - 4

Gekonsolideerde Staat van Verandering in Ekwiteit 5

Gekonsolideerde Kontantvloeistaat 6

Aantekeninge by die Gekonsolideerde Finansiële Jaarstate 7 - 9

Die gekonsolideerde finansiële jaarstate op 31 Maart 2005, wat op bladsye 2 tot 9 uiteengesit is,
is deur die deputate goedgekeur en word namens hulle geteken deur:

VOORSITTER  :              ________________________________________________

SKAKELDEPUTAAT:       ________________________________________________

POTCHEFSTROOM
30 SEPTEMBER 2005
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Bezuidenhout en Steyn Posbus 597
GEOKTROOIEERDE REKENMEESTERS (S.A.) Telefoon: (018) 297-5457/8/9
Vennote/Partners: Faks: (018) 294-8720

P.M. STEYN
J.C. JONKER

Bygestaan deur/Assisted by: E-pos: jscasa@iafrica.com
G.W.L. BEZUIDENHOUT RETIEFSTRAAT 11
J.P. FOUCHé POTCHEFSTROOM 2520

30 Junie 2005

VERSLAG VAN DIE ONAFHANKLIKE OUDITEURE
AAN DIE DIREKTEURE VAN: SINODALE DEPUTATE VIR DIAKONALE SAKE VAN DIE
GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA (INGELYFDE VERENIGING SONDER
WINSOOGMERK)

Ons het die finansiële state van Sinodale Deputate vir Diakonale Sake, uiteengesit op bladsye
2 tot 9 vir die jaar geëindig 31 Maart 2005 geouditeer. Hierdie finansiële state is die
verantwoordelikheid van die maatskappy se direkteure. Ons verantwoordelikheid is om oor
hierdie finansiële state, gegrond op ons oudit, verslag te doen.

Omvang
Ons het die oudit ooreenkomstig standpunte van die Suid-Afrikaanse ouditstandaarde uitgevoer.
Hierdie standpunte vereis dat ons die oudit beplan en onderneem ten einde gerusstelling te
verkry dat die finansiële state vry is van wesenlike wanvoorstellings.

‘n Oudit sluit in:
- ‘n Ondersoek op ‘n toetsgrondslag, van bewyse ter ondersteuning van bedrae en

openbaarmakings in die finansiële state;
- ‘n beoordeling van die rekenkundige beginsels toegepas en beduidende ramings deur

bestuur gemaak; en ‘n evaluering van die algehele aanbieding van die finansiële state.

Ons glo dat ons oudit ‘n redelike grondslag vir ons mening verskaf.

Kwalifikasie
Soos met soortgelyke instansies is dit nie moontlik vir die onderskeie entiteite om
beheermaatreëls in te stel ten opsigte van kontantontvangste by wyse van donasies en ander
fondsinsamelings nie. In die lig van die bogenoemde kon daar nie bevredigende ouditprosedures
uitgevoer word om die volledigheid en akkuraatheid van sodanige inkomste te bevestig nie.

Gekwalifiseerde Ouditmening
Afgesien van die uitwerking op die finansiële state van die aangeleentheid waarna in die vorige
paragraaf verwys is, verstrek hierdie state ‘n redelike weergawe, in alle wesenlike opsigte, van
die maatskappy op 31 Maart 2005 en van die resultate van sy bedrywighede en kontantvloei
inligting vir die jaar geëindig op daardie datum, in ooreenstemming met algemeen aanvaarde
rekeningkundige praktyk en op die wyse deur die Maatskappywet vereis.

BEZUIDENHOUT EN STEYN
GEREGISTREERDE REKENMEESTERS EN OUDITEURE
GEOKTROOIEERDE REKENMEESTERS (S.A.)
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SINODALE DEPUTATE VIR DIAKONALE SAKE VAN DIE GEREFORMEERDE KERKE
IN SUID AFRIKA

GEKONSOLIDEERDE BALANSSTAAT SOOS OP 31 MAART 2005

Aant 2005 2004 2003
R R R

BATES

NIE-BEDRYFSBATES 11,592,351.07 11,498,880.77 11,517,774.20

Grond en Geboue 1 11,183,518.73 11,183,518.73 11,173,359.19
Ander Vaste Bates 2 396,432.34 302,962.04 332,015.01
Beleggings 3 12,400.00 12,400.00 12,400.00

BEDRYFSBATES 5,067,706.64 3,676,672.49 2,652,623.51

Bank 529,141.84 440,834.22 331,429.37
Kontant en Spaarfondse 4 3,931,311.39 2,658,445.97 1,837,213.23
Debiteure 188,023.88 159,948.80 135,398.71
Voorraad 61,165.99 27,235.99 30,343.89
Deposito’s 118,687.94 118,781.17 11,779.59
Lenings Toegestaan 5 239,375.60 271,426.34 306,458.72

16,660,057.71 15,175,553.26 14,170,397.71

EKWITEIT EN LASTE

RESERWES 16,205,551.34 14,321,481.71 13,321,625.69

Kapitaalfondse 7,492,199.08 7,492,199.08 7,492,199.08
Opgehoopte Reserwes 8,495,708.43 6,490,341.24 5,753,683.81
Spesifieke Fondse 217,643.83 338,941.39 75,742.80

LASTE

NIE-BEDRYFSLASTE - 180,000.00 180,000.00

Langtermynlenings 6 - 180,000.00 180,000.00

BEDRYFSLASTE 454,506.37 674,071.55 668,772.02

Krediteure 444,886.37 413,338.55 312,382.89
Lenings 7 - 255,719.65 353,054.13
Inwoners Deposito’s 9,620.00 5,013.35 3,335.00

16,660,057.71 15,175,553.26 14,170,397.71

POTCHEFSTROOM
30 SEPTEMBER 2005
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Aant 2005 2004 2003
R R R

INKOMSTE 8,150,757.02 7,696,320.59 6,868,721.98

Subsidie van Owerheidsweë 3,132,803.75 3,025,311.00 2,974,417.00
Losiesgeld 3,754,752.77 3,184,474.79 2,792,508.27
Huur Ontvang 502,703.44 334,257.17 288,348.02
Heffings Ontvang 38,988.50 37,470.00 34,450.00
Intreegelde 27,987.92 15,763.65 21,933.21
Ekstra Etes 45,166.19 48,515.80 47,355.70
Elektrisiteit Verhaal 32,673.35 28,207.60 30,775.58
Parkering, Wassery ens. 12,112.00 4,393.00 5,744.00
Lopende Insamelings 603,569.10 1,017,927.58 673,190.20

ANDER INKOMSTE 4,259,550.96 2,466,226.64 2,371,519.86

Gemeentes, Diakonieë en Susters 2,337,566.87 2,323,657.05 1,978,238.72
Buitengewone Bemaking Ontvang 1,700,000.00  -  -
Versekeringseis Ontvang 43,600.24 7,738.05  -
Wins met Verkoop van Bate  - 23,416.54 79,000.00
Inkomste uit Glenzicht 178,383.85 111,415.00 314,281.14

 12,410,307.98  10,162,547.23 9,240,241.84

UITGAWES (BLADSY 4) (10,829,276.98) (10,304,313.37) (9,155,815.87)

NETTO VERLIES VOOR FINANSIERINGS-
     KOSTES 1,581,031.00 (141,766.14) 84,425.97

RENTE ONTVANG 191,403.06 219,464.63 208,800.73
RENTE BETAAL (563.11) (1,997.25) (1,778.94)

NETTO WINS/(VERLIES) VIR DIE JAAR 1,771,870.95 75,701.24 291,447.76

POTCHEFSTROOM
30 SEPTEMBER 2005

SINODALE DEPUTATE VIR DIAKONALE SAKE VAN DIE GEREFORMEERDE KERKE
IN SUID AFRIKA

GEKONSOLIDEERDE INKOMSTESTAAT VIR DIE JAAR GEËINDIG 31 MAART 2005
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Aant 2005 2004 2003
R R R

UITGAWES
Personeeluitgawes:

Salarisse - Professioneel 2,146,457.94 2,250,476.51 1,844,328.86
- Ander 2,995,453.21 2,824,701.84 2,683,760.01

Bonusse - Professioneel 149,388.89 107,999.56 109,028.27
- Ander 229,962.77 175,848.73 190,817.14

Bydraes tot Hulpskemas 780,522.63 709,401.96 633,152.19
Honoraria 40,115.00 16,910.00 6,625.00
Personeelontwikkeling 3,472.89 4,510.00 3,050.00

Huishoudelike Uitgawes:
Huish. Brandstof, Was- en Skoonmaakkoste 448,564.55 424,027.45 326,677.08
Kombuisgereedskap en Breekware 11,640.83 13,653.85 6,116.12
Linne, Komberse, Uniforms en Klerasie 102,266.81 105,772.86 110,280.38
Medies 2,668.91 33,861.63 24,706.47
Onderwys en Ontspanning 121,783.73 131,553.16 83,720.44
Sakgeld, Kerkgeld en Funksies 54,372.62 61,108.58 32,939.51
Voedsel 1,324,140.07 1,410,637.62 1,338,937.87

Kantooruitgawes:
Advertensies 3,153.49 1,810.74 726.24
Assuransie 143,344.89 124,893.13 134,154.39
Drukwerk en Skryfbehoeftes 39,188.81 37,068.81 38,240.95
Onderhoud - Toerusting 82,694.25 66,204.53 78,994.06
Reis en Verblyfkoste 67,350.56 68,552.80 34,107.59
Subskripsies en Ledegeld 4,594.21 804.00 12,063.18
Telefoon en Posgeld 127,670.84 136,808.63 106,220.79

Vervoeruitgawes:
Vervoerkostes 128,256.34 76,696.92 67,275.15
Onderhoud - Motorvoertuie 37,499.56 77,399.96 63,190.55

Grond en Geboue:
Instandhouding 577,165.73 376,583.86 375,408.02
Munisipale Dienste 870,713.89 822,888.00 630,041.60

Professionele en Spesiale Dienste:
Bankkoste 35,647.93 30,252.07 32,606.44
Oorhoofse Administrasiekoste 10,931.26 15,757.27 -
Ouditeursvergoeding 20,690.76 44,341.35 41,173.75
Regskoste en Ander Konsultasiefooie 1,275.00 5,120.33 23,422.04
Rekenmeestersgelde 69,640.78 7,000.00 12,500.00

Diverse:
Bystand aan Oud-Predikante 30,142.23 9,282.22 -
Gemeenskapsdiens Studie 300.00 - -
Uitgawes t.o.v. Glenzicht 41,627.36 26,058.30 -
Waardevermindering 126,578.24 106,326.70 111,551.78

10,829,276.98 10,304,313.37 9,155,815.87

POTCHEFSTROOM
30 SEPTEMBER 2005
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SINODALE DEPUTATE VIR DIAKONALE SAKE VAN DIE GEREFORMEERDE KERKE
IN SUID AFRIKA

GEKONSOLIDEERDE STAAT VAN VERANDERING IN EKWITEIT VIR DIE JAAR GEËINDIG
31 MAART 2005

Kapitaal Ander Spesifieke Opgehoopte Totaal
Fondse Reserwes Fondse Wins

R R R R R

Saldo op 31 Maart 2002 7,492,199.08 4,317,066.21 75,742.80 (1,340,725.78) 10,544,282.31

Netto Wins/(Verlies) vir

die jaar - - - 291,447.70 291,447.70

Regstellings - Lenings - - - 2,436,615.39 2,436,615.39

Fondsinsamelings -

Vorige Jare - - - 49,280.29 49,280.29

Saldo op 31 Maart 2003 7,492,199.08 4,317,066.21 75,742.80 1,436,617.60 13,321,625.69

Netto Wins/(Verlies)

vir die jaar - - 156,388.59 75,701.24 232,089.83

Regstellings - Lenings - - - 249,395.15 249,395.15

Beweging in Reserwes

& Fondse - (16,651.06) 106,810.00 - 90,158.94

Kanselleer Onbekende

B/S Items - - - (10,587.90) (10,587.90)

Fondsinsamelings -

Vorige Jare - - - 438,800.00 438,800.00

Saldo op 31 Maart 2004 7,492,199.08 4,300,415.15 338,941.39 2,189,926.09 14,321,481.71

Netto Wins/(Verlies) vir

die jaar - - (14,487.56) 1,771,870.95 1,757,383.39

Regstellings - Lenings - - - 109,365.53 109,365.53

Beweging in Reserwes

& Fondse - 61,850.85 (106,810.00) - (44,959.15)

Regstellings - BTW

Kontrole - - - 62,279.86 62,279.86

Saldo op 31 Maart 2005 7,492,199.08 4,362,266.00 217,643.83 4,133,442.43 16,205,551.34

POTCHEFSTROOM
30 SEPTEMBER 2005
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Aant 2005 2004 2003
R R R

KONTANTVLOEI UIT BEDRYFSAKTIWITEITE

Kontantontvangste 12,382,232.90 10,114,580.60 9,271,191.13
Kontant Betaal aan Verskaffers en

Werknemers (10,700,474.27) (10,092,244.76) (9,274,368.09)

Kontant in Bedrywighede
Aangewend 9.1 1,681,758.63 22,335.84 (3,176.96)

Rente Ontvang 191,403.06 219,464.63 208,800.73
Rente Betaal (563.11) (1,997.25) (1,778.94)
Wins by Bateverkope - 23,416.54 79,000.00

Netto Kontantvloei uit Bedryfsaktiwiteite 1,872,598.58 263,219.76 282,844.83

KONTANTVLOEI UIT BELEGGINGSAKTIWITEITE

Grond en geboue oorgedra na
PKK Reddersburg - - 14,047.40

Vaste Bates (Aangekoop)/Verkoop (226,765.65) 38,609.63 (19,863.17)
Afname in Beleggings - - 1,578,303.00

Netto Kontantvloei uit Beleggingsaktiwiteite (226,765.65) 38,609.63 1,572,487.23

KONTANTVLOEI UIT FINANSIERINGSAKTIWITEITE

(Uitvloei)/Invloei uit Kapitaalelemente 118,915.79 798,111.88 168,267.68
Afname/(Toename) in Lenings Toegestaan 32,050.74 35,032.38 (477,685.68)
(Afname)/Toename in Lenings Aangegaan (435,719.65) (97,334.48) 66,713.13

Netto Kontantvloei uit Finansieringsaktiwiteite (284,753.12) 735,809.78 (242,704.87)

Netto Toename in Kontant- en Ekwivalente 1,361,079.81 1,037,639.17 1,612,627.19

Kontant- en Ekwivalente aan Begin van
die Jaar 3,218,061.36 2,180,422.19 567,795.00

Kontant- en Ekwivalente aan Einde van
die Jaar 9.2 4,579,141.17 3,218,061.36 2,180,422.19

POTCHEFSTROOM
30 SEPTEMBER 2005
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SINODALE DEPUTATE VIR DIAKONALE SAKE VAN DIE GEREFORMEERDE KERKE
IN SUID AFRIKA

AANTEKENINGE BY DIE GEKONSOLIDEERDE FINANSIËLE STATE SOOS OP 31 MAART 2005

REKENINGKUNDIGE BELEID

GROND EN GEBOUE
Grond en geboue word getoon teen ‘n herwaardasie wat in 1987 gedoen is. Enige verbeteringe
daarna word teen kosprys getoon. Geen depresiasie word voorsien nie.

ANDER VASTE BATES
Ander vaste bates word gedepresieer op die reguitlyn metode teen koerse wat voldoende geag word
om die bates oor hulle verwagte nuttige lewensduur af te skryf.

VOORRAAD
Voorraad word teen kosprys of netto realiseerbare waarde welke ookal die laagste is, op ‘n eerste-in-
eerste-uit grondslag waardeer.

BELEGGINGS
Beleggings word teen markwaarde getoon.

FINANSIËLE INSTRUMENTE
Die finansiële instrumente volgens die balansstaat sluit in kontant, bank, beleggings, debiteure,
krediteure en lenings. Hierdie instrumente word geag teen hul billike waardes getoon te word.

NADIENSVOORDELE
Die tehuis maak voorsiening vir nadiensvoordele vir kwalifiserende werknemers en afgetredenes en
hierdie voordele verteenwoordig pensioene en na-uitdienstredings-mediese-planne. Bydraes tot
omskrewebydraeplanne word erken wanneer die diens deur werknemers gelewer word.

DONASIE IN NATURA
Donasies in natura word as’n inkomste getoon onder donasies, en as ‘n uitgawe onder die toepaslike
item waarmee die donasie geassosieer kan word.

2005 2004 2003
R R R

1. GROND EN GEBOUE

Hoofkantoor (Glenzicht) 1,761,676.06 1,761,676.06 1,761,676.06
Ons Huis Ouetehuis 1,407,782.74 1,407,782.74 1,407,782.74
Ons Huis Woonstelle 1,379,715.34 1,379,715.34 1,379,715.34
Waterberg Ouetehuis 1,099,973.51 1,099,973.51 1,099,973.51
Johannes Postma Woonstelle 1,717,546.75 1,717,546.75 1,707,387.21
Dirk Postma Ouetehuis 1,293,503.63 1,293,503.63 1,293,503.63
Pres. Kruger Kinderhuis - Pretoria 1,477,827.32 1,477,827.32 1,477,827.32
Pres. Kruger Kinderhuis - Reddersburg 1,045,493.38 1,045,493.38 1,045,493.38

 11,183,518.73 11,183,518.73 11,173,359.19

2. ANDER VASTE BATES

Motorvoertuie 285,703.24 201,599.19 226,660.10
Masjinerie en Toerusting 40,029.05  35,115.59  30,828.72
Meubels en Toebehore 53,838.10  63,141.51  69,674.27
Rekenaartoerusting 16,861.95 3,105.75 4,851.92

396,432.34 302,962.04 332,015.01

Die direkteure is van mening dat die bates minstens hulle boekwaarde werd is.

POTCHEFSTROOM
30 SEPTEMBER 2005
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SINODALE DEPUTATE VIR DIAKONALE SAKE VAN DIE GEREFORMEERDE KERKE
IN SUID AFRIKA

AANTEKENINGE BY DIE GEKONSOLIDEERDE FINANSIËLE STATE SOOS OP
31 MAART 2005 (VERVOLG)

2005 2004 2003
R R R

3. BELEGGINGS

10% Skuldbriewe - Sorec Limited 12,400.00  12,400.00  12,400.00

4. KONTANT EN SPAARFONDSE

Hoofkantoor 574,894.47 535,068.45 483,472.36
Ons Huis Ouetehuis 274,600.66  45,671.40  24,872.12
Ons Huis Woonstelle  -  - 48,931.20
Waterberg Ouetehuis 615,180.69 633,065.19 464,265.73
Johannes Postma Woonstelle 236,776.45 298,799.14 262,825.10
Dirk Postma Ouetehuis 244,867.45 273,949.14 176,887.19
Pres. Kruger Kinderhuis - Pretoria 1,878,152.82 440,448.36  37,510.98
Pres. Kruger Kinderhuis - Reddersburg 106,838.85 431,444.29 338,448.55

3,931,311.39 2,658,445.97 1,837,213.23

5. LENINGS TOEGESTAAN

deur Hoofkantoor:
Gereformeerde Kerk Noordrand 10,400.09 2,685.98 7,391.62
Glenzicht  - 407.12  62,072.79
Marprieu Ontwikkelings Trust -

Handelslening 228,975.51 268,333.24 236,994.31

239,375.60 271,426.34 306,458.72

6. LANGTERMYNLENINGS

aan Dirk Postma Ouetehuis
Dirk Postma Woonstelle  - 150,000.00 150,000.00
Gereformeerde Kerk Burgersdorp  - 30,000.00  30,000.00

- 180,000.00 180,000.00

7. LENINGS

aan Ons Huis Ouetehuis
Admin Buro  - 106,230.01  52,000.00
Ons Huis Vriendekring  -  - 161,341.36

- 106,230.01 213,341.36

aan Ons Huis Woonstelle
Ons Huis Vriendekring  -  - 110,000.00

 -  - 110,000.00

aan Ons Huis Woonstelle
Admin Buro  - 149,489.64  29,712.77

 - 149,489.64  29,712.77

 - 255,719.65 353,054.13

POTCHEFSTROOM
30 SEPTEMBER 2005
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SINODALE DEPUTATE VIR DIAKONALE SAKE VAN DIE GEREFORMEERDE KERKE
IN SUID AFRIKA

AANTEKENINGE BY DIE GEKONSOLIDEERDE FINANSIËLE STATE SOOS OP
31 MAART 2005 (VERVOLG)

8. FINANSIËLE INSTRUMENTE

RENTERISIKO
Blootstelling aan rentekoerse op laste en beleggings word pro-aktief gemonitor. Die befondsing van
die tehuis is volgens ‘n kombinasie van vaste en veranderlike rentekoerse gestruktureer, derhalwe
word die renterisiko as laag beskou.

LIKIDITEITSRISIKO
Die tehuis se likiditeitsrisiko word deur die behoorlike bestuur van kontantvloei beheer. Aangesien
daar voldoende reserwes bestaan, is daar nie ‘n likiditeitsrisiko nie.

KREDIETRISIKO
Potensiële konsentrasie van kredietrisiko bestaan hoofsaaklik uit kontant en debiteure. Debiteure
word deurgaans ge-evalueer om invordering te verbeter, wat druk op kontantvloei verlig. Debiteure
word getoon teen boekwaarde.

BILLIKE WAARDES
Die drawaardes van debiteure, krediteure, bank, beleggings asook lenings word geoordeel as hul
billike waardes.

2005 2004 2003
R R R

9. AANTEKENINGE BY DIE GEKONSOLIDEERDE KONTANTVLOEISTAAT

9.1. KONTANT IN BEDRYWIGHEDE AANGEWEND

Netto Wins 1,771,870.95  75,701.24 291,447.76
Aangesuiwer vir:

Waardevermindering 126,578.24 106,326.70 111,551.78
Rente Ontvang (191,403.06) (219,464.63) (208,800.73)
Rente Betaal 563.11 1,997.25 1,778.94
Netto Wins/(Verlies) by Bateverkope  -  (23,416.54)  (79,000.00)

1,707,609.24 (58,855.98) 116,977.75

Bedryfskapitaalveranderings
(Toename)/Afname in Voorraad (33,930.00) 3,107.90 8,258.11
(Toename)/Afname in Debiteure (28,075.08)  (24,550.09) 109,949.29
Toename/(Afname) in Krediteure 36,154.47 102,634.01  (238,362.11)

Kontant in Bedrywighede Aangewend 1,681,758.63  22,335.84  (3,176.96)

9.2. KONTANT EN KONTANTEKWIVALENTE

Kontant en Kontantekwivalente bestaan uit:
Bank 529,141.84 440,834.22 331,429.37
Kontant en Spaarfondse 3,931,311.39 2,658,445.97 1,837,213.23
Deposito’s 118,687.94 118,781.17  11,779.59

4,579,141.17 3,218,061.36 2,180,422.19

POTCHEFSTROOM
30 SEPTEMBER 2005
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13.1.2 FINANSIËLE STATE GLENZICHT

SINODALE DEPUTATE VIR DIAKONALE SAKE VAN DIE GEREFORMEERDE
KERKE IN SUID AFRIKA

(INGELYFDE VERENIGING SONDER WINSOOGMERK)
REGISTRASIENOMMER 1947/026814/08

GLENZICHT

Inhoud Bladsy

Balansstaat 2

Inkomstestaat 3

Staat van Verandering in Ekwiteit 4

Kontantvloeistaat 5

Aantekeninge by die Finansiële Jaarstate 6 - 7

Die finansiële jaarstate op 31 Maart 2005, wat op bladsye 2 tot 7 uiteengesit is, is deur die
deputate goedgekeur en word namens hulle geteken deur:

VOORSITTER  :              ________________________________________________

SKAKELDEPUTAAT:       ________________________________________________

POTCHEFSTROOM
30 SEPTEMBER 2005
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SINODALE DEPUTATE VIR DIAKONALE SAKE VAN DIE GEREFORMEERDE KERKE IN SUID AFRIKA
GLENZICHT

BALANSSTAAT SOOS OP 31 MAART 2005

Aant 2005 2004 2003
R R R

BATES

NIE-BEDRYFSBATES 27,926.46 21,672.79 17,482.00

Vaste Bates 2 27,926.46 21,672.79 17,482.00

BEDRYFSBATES 705,875.55 157,042.82 15,774.10

Bank 181,348.47 12,574.28 11,282.66
ENB -Daggeld 513,821.14 138,191.44 -
Kleinkas 1,677.41 1,164.53 1,411.39
Debiteure 9,028.53 5,112.57 3,080.05

733,802.01 178,715.61 33,256.10

EKWITEIT EN LASTE

OPGEHOOPTE FONDSE 61,668.02 63,041.31 (64,228.26)

Kapitaalfondse 143,243.60 - -
Opgehoopte Wins/(Verlies) (81,575.58) 63,041.31 (64,228.26)

LASTE

NIE-BEDRYFSLASTE                       -            72,122.71            75,739.78

Langtermynlening 3                       -            72,122.71            75,739.78

BEDRYFSLASTE          672,133.99            43,551.59            21,744.58

Deposito’s                       -                100.00                100.00
Krediteure          672,133.99            43,451.59            21,644.58

         733,802.01          178,715.61            33,256.10

POTCHEFSTROOM
30 SEPTEMBER 2005
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Aant 2005 2004 2003
R R R

INKOMSTE 813,213.16 474,677.67 159,927.82
Heffings Ontvang 804,926.16 453,734.00 142,752.82
Huur Ontvang 8,287.00 5,378.67 6,900.00
Kommissie Ontvang - 15,415.00 10,125.00
Diverse Inkomste - 150.00 150.00

UITGAWES 1,021,295.26 352,687.36 181,571.38
Affiliasie gelde - 535.00 -
Bankkoste 6,797.55 4,726.92 1,607.29
Drukwerk en Skryfbehoeftes 2,950.04 1,268.69 455.00
Erfbelasting 88,385.28 50,078.99 33,305.62
Instandhouding 4 78,556.10 19,990.27 10,171.43
Kantooruitgawes 2,120.77 1,267.08 91.92
Netto Elektrisiteit 2,187.18 (27,784.53) 23,162.31
Ouditeursvergoeding 1,800.00 3,300.00 5,000.00
Regskostes 2,850.00 - -
Reiskostes 2,001.40 26,544.00 18,849.04
Rekenmeestersfooie 3,420.00 - -
Sekuriteit 166,225.00 112,821.60 52,155.00
Salarisse 30,988.73 33,939.71 15,581.00
Skoonmaakdienste 43,132.14 18,063.63 -
Slegte Skuld Afgeskryf 1,305.08 - -
Telefoon en Posgeld 3,245.03 3,614.68 -
Versekering 34,125.44 35,104.76 15,266.58
Waardevermindering 10,887.85 4,268.01 350.00
Water en Vullisverwydering 540,317.67 64,948.55 5,576.19

BEDRYFS-(TEKORT)/SURPLUS
VOOR FIN.KOSTES (208,082.10) 121,990.31 (21,643.56)

RENTE ONTVANG 17,884.74 5,534.61 59.13
RENTE BETAAL - (255.35) (952.38)

NETTO (TEKORT)/SURPLUS VIR DIE JAAR (190,197.36) 127,269.57 (22,536.81)

AANSUIWERINGS TEEN OORSKOT VIR
DIE JAAR 45,580.47 - -

OPGEHOOPTE OORSKOT BEGIN VAN
DIE JAAR 63,041.31 (64,228.26) (41,691.45)

OPG. (TEKORT)/SURPLUS EINDE VAN
DIE JAAR (81,575.58) 63,041.31 (64,228.26)

POTCHEFSTROOM
30 SEPTEMBER 2005

SINODALE DEPUTATE VIR DIAKONALE SAKE VAN DIE GEREFORMEERDE KERKE IN SUID AFRIKA
GLENZICHT
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Kapitaal Opgehoopte Totaal
Fondse Wins

R R R

Saldo op 31 Maart 2002 - (22,536.81) (22,536.81)

Netto Wins/(Verlies) vir die Jaar - (41,691.45) (41,691.45)

Saldo op 31 Maart 2003 - (64,228.26) (64,228.26)

Netto Wins/(Verlies) vir die Jaar - 127,269.57 127,269.57

Saldo op 31 Maart 2004 - 63,041.31 63,041.31

Netto Wins/(Verlies) vir die Jaar - (190,197.36) (190,197.36)

Opbrengs uit Kommissie vir die Jaar 118,189.60 - 118,189.60

Kommissie van Vorige Jare 25,054.00 (25,054.00) -

Uitgawes van Vorige Jare Aangepas - 70,634.47 70,634.47

Saldo op 31 Maart 2005 143,243.60 (81,575.58) 61,668.02

POTCHEFSTROOM
30 SEPTEMBER 2005

SINODALE DEPUTATE VIR DIAKONALE SAKE VAN DIE GEREFORMEERDE KERKE IN SUID AFRIKA
GLENZICHT

STAAT VAN VERANDERING IN FONDSE VIR DIE JAAR GEËINDIG 31 MAART 2005
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Aant 2005 2004 2003
R R R

KONTANTVLOEI UIT BEDRYFSAKTIWITEITE

Kontantontvangste 784,243.20 472,645.71 156,847.21
Kontant Betaal aan Verskaffers en

Werknemers (311,190.54) (326,612.35) (159,476.80)

Kontant in Bedrywighede Aangewend 5 473,052.66 146,033.36 (2,629.59)

Rente Ontvang 17,884.74 5,534.61 59.13
Rente Betaal - (255.35) (952.38)

Netto Kontantvloei uit Bedryfsaktiwiteite 490,937.40 151,312.62 (3,522.84)

KONTANTVLOEI UIT BELEGGINGSAKTIWITEITE

Vaste Bates Aangekoop (17,141.52) (8,458.80) (17,832.00)

Netto Kontantvloei uit Beleggingsaktiwiteite (17,141.52) (8,458.80) (17,832.00)

KONTANTVLOEI UIT FINANSIERINGSAKTIWITEITE

Invloei uit Kapitaalelemente 143,243.60 - -
Toename in lenings (72,122.71) (3,617.62) 34,048.89

Netto Kontantvloei uit Finansieringsaktiwiteite 71,120.89 (3,617.62) 34,048.89

Netto Toename in Kontant- en Ekwivalente 544,916.77 139,236.20 12,694.05

Kontant- en Ekwivalente aan
Begin van die Jaar 151,930.25 12,694.05 -

Kontant- en Ekwivalente aan
Einde van die Jaar 6 696,847.02 151,930.25 12,694.05

SINODALE DEPUTATE VIR DIAKONALE SAKE VAN DIE GEREFORMEERDE KERKE IN SUID AFRIKA
GLENZICHT

KONTANTVLOEISTAAT VIR DIE JAAR GEËINDIG 31 MAART 2005

POTCHEFSTROOM
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1. REKENINGKUNDIGE BELEID

VASTE BATES
Vaste bates word gedepresieer op die reguitlyn metode teen koerse wat voldoende geag word om die
bates oor hulle verwagte nuttige lewensduur af te skryf.

2005 2004 2003
R R R

2. VASTE BATES
Meubels en Toerusting

Drabedrag - Begin van die Jaar 13,448.93 14,682.00 -
Plus: Aankope 12,341.52 2,800.00 15,032.00
Min: Verkope - - -
Waardevermindering (6,734.92) (4,033.07) (350.00)
Drabedrag - Einde van die Jaar 19,055.53 13,448.93 14,682.00
Bruto Drabedrag 30,173.52 17,832.00 15,032.00
Min: Opgehoopte Waardevermindering (11,117.99) (4,383.07) (350.00)

Rekenaartoerusting
Drabedrag - Begin van die Jaar 8,223.86 - -
Plus: Aankope 4,800.00 8,458.80 -
Min: Verkope - - -
Waardevermindering (4,152.93) (234.94) -
Drabedrag - Einde van die Jaar 8,870.93 8,223.86 -
Bruto Drabedrag 13,258.80 8,458.80 -
Min: Opgehoopte Waardevermindering (4,387.87) (234.94) -

Geboue - - 2,800.00

Totale Ander Vaste Bates 27,926.46 21,672.79 17,482.00

Die direkteure is van mening dat die bates minstens hulle boekwaarde werd is.

3. LANGTERMYNLENINGS
SDDS Hoofkantoor - 407.12 62,072.79
Administratiewe Buro van die GKSA - 71,715.59 13,666.99

- 72,122.71 75,739.78

Die lenings is onverseker en rentevry met geen vaste terugbetalingsvoorwaardes nie, alhoewel die
bedoeling van ‘n langtermyn aard is.

4. INSTANDHOUDING
Algemeen 12,669.70 11,296.35 4,794.23
Tuine 65,886.40 8,693.92 5,377.20

78,556.10 19,990.27 10,171.43

POTCHEFSTROOM
30 SEPTEMBER 2005

SINODALE DEPUTATE VIR DIAKONALE SAKE VAN DIE GEREFORMEERDE KERKE IN SUID AFRIKA

AANTEKENINGE BY DIE FINANSIËLE STATE SOOS OP 31 MAART 2005
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SINODALE DEPUTATE VIR DIAKONALE SAKE VAN DIE GEREFORMEERDE KERKE IN SUID AFRIKA

AANTEKENINGE BY DIE FINANSIËLE STATE SOOS OP 31 MAART 2005 (VERVOLG)

2005 2004 2003
R R R

5. KONTANT IN BEDRYWIGHEDE AANGEWEND

Netto (Tekort)/Surplus (144,616.89) 127,269.57 (22,536.81)
Aangesuiwer vir:

Waardevermindering 10,887.85 4,268.01 350.00
Rente Ontvang (17,884.74) (5,534.61) (59.13)
Rente Betaal - 255.35 952.38

(151,613.78) 126,258.32 (21,293.56)
Bedryfskapitaalveranderings

(Toename)/Afname in Debiteure (3,915.96) (2,031.96) (3,080.61)
Toename/(Afname) in Krediteure 628,582.40 21,807.00 21,744.58

Kontant in Bedrywighede Aangewend 473,052.66 146,033.36 (2,629.59)

6. KONTANT EN KONTANTEKWIVALENTE

Kontant en Kontantekwivalente bestaan uit:
Bank 181,348.47 12,574.28 11,282.66
ENB - Daggeld 513,821.14 138,191.44 -
Kleinkas 1,677.41 1,164.53 1,411.39

696,847.02 151,930.25 12,694.05

7. FINANSIËLE INSTRUMENTE

RENTERISIKO
Blootstelling aan rentekoerse op laste en beleggings word pro-aktief gemonitor. Die befondsing van
die entiteit is volgens ‘n kombinasie van vaste en veranderlike rentekoerse gestruktureer, derhalwe
word die renterisiko as laag beskou.

LIKIDITEITSRISIKO
Geen likiditeitsrisiko bestaan nie.

KREDIETRISIKO
Potensiële konsentrasie van kredietrisiko bestaan hoofsaaklik uit kontant en debiteure. Debiteure
word deurgaans ge-evalueer om potensiële slegte skuld te voorkom en invordering te verbeter wat
druk op kontantvloei verlig.

BILLIKE WAARDES
Die drawaardes van debiteure, krediteure, bank, beleggings asook lenings word geoordeel as hul
billike waardes.

POTCHEFSTROOM
30 SEPTEMBER 2005
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1.1 FINANSIËLE STATE : GEREFORMEERDE EMERITAATVERSORGINGSTRUST
GEREFORMEERDE EMERITAATVERSORGINGSTRUST
REGISTRASIE NOMMER: IT 5036/97

FINANSIëLE STATE VIR DIE JAAR GEëINDIG 30 JUNIE 2005

ADMINISTRATIEWE INLIGTING
Geregistreerde kantoor
Die Administratiewe Buro van die
Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
H/V Molen- en Meyerstraat
POTCHEFSTROOM
2531

Posadres
Posbus 20004
NOORDBRUG
2522

NAAM VAN OUDITEUR: Bezuidenhout & Steyn
NAAM VAN WAARDEERDER: C. Erasmus

INHOUD BLADSY

Verslag van die onafhanklike ouditeure aan die Trustees 2

Verslag van die Trustees 3

Inkomstestaat 4

Balansstaat 5

Aantekeninge tot die finansiële state 6 - 7

POTCHEFSTROOM
11 JULIE 2005
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Bezuidenhout en Steyn Posbus 597
GEOKTROOIEERDE REKENMEESTERS (S.A.) Telefoon: (018) 297-5457/8/9
Vennote/Partners: Faks: (018) 294-8720

P.M. STEYN
J.C. JONKER

Bygestaan deur/Assisted by: E-pos: jscasa@iafrica.com
G.W.L. BEZUIDENHOUT RETIEFSTRAAT 11
J.P. FOUCHé POTCHEFSTROOM 2520

4 November 2005
Die Trustees
Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
Emeritaatsversorgingstrust
POTCHEFSTROOM

Weleerwaarde Here

VERSLAG VAN DIE ONAFHANKLIKE OUDITEUR AAN DIE TRUSTEES VAN DIE
EMERITAATSVERSORGINGSTRUST VAN DIE GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-
AFRIKA

Ons het die finansiële jaarstate soos uiteengesit op bladsye 1 tot 7 vir die jaar geëindig
30 Junie 2005 geouditeer. Hierdie finansiële state is die verantwoordelikheid van die Trustees
van die Emeritaatsversorgingstrust van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika. Ons
verantwoordelikheid is om oor hierdie finansiële state, gegrond op ons oudit, verslag te doen.

Omvang
Ons het die oudit ooreenkomstig standpunte van die Suid-Afrikaanse ouditstandaarde uitgevoer.
Hierdie standpunte vereis dat ons die oudit beplan en onderneem ten einde gerusstelling te
verkry dat die finansiële state vry is van wesenlike wanvoorstellings.

‘n Oudit sluit in:
- ‘n Ondersoek op ‘n toets grondslag, van bewyse ter ondersteuning van bedrae en

openbaarmakings in die finansiële state;
- ‘n beoordeling van die rekenkundige beginsels toegepas en beduidende ramings deur

bestuur gemaak; en ‘n evaluering van die algehele aanbieding van die finansiële state.
Ons glo dat ons oudit ‘n redelike grondslag vir ons mening verskaf.

Ouditmening
Na ons mening verstrek hierdie state ‘n redelike weergawe, in alle wesenlike opsigte, van die
Emeritaatsversorgingstrust van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika op 30 Junie 2005 en
van die resultate van sy bedrywighede vir die jaar geëindig op daardie datum, in ooreenstemming
met algemeen aanvaarde rekenkundige praktyk.

BEZUIDENHOUT EN STEYN
GEREGISTREERDE REKENMEESTERS EN OUDITEURE
GEOKTROOIEERDE REKENMEESTERS (S.A.)
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GEREFORMEERDE EMERITAATVERSORGINGSTRUST
REGISTRASIE NOMMER: IT 5036/97

TRUSTEES SE VERSLAG TEN OPSIGTE VAN DIE
GEREFORMEERDE EMERITAATVERSORGINGSTRUST

Die trustees bied hierby hulle verslag vir die jaar geëindig 30 Junie 2005 aan:

1. BESTUUR

1.1 Trustees
Die name van die trustees gedurende die jaar onder oorsig is:

L.H. van Schaik C.M. Prinsloo
J.H. Howell J.H. van der Merwe
E.J.Tiemensma B. Bakker
T.C. de Klerk J.J. Howell

1.2 Geregistreerde kantoor en posadres van die trust

Die Administratiewe Buro

Adres van die geregistreerde kantoor: Posadres:
Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika Posbus 20004
H/V Molen- en Meyerstraat NOORDBRUG
POTCHEFSTROOM 2522
2531

1.3 Waardeerder
ABSA Aktuarisse en Konsultante C. Erasmus

1.4 Beleggingsadministrateurs
Naam van die beleggingsadministrateurs:

- m Cubed Investment Life Limited
- Ou Mutual
- Eerste Nasionale Bank

2. GOEDKEURING VAN DIE FINANSIëLE STATE

Die finansiële state van die Gereformeerde Emeritaatsversorgingstrust uiteengesit op
bladsye 4 tot 7 is deur die trustees en die hoofbeampte goedgekeur en word deur hulle
gesertifiseer as, na die beste van hul wete en kennis, waar en redelik en word namens
hulle geteken deur:

Voorsitter Trustee Hoofbeampte

Datum:____________________
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Aant 2005 2004 2003
R R R

INKOMSTE 21,668,489.95 14,365,252.12 6,241,247.00

Dividende ontvang 58,429.35 31,210.41 105,878.00
Kapitaal bonusse/winste/verliese/rente 12,655,288.28 5,361,700.78 (636,873.00)
Kollektes ontvang 718,170.32 698,304.04 595,173.00
Donasies ontvang 3,500.00 1,016,500.00 -
Wins met verkoop van aandele 367,125.82 - -
Ramings ontvang 7,865,976.18 7,257,536.89 6,177,069.00

UITGAWES 12,112,365.18 11,813,684.48 10,943,119.00

Administrasiekoste: m Cubed 356,922.56 286,607.41 301,033.00
Administratiewe Buro 173,250.00 165,000.00 144,855.00

Aktuariële koste 30,000.00 30,000.00 26,715.00
Bankkoste 969.10 15.00 39.00
Emeritaatsfonds uitbetalings 11,537,820.52 11,296,667.07 10,431,045.00
Ouditeursvergoeding 5,415.00 5,415.00 5,415.00
Reiskoste 4,238.00 24,580.00 28,517.00
Versekering 3,750.00 5,400.00 5,500.00

Wins / (verlies) voor finansieringskoste 9,556,124.77 2,551,567.64 (4,701,872.00)
Rente ontvang 56,894.77 50,167.44 53,599.00
Rente betaal / toegedeel (4,099.12) (19,877.00) (666.00)

Netto wins / (verlies) vir die jaar 9,608,920.42 2,581,858.08 (4,648,939.00)

STAAT VAN VERANDERING IN EKWITEIT VIR DIE JAAR GEëINDIG
30 JUNIE 2005

Studiefonds Opgehoopte Totaal
wins

Saldo op 30 Junie 2002 40,139.37 45,777,895.28 45,818,034.65
Netto verlies vir die jaar - (4,648,939.00) (4,648,939.00)
Saldo op 30 Junie 2003 40,139.37 41,128,956.28 41,169,095.65
Regstelling t.o.v. vorige jaar - (46,324.00) (46,324.00)
Verlies met herwaardasie van aandele - (408,765.00) (408,765.00)
Rente toegedeel 19,877.00 - 19,877.00
Netto verlies vir die jaar - 2,581,858.08 2,581,858.08
Saldo op 30 Junie 2004 60,016.37 43,255,725.36 43,315,741.73
Regstelling t.o.v. vorige jaar - 24,580.00 24,580.00
Rente toegedeel 4,099.12 - 4,099.12
Netto wins / (verlies) vir die jaar - 9,608,920.42 9,608,920.42
Saldo op 30 Junie 2005 64,115.49 52,889,225.78 52,953,341.27

GEREFORMEERDE EMERITAATVERSORGINGSTRUST
REGISTRASIE NOMMER: IT 5036/97

INKOMSTESTAAT VIR DIE JAAR GEëINDIG 30 JUNIE 2005
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GEREFORMEERDE EMERITAATVERSORGINGSTRUST
REGISTRASIE NOMMER: IT 5036/97

BALANSSTAAT OP 30 JUNIE 2005

Aant 2005 2004 2003
R R R

BATES

BELEGGINGS 50,953,763.20 38,839,495.79 36,301,731.00

Rentedraende beleggings 1 227,469.35 544,072.66 1,167,387.00

Aandele: Ou Mutual 1 - 1,867,495.00 2,276,260.00

Markgekoppelde portefeuljes 1 50,726,293.85 36,427,928.13 32,858,084.00

LENINGS UIT STUDIEFONDS 2 11,016.57 10,841.15 5,854.65

INTERGROEP LENINGS 3 1,484,203.00 1,484,203.00 1,484,203.00

BEDRYFSBATES 797,608.50 3,276,997.79 3,582,161.00

Debiteure 4 - - -

Bank en kontant 797,608.50 3,276,997.79 3,582,161.00

Totale Bates 53,246,591.27 43,611,537.73 41,373,949.65

EKWITEIT EN AANSPREEKLIKHEID

OPGEHOOPTE FONDSE 52,953,341.27 43,315,741.73 41,169,095.65

Opgehoopte fondse - EVT 52,889,225.78 43,255,725.36 41,128,956.28

Opgehoopte fondse - Studiefonds 64,115.49 60,016.37 40,139.37

BEDRYFSLASTE

Krediteure en Voorsienings 5 293,250.00 295,796.00 204,854.00

Totale Ekwiteit en Aanspreeklikheid 53,246,591.27 43,611,537.73 41,373,949.65
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2005 2004 2003
R R R

REKENINGKUNDIGE BELEID

Die finansiële state word met uitsondering van beleggings volgens die historiese koste grondslag opgestel
en inkorporeer die volgende beleid:

Beleggings:
Beleggings word getoon teen markwaarde en op- en afwaardse aanpassing word aan die kospryse
gemaak weens markprys skommelinge.

Ramings ontvang:
Ramings ontvang word te boek gestel sodra die gelde werklik ontvang is derhalwe word geen
voorsiening vir oninbare skuld gemaak nie.

Rente inkomste:
Rente inkomste word eers gerealiseer met ontvangs daarvan.

Reiskoste:
Reiskoste sluit in die reis- en ete onkostes aangegaan vir vergaderings.

2005 2004 2003
R R R

Boekwaarde Boekwaarde Boekwaarde
1. BELEGGINGS

1.1 RENTEDRAENDE BELEGGINGS
Eerste Nasionale Bank - Daggeld 227,469.35 544,072.66 1,167,387.00

1.2 AANDELE
Ou Mutual
160 300 aandele teen uitgifteprys - 2,276,260.00 2,276,260.00

Markwaarde op 30 Junie 2004: R1,867,495.00

1.3 MARKGEKOPPELDE PORTEFEULJES
m Cubed Investment Life Limited
GR2 Global Balanced 50,726,293.85 36,427,928.13 32,858,084.00

2. LENINGS UIT STUDIEFONDS
B. Coetzee 11,016.57 11,541.15 6,716.65
E. Coetzee - - (162.00)
M. Malan - (700.00) (700.00)

11,016.57 10,841.15 5,854.65

3. INTERGROEP LENINGS
GKSA Mediese Versorging 1,484,203.00 1,484,203.00 1,484,203.00

GEREFORMEERDE EMERITAATVERSORGINGSTRUST

AANTEKENINGE TOT DIE FINANSIëLE STATE VIR DIE JAAR
GEËINDIG 30 JUNIE 2005
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2005 2004 2003
R R R

4. DEBITEURE
Ramings - - -

Uitstaande ramings beloop R3,726,496.46 (2004: R3,242,197.60) (2003: R465,911.05)

5. KREDITEURE EN VOORSIENINGS
Administratiewe Buro
- Administrasiekoste 173,250.00 165,000.00 144,854.00
- Ander - 40,796.00 -
Aktuariële koste 120,000.00 90,000.00 60,000.00

293,250.00 295,796.00 204,854.00

6. FINANSIËLE INSTRUMENTE

Renterisiko
Blootstelling aan rentekoerse op beleggings word pro-aktief gemonitor.  Die befondsing van die
fonds is volgens ‘n kombinasie van vaste en veranderlike rentekoerse gestruktureer, derhalwe word
die renterisiko as laag beskou.

Likiditeitsrisiko
Daar is nie ‘n likiditeitsrisiko nie aangesien die fonds se likiditeitsrisiko deur die behoorlike bestuur
van kontantvloei beheer word.

Kredietrisiko
Potensiële konsentrasie van kredietrisiko bestaan hoofsaaklik uit kontant en debiteure.
Debiteure word deurgaans ge-evalueer om invordering te verbeter wat druk op kontantvloei verlig.

Billike waardes.
Die drawaardes van debiteure, krediteure asook bank word geoordeel as hul billike waardes.

7. AKTUARIËLE WAARDASIE
Ingevolge die akte van die Trust word die Trust se finansiële toestand, elke drie jaar ondersoek en
doen die aktuaris dan verslag daaroor.
Aktuariële waardasies is gedoen tot 30-06-2005.

GEREFORMEERDE EMERITAATVERSORGINGSTRUST

AANTEKENINGE TOT DIE FINANSIëLE STATE VIR DIE JAAR
GEËINDIG 30 JUNIE 2005 (VERVOLG)
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15.2.1     FINANSIËLE STATE : GKSA MEDIESE VERSORGING
GKSA MEDIESE VERSORGING
FINANSIëLE STATE VIR DIE JAAR GEëINDIG 30 JUNIE 2005

ADMINISTRATIEWE INLIGTING
Geregistreerde kantoor
Die Administratiewe Buro van die
Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
H/V Molen- en Meyerstraat
POTCHEFSTROOM
2531

Posadres
Posbus 20004
NOORDBRUG
2522

NAAM VAN OUDITEUR: Bezuidenhout & Steyn

INHOUD BLADSY

Verslag van die onafhanklike ouditeure aan die bestuur 2

Verslag van die bestuur 3

Inkomstestaat 4

Balansstaat 5

Aantekeninge tot die finansiële state 6

POTCHEFSTROOM
2005-07-13
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Bezuidenhout en Steyn Posbus 597
GEOKTROOIEERDE REKENMEESTERS (S.A.) Telefoon: (018) 297-5457/8/9
Vennote/Partners: Faks: (018) 294-8720

P.M. STEYN
J.C. JONKER

Bygestaan deur/Assisted by: E-pos: jscasa@iafrica.com
G.W.L. BEZUIDENHOUT RETIEFSTRAAT 11
J.P. FOUCHé POTCHEFSTROOM 2520

4 November 2005
Die Trustees
Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
Mediese Versorging
POTCHEFSTROOM

Weleerwaarde Here

VERSLAG VAN DIE ONAFHANKLIKE OUDITEUR AAN DIE TRUSTEES VAN DIE MEDIESE
VERSORGING VAN DIE GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA

Ons het die finansiële jaarstate soos uiteengesit op bladsye 1 tot 6 vir die jaar geëindig 30 Junie
2005 geouditeer. Hierdie finansiële state is die verantwoordelikheid van die Trustees van die
Mediese Versorging van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika. Ons verantwoordelikheid is
om oor hierdie finansiële state, gegrond op ons oudit, verslag te doen.

Omvang
Ons het die oudit ooreenkomstig standpunte van die Suid-Afrikaanse ouditstandaarde uitgevoer.
Hierdie standpunte vereis dat ons die oudit beplan en onderneem ten einde gerusstelling te
verkry dat die finansiële state vry is van wesenlike wanvoorstellings.

‘n Oudit sluit in:
- ‘n Ondersoek op ‘n toets grondslag, van bewyse ter ondersteuning van bedrae en

openbaarmakings in die finansiële state;
- ‘n beoordeling van die rekenkundige beginsels toegepas en beduidende ramings deur

bestuur gemaak; en ‘n evaluering van die algehele aanbieding van die finansiële state.
Ons glo dat ons oudit ‘n redelike grondslag vir ons mening verskaf.

Ouditmening
Na ons mening verstrek hierdie state ‘n redelike weergawe, in alle wesenlike opsigte, van die
Mediese Versorging van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika op 30 Junie 2005 en van die
resultate van sy bedrywighede vir die jaar geëindig op daardie datum, in ooreenstemming met
algemeen aanvaarde rekenkundige praktyk.

BEZUIDENHOUT EN STEYN
GEREGISTREERDE REKENMEESTERS EN OUDITEURE
GEOKTROOIEERDE REKENMEESTERS (S.A.)
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GKSA MEDIESE VERSORGING

BESTUUR SE VERSLAG TEN OPSIGTE VAN DIE
MEDIESE VERSORGING

Die bestuur bied hierby hulle verslag vir die jaar geëindig 30 Junie 2005 aan:

1. BESTUUR

1.1 Bestuur
Die name van die bestuur gedurende die jaar onder oorsig is:

L.H. van Schaik C.M. Prinsloo
J.H. Howell J.H. van der Merwe
E.J.Tiemensma B. Bakker
T.C. de Klerk J.J. Howell

1.2 Geregistreerde kantoor en posadres van die trust

Die Administratiewe Buro

Adres van die geregistreerde kantoor: Posadres:
Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika Posbus 20004
H/V Molen- en Meyerstraat NOORDBRUG
POTCHEFSTROOM 2522
2531

1.3 Beleggingsadministrateurs
Naam van die beleggingsadministrateurs:
 - m Cubed Investment Life Limited

Kantooradres: Posadres:
Investment Place Posbus 41259
The Cube Craighall
10th Road (off 2nd Avenue) 2024
Hyde Park

2. GOEDKEURING VAN DIE FINANSIëLE STATE

Die finansiële state van die GKSA Mediese Versorging uiteengesit op bladsye 3 tot 6 is
deur die bestuur en die hoofbeampte goedgekeur en word deur hulle gesertifiseer as, na
die beste van hul wete en kennis, waar en redelik en word namens hulle geteken deur:

Voorsitter Lid Hoofbeampte

Datum:____________________
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Aant 2005 2004 2003
R R R

 INKOMSTE 13,640,565.92 12,872,925.15 12,477,231.50

Mediese ledegelde 11,612,561.56 10,631,546.59 10,606,753.00
Ramings ontvang 1,852,918.06 1,794,030.84 1,438,789.23
Rente ontvang 175,086.30 447,347.72 431,689.27

UITGAWES 13,590,151.83 12,211,731.24 12,241,958.39

Administrasie fooie: Admin Buro 26,775.00 25,500.00 -
m Cubed 1,706.50 5,317.29 -

Bankkoste 6,744.62 6,355.09 6,756.00
Mediese ledegeld van Emeriti 1,796,561.09 1,602,927.63 1,484,203.00
Mediese fonds betalings 11,589,416.23 10,514,558.67 10,680,852.00
Onvoorsiene verdienstelike uitgawes 154,700.79 52,220.71 61,787.00
Ouditeursvergoeding 2,736.00 2,736.00 3,008.00
Reiskoste 11,511.60 2,115.85 5,352.39

Netto wins/(verlies) vir die jaar 50,414.09 661,193.91 235,273.11

STAAT VAN VERANDERING IN EKWITEIT VIR DIE JAAR GEëINDIG
30 JUNIE 2005

Onvoorsiene
Opgehoopte verdienstelike Totaal

wins uitgawes

Saldo op 30 Junie 2002 490,846.09 494,066.20 984,912.29
Netto wins/(verlies) vir die jaar 297,060.11 (61,787.00) 235,273.11
Saldo op 30 Junie 2003 787,906.20 432,279.20 1,220,185.40
Rente op kapitaal - 152,352.38 152,352.38
Netto wins/(verlies) vir die jaar 713,414.62 (52,220.71) 661,193.91
Saldo op 30 Junie 2004 1,501,320.82 532,410.87 2,033,731.69
Rente op kapitaal - 36,363.66 36,363.66
Netto wins / (verlies) vir die jaar 205,114.88 (154,700.79) 50,414.09
Saldo op 30 Junie 2005 1,706,435.70 414,073.74 2,120,509.44

GKSA MEDIESE VERSORGING

INKOMSTESTAAT VIR DIE JAAR GEëINDIG 30 JUNIE 2005
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GKSA MEDIESE VERSORGING

BALANSSTAAT OP 30 JUNIE 2005

Aant 2005 2004 2003
R R R

BATES

BELEGGINGS 1 1,659,017.26 2,842,477.06 2,977,024.00

LENINGS 2 - 89,580.50 221,951.00

BEDRYFSBATES 1,982,952.54 607,503.88 239,943.00

Debiteure 3 105,566.33 152,426.78 239,943.00
Bank en kontant 1,877,386.21 455,077.10 -

Totale Bates 3,641,969.80 3,539,561.44 3,438,918.00

EKWITEIT EN AANSPREEKLIKHEDE

OPGEHOOPTE FONDSE EN RESERWES 2,120,509.44 2,033,731.69 1,220,185.40

Opgehoopte wins 1,706,435.70 1,501,320.82 787,906.20
Onvoorsiene Verdienstelike Uitgawes 414,073.74 532,410.87 432,279.20

INTERGROEP LENING 4 1,484,203.00 1,484,203.00 1,484,203.00

BEDRYFSLASTE 37,257.36 21,626.75 734,529.60

Krediteure 37,257.36 21,626.75 29,928.60
Bank en kontant - - 704,601.00

Totale Ekwiteit en Aanspreeklikhede 3,641,969.80 3,539,561.44 3,438,918.00
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Die finansiële state word met die uitsondering van beleggings volgens die historiese koste grondslag
opgestel en inkorporeer die volgende beleid:

Beleggings:
Beleggings word teen markwaarde getoon en op- of afwaartse aanpassings word aan die kospryse
gemaak weens markprys skommelinge.

Ramings ontvang:
Ramings ontvang word te boek gestel sodra die gelde werklik ontvang is derhalwe word geen voorsiening
vir oninbare skuld gemaak nie.

Rente inkomste:
Rente inkomste word eers gerealiseer met ontvangs daarvan.

Reiskoste:
Reiskoste sluit in die reis- en ete onkostes aangegaan vir vergaderings.

2005 2004 2003
R R R

1. BELEGGINGS

Vaste deposito (ENB) - - 1,977,024.00
Vaste deposito (ABSA) 1,200,000.00 1,200,500.00 1,000,000.00
mCubed Investment Life Limited 459,017.26 1,641,977.06 -

1,659,017.26 2,842,477.06 2,977,024.00

2. LENINGS
Administratiewe Buro van die GKSA - 89,580.50 221,951.00

- 89,580.50 221,951.00

3. DEBITEURE
Ramings - - -
Ledegeld 99,223.79 139,886.75 237,015.00
VT Reserwe 6,342.54 2,540.03 2,928.00
Ander - 10,000.00 -

105,566.33 152,426.78 239,943.00

Ramings uitstaande beloop R700,909.73 (2004:R609,866.86) (2003: R546,270.35)

4. INTERGROEP LENINGS
Gereformeerde Emeritaatsversorgingstrust 1,484,203.00 1,484,203.00 1,484,203.00

GKSA MEDIESE VERSORGING

AANTEKENINGE TOT DIE FINANSIëLE STATE VIR DIE JAAR
GEËINDIG 30 JUNIE 2005

REKENINGKUNDIGE BELEID
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15.4.1  FINANSIËLE STATE : GKSA PREDIKANTE PENSIOENFONDS

GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA PREDIKANTE PENSIOENFONDS
REGISTRASIE NOMMER: 12/8/30285/2
FINANSIËLE STATE VIR DIE JAAR GEËINDIG 30 JUNIE 2005

ADMINISTRATIEWE INLIGTING
Geregistreerde kantoor Posadres
Die Administratiewe Buro van die Posbus 20004
Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika NOORDBRUG
H/V Molen- en Meyerstraat 2522
POTCHEFSTROOM
2531

NAAM VAN HOOFBEAMPTE: H.S.J. Vorster

NAAM VAN OUDITEUR: Bezuidenhout & Steyn

NAAM VAN WAARDEERDER: C. Erasmus

INHOUD BLADSY

Verslag van die onafhanklike ouditeure aan die Trustees 2

Verslag van die Trustees 3 - 5

Staat van fondse en netto bates 6

Inkomsterekening 7

Aantekeninge tot die finansiële state 8 - 9

Verslag van die ouditeur aan die Registrateur en bylaes van die
finansiële state 10

POTCHEFSTROOM
12/08/2005
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Bezuidenhout en Steyn Posbus 597
GEOKTROOIEERDE REKENMEESTERS (S.A.) Telefoon: (018) 297-5457/8/9
Vennote/Partners: Faks: (018) 294-8720

P.M. STEYN
J.C. JONKER

Bygestaan deur/Assisted by: E-pos: jscasa@iafrica.com
G.W.L. BEZUIDENHOUT RETIEFSTRAAT 11
J.P. FOUCHé POTCHEFSTROOM 2520

21 September 2005
Die Trustees
Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika Predikante Pensioenfonds
POTCHEFSTROOM

Weleerwaarde Here

VERSLAG VAN DIE ONAFHANKLIKE OUDITEUR AAN DIE TRUSTEES VAN DIE
PREDIKANTE PENSIOENFONDS VAN DIE GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA

Ons het die finansiële jaarstate soos uiteengesit op bladsye 3 tot 9 vir die jaar geëindig 30 Junie
2005 geouditeer. Hierdie finansiële state is die verantwoordelikheid van die Trustees van die
Predikante Pensioenfonds van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika. Ons verantwoordelikheid
is om oor hierdie finansiële state, gegrond op ons oudit, verslag te doen.

Omvang
Ons het die oudit ooreenkomstig standpunte van die Suid-Afrikaanse ouditstandaarde uitgevoer.
Hierdie standpunte vereis dat ons die oudit beplan en onderneem ten einde gerusstelling te
verkry dat die finansiële state vry is van wesenlike wanvoorstellings.

‘n Oudit sluit in:
- ‘n Ondersoek op ‘n toets grondslag, van bewyse ter ondersteuning van bedrae en

openbaarmakings in die finansiële state;
- ‘n beoordeling van die rekenkundige beginsels toegepas en beduidende ramings deur

bestuur gemaak; en ‘n evaluering van die algehele aanbieding van die finansiële state.
Ons glo dat ons oudit ‘n redelike grondslag vir ons mening verskaf.

Ouditmening
Na ons mening verstrek hierdie state ‘n redelike weergawe, in alle wesenlike opsigte, van die
Predikante Pensioenfonds van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika op 30 Junie 2005 en
van die resultate van sy bedrywighede vir die jaar geëindig op daardie datum, in ooreenstemming
met algemeen aanvaarde rekenkundige praktyk.

BEZUIDENHOUT EN STEYN
GEREGISTREERDE REKENMEESTERS EN OUDITEURE
GEOKTROOIEERDE REKENMEESTERS (S.A.)
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GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA PREDIKANTE PENSIOENFONDS
REGISTRASIE NOMMER: 12/8/30285/2
BYLAE E

TRUSTEES SE VERSLAG TEN OPSIGTE VAN DIE PENSIOENFONDS

Die trustees bied hierby hulle verslag vir die jaar geëindig 30 Junie 2005 aan.

1. BESTUUR

1.1 Trustees
Die name van die trustees gedurende die jaar onder oorsig is:

L.H. van Schaik (Voorsitter) C.M. Prinsloo
J.H. Howell J.H. van der Merwe
E.J.Tiemensma B. Bakker
T.C. de Klerk J.J. Howell

1.2 Hoofbeampte
H.S.J. Vorster Aangestel 1 Desember 1995

1.3 Geregistreerde kantoor en posadres van die fonds

Die Administratiewe Buro van die Posbus 20004
Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika NOORDBRUG
H/V Molen- en Meyerstraat 2522
POTCHEFSTROOM
2531

1.4 Waardeerder
C. Erasmus Aktuaris

1.5 Voordele-administrateur
Die Administratiewe Buro

Besigheidsadres Posadres
Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika Posbus 20004
H/V Molen- en Meyerstraat Noordbrug
POTCHEFSTROOM 2522
2531

1.6 Beleggingsadministrateur
m Cubed Investment Life Limited

Besigheidsadres Posadres
Investment Place Posbus 41259
The Cube Craighall
10th Road (off 2nd Avenue) 2024
Hyde Park

Totale billike waarde van die fondse en bates bestuur:  R          46,805,580

1.7 Deelnemende werkgewers
Die volgende werkgewers neem ingevolge die statute van die fonds aan hierdie
pensioenfonds deel:
-   Kerkrade van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
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TRUSTEES SE VERSLAG TEN OPSIGTE VAN DIE PENSIOENFONDS (vervolg)

2. BESKRYWING VAN DIE PENSIOENFONDS

2.1 Tipe pensioenfonds
Vir die doeleindes van die voorgeskrewe finansiële state van die fonds is die fonds ingevolge
Artikel 1 van die Inkomstebelastingwet 1962, geklassifiseer as ‘n pensioenfonds.

2.2 Voordele
Die doelstelling van die fonds as ‘n vaste bydrae fonds, is om in groeplewens- en
ongeskiktheidsdekking (per aparte polis) te voorsien asook pensioen by aftrede.

3. BELEGGINGSBELEID VIR DIE VERSLAGJAAR
Bydraes, na die aftrekking van uitgawes, word in ‘n markverwante portefeulje belê. Kontant
word belê in rentedraende bankrekeninge.

4. OORSIG VAN DIE JAAR SE AKTIWITEITE

4.1 Lidmaatskap
Die getal lede op 30 Junie 2004 was: 287
a. Oordragte ontvang 0
b. Oordragte uit 0
c. Toetredes 13
d. Onttrekking 14

4.2 Opgehoopte fonds
Fonds aan die begin van die jaar         47,493,101.74
Bydraes ontvang        10,692,388.42
Beleggings inkomste           8,044,358.49
Wins met verkoop van aandele                   141,078.58
Min: Administratiewe uitgawes       (3,676,328.31)

Onttrekkings       (2,832,204.19)
Belasting            (309,240.03)

  59,553,154.70

5. AKTUARIËLE WAARDASIE
Ingevolge die reglement van die fonds word die fonds se finansiële toestand, met
tussenposes van hoogstens drie jaar, ondersoek en doen die aktuaris dan verslag daaroor.
Aktuariële waardasies is gedoen tot 30-06-2004.

6. GETROUHEIDSDEKKING
Volgens die opinie van die trustees is voldoende getrouheidsdekking uitgeneem.

7. LENINGS AAN LEDE
Geen lenings word aan lede toegestaan in terme van Artikel 19(5) van die Wet.

8. BELEGGINGS IN DEELNEMENDE WERKGEWERS
Geen belegging word in deelnemende werkgewers gemaak nie.
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TRUSTEES SE VERSLAG TEN OPSIGTE VAN DIE PENSIOENFONDS (vervolg)

9. GOEDKEURING VAN DIE FINANSIëLE STATE

Die finansiële state van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika Pensioenfonds asook alle
ander inligting in hierdie verslag vervat, is die verantwoordelikheid van die trustees en die
hoofbeampte.

Die trustees en die hoofbeampte voer hierdie verantwoordelikheid uit hoofsaaklik deur die
daarstelling en instandhouding van rekeningkundige stelsels en praktyke wat behoorlik
gesteun word deur interne rekeningkundige kontroles.  Hierdie kontroles, wat deur die
fonds of sy administrateurs geïmplementeer en uitgevoer word, verseker dat die fonds se
bates beveilig word, transaksies behoorlik gemagtig en uitgevoer word en dat die finansiële
rekords betroubaar is.

Hierdie finansiële state is ooreenkomstig algemeen aanvaarde rekeningkundige praktyk,
die statute van die fonds en die bepalings van die Wet op Pensioenfonds, 1956, opgestel.

Die finansiële state van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika Predikante Pensioenfonds
uiteengesit op bladsye 5 tot 9 is deur die trustees en die hoofbeampte goedgekeur en
word deur hulle gesertifiseer as, na die beste van hul wete en kennis, waar en redelik, en
word namens hulle geteken deur:

VOORSITTER FONDSBESTUURDER HOOFBEAMPTE
L.H. van Schaik W. du Plessis H.S.J. Vorster

DATUM:



906

Aant 2005 2004 2003
R R R

BATES

NIE BEDRYFSBATES 60,235,090.63 47,657,751.10 44,436,986.48
Beleggings 1 60,235,090.63 47,021,724.10 44,015,246.48
Aandele 2 - 636,027.00 421,740.00

BEDRYFSBATES 1,159,308.72 223,591.58 1,764,920.62
Bank en Kontant 1,147,142.40 78,797.88 1,763,534.57
Debiteure 12,166.32 144,793.70 1,386.05

TOTALE BATES 61,394,399.35 47,881,342.68 46,201,907.10

FONDSE EN LASTE

OPGEHOOPTE FONDS
Pensioene 59,553,154.70 47,493,101.74 45,455,844.14

BEDRYFSLASTE 1,841,244.65 388,240.94 746,062.96
Voorsienings en krediteure 1,577,022.28 96,149.56 600,135.89
Trustgeld Vorster kinders 158,800.06 179,037.76 -
Ontvanger van Inkomste 105,422.31 113,053.62 145,927.07

TOTALE FONDSE EN LASTE 61,394,399.35 47,881,342.68 46,201,907.10

GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA PREDIKANTE PENSIOENFONDS
REGISTRASIE NOMMER: 12/8/30285/2
BYLAE F

STAAT VAN FONDSE, LASTE EN BATES OP 30 JUNIE 2005
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GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA PREDIKANTE PENSIOENFONDS
REGISTRASIE NOMMER: 12/8/30285/2
BYLAE G

INKOMSTEREKENING VIR DIE JAAR GEËINDIG 30 JUNIE 2005

Aant 2005 2004 2003
R R R

BYDRAES ONTVANG 10,692,388.42 9,563,595.83 7,931,094.94

Ledebydraes 4,000,534.70 3,584,227.50 2,975,976.30
Werkgewersbydrae 6,600,645.17 5,928,376.68 4,940,074.87
Enkelbedrae ontvang 91,208.55 50,991.65 15,043.77

BELEGGINGSINKOMSTE 3 8,044,358.49 5,613,076.38 2,180,052.71
DOODSEISE ONTVANG - - 1,608,733.00
ANDER INKOMSTE - - 3,391.19

BRUTO INKOMSTE 18,736,746.91 15,176,672.21 11,723,271.84

ADMINISTRATIEWE UITGAWES (3,676,328.31) (3,495,397.48) (3,344,951.35)

Algemene administratiewe uitgawes 4 631,647.49 568,181.83 618,458.26
Herversekeringspremies 3,044,680.82 2,927,215.65 2,637,293.09
Premiebesparing na Ondersteuningsfonds - - 89,200.00

NETTO INKOMSTE 15,060,418.60 11,681,274.73 8,378,320.49

VOORDELE UITBETAAL (2,832,204.19) (9,566,940.65) (2,029,398.22)
Pensioene aangekoop 1,745,670.43 9,301,393.66 405,119.16
Voordele uitbetaal 1,086,533.76 265,546.99 1,624,279.06

INKOMSTE VOOR BELASTING 12,228,214.41 2,114,334.08 6,348,922.27

Belasting (309,240.03) (380,563.48) (480,310.19)

NETTO WINS VIR DIE JAAR 11,918,974.38 1,733,770.60 5,868,612.08

OPGEHOOPTE FONDSE
Begin van die jaar 47,493,101.74 45,455,844.14 39,587,232.06
Aandele ontvang - 17,625.00 -
Premiebesparing vanaf Ondersteuningsfonds - 89,200.00 -
Surplus met herwaardasie van aandele- 196,662.00 -
Wins met verkoop van aandele 141,078.58 - -

OPGEHOOPTE FONDSE - Einde van die jaar 59,553,154.70 47,493,101.74 45,455,844.14
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2005 2004 2003
R R R

1. BELEGGINGS

Markgekoppelde Portefeuljes:
m Cubed Holdings Ltd 60,235,090.63 46,805,579.99 44,015,246.48

Vaste deposito’s
Eerste Nationale Bank - 216,144.11 -

60,235,090.63 47,021,724.10 44,015,246.48

2. AANDELE
Sanlam
70 290 aandele teen uitgifteprys - 421,740.00 421,740.00

Ou Mutual
1 500 aandele teen uitgifteprys - 17,625.00 -

- 439,365.00 421,740.00
Markwaarde op 30 Junie 2004 : R636 027.00

3. BELEGGINGSINKOMSTE
Rente ontvang 38,352.78 98,835.50 29,883.73
Dividende ontvang 308.10 32,188.96 26,007.30
Kapitaal bonusse/winste/verliese/rente 8,005,697.61 5,482,051.92 2,124,161.68

8,044,358.49 5,613,076.38 2,180,052.71

GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA PREDIKANTE PENSIOENFONDS
REGISTRASIE NOMMER: 12/8/30285/2
BYLAE H

AANTEKENINGE BY DIE FINANSIËLE STATE SOOS OP 30 JUNIE 2005

REKENINGKUNDIGE BELEID
Die volgende is die basiese rekeningkundige beleid wat deur die fonds gevolg word en wat in ooreenstemming
is met die van die vorige jaar.

Beleggings
Beleggings word getoon teen markwaarde en aandele teen uitgifprys.

Beleggings inkomste
Beleggings inkomste word eers gerealiseer met ontvangs daarvan.

Reiskoste
Reiskoste sluit in die reis- en ete onkostes aangegaan vir die duur van vergaderings.
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GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA PREDIKANTE PENSIOENFONDS
REGISTRASIE NOMMER: 12/8/30285/2
BYLAE H

AANTEKENINGE BY DIE FINANSIËLE STATE SOOS OP 30 JUNIE 2005

2005 2004 2003
R R R

4. ALGEMENE ADMINISTRATIEWE UITGAWES
Administratiewe koste: Admin Buro 106705.27 94,834.35 79,222.89

m Cubed 423599.27 387,964.09 330,305.16
Multi-Data 13842.85 13,080.91 11,729.65

Aktuariële koste 66858 53,908.00 174,475.00
Bankkoste 33.4 43.08 227.76
Ouditeursvergoeding 6400 5,266.80 10,266.80
Registrasie- en ledegeld 2348.4 6,196.90 4,913.00
Reiskoste 7910.3 3,887.70 4,218.00
Versekering 3950 3,000.00 3,100.00

631,647.49 568,181.83 618,458.26

5. VOORDELE TOEGEKEN
Pensioen aangekoop 1,745,670.43 9,301,393.66 405,119.16
Enkelbedrag by aftrede 517,895.43 154,586.48 943,481.48
Enkelbedrae voor aftrede - Onttrekking/Dood 565,733.06 - 619,809.33
Pensioen voordele betaal 2,905.27 110,960.51 -
Medies Oorbetaal - - 12,412.80
LBS Oorbetaal - - 48,575.45

2,832,204.19 9,566,940.65 2,029,398.22

‘n Bedrag van R8,920,452.62 is in 2004 bestee met die aankoop van pensioene vir geëmeriteerde
predikante, weduwees en kinders.
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GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA PREDIKANTE PENSIOENFONDS
REGISTRASIE NOMMER: 12/8/30285/2
BYLAE I

VERSLAG VAN DIE OUDITEUR AAN DIE REGISTRATEUR EN BYLAES BY DIE
FINANSIËLE STATE VIR DIE PERIODE GEËINDIG 2005

INHOUDSOPGAWE BLADSY

Spesiale verslag van die ouditeur aan die Registrateur 11

Aanhangsel A 12

1 Ledetal

2 Versekeringspolisse

Aanhangsel B - Bates gehou ter nakoming van regulasie 28 13



911

GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA PREDIKANTE PENSIOENFONDS
REGISTRASIE NOMMER: 12/8/30285/2

SPESIALE VERSLAG VAN DIE OUDITEURE AAN DIE REGISTRATEUR VAN
PENSIOENFONDSE
KRAGTENS ARTIKEL 15 VAN DIE WET OP PENSIOENFONDSE, 1956

Kragtens die vereistes van artikel 15 van die Wet op Pensioenfonds 1956, (die Wet) het
ons sekere ooreengekome prosedures, soos hieronder uiteengesit, op die rekeningkundige
rekords van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika Predikante Pensioenfonds soos op 30
Junie 2005 uitgevoer. Die finansiële inligting is die verantwoordeliheid van die trustees.
Ons verantwoordelikheid is om oor die resultate van die ooreengekome prosedures verslag
te doen.  Hierdie verslag is uitsluitlik vir u inligting en moet slegs deur u vir hierdie doel
gebruik word.

Ons ooreengekome prosedures en ons bevindinge is soos volg:

1. Ons het die ontvangde bydraes op ‘n toetsgrondslag ondersoek en verseker dat die
ontvangde bydraes ooreenkomstig die bepalings van artikel 13A van die Wet by ‘n
geregistreerde bank of onderlinge bouvereniging gedeponeer is.

Ons doen verslag dat geen uitsonderings opgemerk is nie.

2. Ons het die rekeningkundige rekords van die fonds nagegaan om te verseker dat die
bedrae van die jaareinde getoon, ooreenkomstig die bepalings van artikel 13A van die
Wet, as agterstallig bydraes aan die fonds of versekeraar oorbetaal is.

Ons doen verslag dat die bedrag binne die voorgeskrewe tydperk beoog in arikel 13A
van die Wet aan die versekeraar oorbetaal is.

3. Ons het die lys van beleggings deur die fonds gehou, ondersoek vir enige beleggings
wat by artikel 19(4) van die Wet verbied word.  Ons doen verslag dat die fonds geen
belegging in ‘n deelnemende werkgewer hou nie.

4. Ons het getrouheidwaarborg nagegaan en bevestig dat die getrouheidsdekking
ooreenkomstig die statute van die fonds in stand gehou is, soos verklaar in die verslag
van die trustees.

BEZUIDENHOUT & STEYN

ADRES: POSBUS 597
POTCHEFSTROOM
2520

DATUM: 21 September 2005
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R R
2005 2004

BATES

1. LEDETAL STATISTIEK 286 287

2. BELEGGINGS GEHOU IN DIE REPUBLIEK
m Cubed Investment Life Limited 60,235,091 46,805,580
Posbus 41259
Craighall
2024

Vaste deposito - Eerste Nasionale Bank 0 216,144
Posbus 195
Potchefstroom
2520

Sanlam - Aandele 0 618,552
Posbus 1
Sanlamhof
7523

Ou Mutual - Aandele 0 17,625
Posbus 5198
Kaapstad
8000

60,235,091 47,441,757

GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA PREDIKANTE PENSIOENFONDS
AANHANGSEL: A
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R R
2005 2004

Totale bates van die fonds soos per staat van
Fondse en Netto bates 61,394,399 47,881,343

Min:
i) Waarde van versekeringpolisse gehou

deur en ingesluit by totale bates wat
ingesluit moet word ingevolge paragrawe
2 en 3 van regulasie 28. 0 0

ii) Waarde van aandele in genoteerde
maatskappy 0 636,027

iii) Items van Staat van Fondse en netto bates
Bedryfsbates 1,159,309 223,592

Totale bates vir doeleindes van Kolom 2 van aanhangsel. 60,235,090 47,021,724

Redelike waarde van bates vir doeleindes van Kolom
2 van aanhangsel. 60,235,090 47,021,724

REDELIKE
WAARDE

KATEGORIEë OF SOORTE BATES % R % VAN RW

1. Deposito’s en saldo in lopende en 100%
spaarrekening in die Republiek by ‘n bank
of ‘n onderling bouvereniging, met
inbegrip van verhandelbare deposito’s en
geldmarkinstrumente ingevolge waarvan
sodanige bank of onderlinge
bouvereniging aanspreeklik is,
uitsluitende die opbetaalde aandele van ‘n
onderlinge bouvereniging, of deposito’s
en spaarrekeninge by Posspaarbank:

a.    Per bank 100% 1,159,309 100%
TOTALE BATES 100% 1,159,309 100%

GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA PREDIKANTE PENSIOENFONDS
AANHANGSEL: B VAN BYLAE I

BATES GEHOU TER NAKOMING VAN REGULASIE 28
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GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA PREDIKANTE PERNSIOENFONDS
SPESIALE VERSLAG DEUR DIE PENSIOENFONDS SE OUDITEUR AAN DIE
REGISTRATEUR VAN PENSIOENFONDSE

Ons het Aanhangsel B van Bylae I, wat deur die Gereformeerde Kerke Personeel Pensioenfonds
ooreenkomstig regulasie 28 voltooi is, vir die jaar geëindig 30 Junie 2005 ondersoek. Ons het
die aanhangsel vir doeleindes van identifikasie geparafeer. Die aanhangsel is die
verantwoordelikheid van die trustees. Ons verantwoordeliheid is om oor die aanhangsel te
rapporteer. Hierdie verslag word alleenlik te inligting van die Registrateur van Pensioenfondse
voorsien en moet alleenlik vir hierdie doel gebruik word.

Ons ondersoek is uitgevoer in ooreenstemming met algemeen aanvaarde ouditstandaarde.
Hierdie standaarde vereis dat ons die oudit beplan en uitvoer om redelik versekering te kry dat
redelike aanbieding in alle wesenlike opsigte op die aangehegte aanhangsel plaasvind. Ons
oudit behels ‘n evaluering van toepasliheid van die rekeningkundige beleid, ‘n ondersoek, op ‘n
toetsgrondslag, van bewyse wat die bedrae gebruik in die berekening steun, ‘n beoordeling van
die redelikheid van beduidende ramings gemaak deur die trustees, ‘n toets van die wiskundige
akkuraatheid van die berekening gemaak en ‘n oorsig van die voldoening deur die
Pensioenfondse, 1956. Ons is van oordeel dat ons ouditprosedures in die omstandighede
toepaslik wat om ons oordeel hieronder uit te spreek.

Na ons oordeel verteenwoordig die opgawe redelikerwys die werklike persentasie van die bates
tot die totale bates van die fonds in ooreenstemming met regulasie 28 uitgevaardig ingevolge
die Wet op Pensioenfondse, 1956.

BEZUIDENHOUT & STEYN
GEOKTROOIEERDE REKENMEESTERS (S.A.)

ADRES: POSBUS 597
POTCHEFSTROOM
2520

DATUM: 21 September 2005
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15.4.2     FINANSIËLE STATE : GKSA ONGESKIKTHEIDSFONDS
GKSA ONGESKIKTHEIDSFONDS

FINANSIËLE STATE VIR DIE JAAR GEËINDIG 30 JUNIE 2005

ADMINISTRATIEWE INLIGTING
Geregistreerde kantoor
Administratiewe Buro van die
Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
H/V Molen- en Meyerstraat
POTCHEFSTROOM
2531

Posadres
Posbus 20004
NOORDBRUG
2522

NAAM VAN OUDITEUR: Bezuidenhout & Steyn

INHOUD
BLADSY

Verslag van die onafhanklike ouditeure aan die Trustees 2

Verslag van die Trustees 3

Balansstaat 4

Inkomstestaat 4

Staat van verandering in ekwiteit 5

Aantekeninge 6

POTCHEFSTROOM
2005-07-11
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Bezuidenhout en Steyn Posbus 597
GEOKTROOIEERDE REKENMEESTERS (S.A.) Telefoon: (018) 297-5457/8/9
Vennote/Partners: Faks: (018) 294-8720

P.M. STEYN
J.C. JONKER

Bygestaan deur/Assisted by: E-pos: jscasa@iafrica.com
G.W.L. BEZUIDENHOUT RETIEFSTRAAT 11
J.P. FOUCHé POTCHEFSTROOM 2520

4 November 2005
Die Trustees
Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
Ongeskiktheidsfonds
POTCHEFSTROOM

Weleerwaarde Here

VERSLAG VAN DIE ONAFHANKLIKE OUDITEUR AAN DIE TRUSTEES VAN DIE
GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA ONGESKIKTHEIDSFONDS

Ons het die finansiële jaarstate soos uiteengesit op bladsye 1 tot 6 vir die jaar geëindig 30 Junie
2005 geouditeer. Hierdie finansiële state is die verantwoordelikheid van die Trustees van die
Ongeskiktheidsfonds van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika. Ons verantwoordelikheid is
om oor hierdie finansiële state, gegrond op ons oudit, verslag te doen.

Omvang
Ons het die oudit ooreenkomstig standpunte van die Suid-Afrikaanse ouditstandaarde uitgevoer.
Hierdie standpunte vereis dat ons die oudit beplan en onderneem ten einde gerusstelling te
verkry dat die finansiële state vry is van wesenlike wanvoorstellings.

‘n Oudit sluit in:
- ‘n Ondersoek op ‘n toets grondslag, van bewyse ter ondersteuning van bedrae en

openbaarmakings in die finansiële state;
- ‘n beoordeling van die rekenkundige beginsels toegepas en beduidende ramings deur

bestuur gemaak; en ‘n evaluering van die algehele aanbieding van die finansiële state.
Ons glo dat ons oudit ‘n redelike grondslag vir ons mening verskaf.

Ouditmening
Na ons mening verstrek hierdie state ‘n redelike weergawe, in alle wesenlike opsigte, van die
Ongeskiktheidsfonds van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika op 30 Junie 2005 en van die
resultate van sy bedrywighede vir die jaar geëindig op daardie datum, in ooreenstemming met
algemeen aanvaarde rekenkundige praktyk.

BEZUIDENHOUT EN STEYN
GEREGISTREERDE REKENMEESTERS EN OUDITEURE
GEOKTROOIEERDE REKENMEESTERS (S.A.)
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GKSA ONGESKIKTHEIDSFONDS

BESTUUR SE VERSLAG TEN OPSIGTE VAN DIE ONGESKIKTHEIDSFONDS

Die bestuur bied hierby hulle verslag vir die jaar geëindig 30 Junie 2005 aan:

1. BESTUUR

1.1 Bestuur
Die name van die bestuur gedurende die jaar onder oorsig is:

L.H. van Schaik C.M. Prinsloo
J.H. Howell J.H. van der Merwe
E.J.Tiemensma B. Bakker
T.C. de Klerk J.J. Howell

1.2 Hoofbeampte
Naam van hoofbeampte: H.S.J. Vorster
Datum van aanstelling: 1 September 1997

1.3 Geregistreerde kantoor en posadres van die fonds
Adres van geregistreerde kantoor: Posadres:

Administratiewe Buro van die Posbus 20004
Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika NOORDBRUG
H/V Molen- en Meyerstraat 2522
POTCHEFSTROOM
2531

2. GOEDKEURING VAN DIE FINANSIËLE STATE

Die finansiële state van die GKSA Ongeskiktheidsfonds uiteengesit op bladsye 4 tot 6 is
deur die Bestuur en die hoofbeampte goedgekeur en word deur hulle gesertifiseer as, na
die beste van hul wete en kennis, waar en redelik en word namens hulle geteken deur:

Voorsitter Lid Hoofbeampte

Datum:____________________
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GKSA ONGESKIKTHEIDSFONDS

BALANSSTAAT OP 30 JUNIE 2005

2005 2004 2003
R R R

BEDRYFSBATES 10,556.76 9,209.25 12,619.28
Debiteure 5,314.77 3,314.58 6,745.40
Bank en kontant 5,241.99 5,894.67 5,873.88

TOTALE BATES 10,556.76 9,209.25 12,619.28

EKWITEIT EN AANSPREEKLIKHEDE

OPGEHOOPTE FONDSE 8,475.43 9,209.25 9,736.49

BEDRYFLASTE 2,081.33 - 2,882.79
Krediteure - - 2,882.79
Vooruitontvange inkomste 2,081.33 - -

TOTALE EKWITEIT EN LASTE 10,556.76 9,209.25 12,619.28

INKOMSTESTAAT VIR DIE JAAR GEËINDIG 30 JUNIE 2005

2005 2004 2003
R R R

INKOMSTE 2,234,072.81 1,488,276.78 1,519,901.16

Bydraes ontvang 2,232,770.63 1,486,068.02 1,512,564.19
Bankrente 1,302.18 2,208.76 7,336.97

UITGAWES 2,234,806.63 1,488,804.02 1,515,072.19

Versorgings voordele 2,232,770.63 1,486,068.02 1,512,564.19
Ouditkoste 2,036.00 2,736.00 2,508.00

Wins/(Verlies) vir die jaar (733.82) (527.24) 4,828.97

POTCHEFSTROOM
2005-07-11
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Opgehoopte
wins Totaal

Saldo op 30 Junie 2002 4,907.52 4,907.52
Netto wins / (verlies) vir die tydperk 4,828.97 4,828.97
Saldo op 30 Junie 2003 9,736.49 9,736.49
Netto wins / (verlies) vir die tydperk (527.24) (527.24)
Saldo op 30 Junie 2004 9,209.25 9,209.25
Netto wins / (verlies) vir die tydperk (733.82) (733.82)
Saldo op 30 Junie 2005 8,475.43 8,475.43

GKSA ONGESKIKTHEIDSFONDS

STAAT VAN VERANDERING IN EKWITEIT VIR DIE JAAR GEËINDIG
30 JUNIE 2005

POTCHEFSTROOM
2005-07-11
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GKSA ONGESKIKTHEIDSFONDS

AANTEKENINGE TOT DIE FINANSIËLE STATE VIR DIE JAAR
GEËINDIG 30 JUNIE 2005

REKENINGKUNDIGE BELEID

Die finansiële state word volgens die historiese koste grondslag opgestel en inkorporeer die
volgende finansiële beleid:

Krediteure:
Krediteure bestaan wanneer die versekeraars die gelde voor die 1ste van ‘n gegewe maand in
die bankrekening inbetaal.

Beleggings:
Geen beleggings bestaan nie, aangesien alle gelde wat van die versekeraars ontvang word,
dadelik uitbetaal word.

Inkomste:
Alle inkomste word na die betrokke predikant se rekening gepos en die uitgawes word weer
daarteen uitbetaal.

Rente inkomste:
Rente inkomste word eers gerealiseer met ontvangs daarvan.

Finansiële instrumente
Die finansiële instrumente volgens die balansstaat sluit in kontant, bank, debiteure en krediteure.
Hierdie instrumente word geag teen hul billike waardes getoon te word.

FINANSIËLE INSTRUMENTE

Renterisiko
Blootstelling aan rentekoerse op beleggings word pro-aktief gemonitor. Die befondsing van die
fonds is volgens ‘n kombinasie van vaste en veranderlike rentekoerse gestruktureer, derhalwe
word die renterisiko as laag beskou.

Likiditeitsrisiko
Daar is nie ‘n likiditeitsrisiko nie aangesien die fonds se likiditeitsrisiko deur die behoorlike bestuur
van kontantvloei beheer word.

Kredietrisiko
Potensiële konsentrasie van kredietrisiko bestaan hoofsaaklik uit kontant en debiteure, maar
aangesien die kontantvloei bestuur en beheer word is daar nie ‘n kredietrisiko nie.

Billike waardes.
Die drawaardes van debiteure, krediteure asook bank word geoordeel as hul billike waardes.

POTCHEFSTROOM
2005-07-11
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15.5.1 FINANSIËLE STATE : GKSA ONDERSTEUNINGSFONDS

GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA ONDERSTEUNINGSFONDS

FINANSIËLE STATE VIR DIE JAAR GEËINDIG 30 JUNIE 2005

ADMINISTRATIEWE INLIGTING
Geregistreerde kantoor
Administratiewe Buro van die
Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
H/V Molen- en Meyerstraat
POTCHEFSTROOM
2531

Posadres
Posbus 20004
NOORDBRUG
2522

NAAM VAN HOOFBEAMPTE: H.S.J. Vorster
NAAM VAN OUDITEUR: Bezuidenhout & Steyn

INHOUD BLADSY

Verslag van die onafhanklike ouditeure aan die Trustees 2

Verslag van die Trustees 3

Inkomstestaat 4

Balansstaat 5

Aantekeninge tot die finansiële state 6

POTCHEFSTROOM
2005-07-13
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Bezuidenhout en Steyn Posbus 597
GEOKTROOIEERDE REKENMEESTERS (S.A.) Telefoon: (018) 297-5457/8/9
Vennote/Partners: Faks: (018) 294-8720

P.M. STEYN
J.C. JONKER

Bygestaan deur/Assisted by: E-pos: jscasa@iafrica.com
G.W.L. BEZUIDENHOUT RETIEFSTRAAT 11
J.P. FOUCHé POTCHEFSTROOM 2520

4 November 2005
Die Trustees
Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
Ondersteuningsfonds
POTCHEFSTROOM

Weleerwaarde Here

VERSLAG VAN DIE ONAFHANKLIKE OUDITEUR AAN DIE TRUSTEES VAN DIE
ONDERSTEUNINGSFONDS VAN DIE GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA

Ons het die finansiële jaarstate soos uiteengesit op bladsye 1 tot 6 vir die jaar geëindig 30 Junie
2005 geouditeer. Hierdie finansiële state is die verantwoordelikheid van die Trustees van die
Ondersteuningsfonds van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika. Ons verantwoordelikheid is
om oor hierdie finansiële state, gegrond op ons oudit, verslag te doen.

Omvang
Ons het die oudit ooreenkomstig standpunte van die Suid-Afrikaanse ouditstandaarde uitgevoer.
Hierdie standpunte vereis dat ons die oudit beplan en onderneem ten einde gerusstelling te
verkry dat die finansiële state vry is van wesenlike wanvoorstellings.

‘n Oudit sluit in:
- ‘n Ondersoek op ‘n toets grondslag, van bewyse ter ondersteuning van bedrae en

openbaarmakings in die finansiële state;
- ‘n beoordeling van die rekenkundige beginsels toegepas en beduidende ramings deur

bestuur gemaak; en ‘n evaluering van die algehele aanbieding van die finansiële state.
Ons glo dat ons oudit ‘n redelike grondslag vir ons mening verskaf.

Ouditmening
Na ons mening verstrek hierdie state ‘n redelike weergawe, in alle wesenlike opsigte, van die
Ondersteuningsfonds van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika op 30 Junie 2005 en van die
resultate van sy bedrywighede vir die jaar geëindig op daardie datum, in ooreenstemming met
algemeen aanvaarde rekenkundige praktyk.

BEZUIDENHOUT EN STEYN
GEREGISTREERDE REKENMEESTERS EN OUDITEURE
GEOKTROOIEERDE REKENMEESTERS (S.A.)
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GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA ONDERSTEUNINGSFONDS

BESTUUR SE VERSLAG TEN OPSIGTE VAN DIE ONDERSTEUNINGSFONDS

Die bestuur bied hierby hulle verslag vir die jaar geëindig 30 Junie 2005 aan:

1. BESTUUR

1.1 Bestuur
Die name van die bestuur gedurende die jaar onder oorsig is:

L.H. van Schaik C.M. Prinsloo
J.H. Howell J.H. van der Merwe
E.J.Tiemensma B. Bakker
T.C. de Klerk J.J. Howell

1.2 Hoofbeampte
H.S.J. Vorster 1 Januarie 1997 aangestel

1.3 Geregistreerde kantoor en posadres van die fonds

Administratiewe Buro

Adres van geregistreerde kantoor: Posadres:
Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika Posbus 20004
H/V Molen- en Meyerstraat NOORDBRUG
POTCHEFSTROOM 2522
2531

1.4 Beleggingsadministrateur
Naam van die beleggingsadministrateurs:
ABSA
Eerste Nasionale Bank

2. GOEDKEURING VAN DIE FINANSIëLE STATE

Die finansiële state van die GKSA Ondersteuningsfonds uiteengesit op bladsye 3 tot 6 is
deur die bestuur en die hoofbeampte goedgekeur en word deur hulle gesertifiseer as, na
die beste van hul wete en kennis,  waar en redelik en word namens hulle geteken deur:

Voorsitter Lid Hoofbeampte

Datum:____________________
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GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA ONDERSTEUNINGSFONDS

INKOMSTESTAAT VIR DIE JAAR GEËINDIG 30 JUNIE 2005

2005 2004 2003
R R R

INKOMSTE 51,383.41 11,146.00 104,353.00

Premiebesparing van PPF - - 89,200.00
Rente ontvang 51,383.41 11,146.00 15,153.00
- ABSA  Effektetrust - 11,146.00 11,649.00
- FNB Daggeld 321.64 - 3,504.00
- Beleggingsopbrengs 51,061.77 - -

UITGAWES 32,915.75 4,244.48 2,890.00

Bankkoste 5.65 - 382.00
Ouditfooi 2,736.00 2,736.00 2,508.00
Adminkoste 5,794.78 1,508.48 -
Verlies met realisasie 24,379.32 - -

Netto inkomste 18,467.66 6,901.52 101,463.00

STAAT VAN VERANDERING IN EKWITEIT VIR DIE JAAR GEËINDIG 30 JUNIE 2005

Opgehoopte
wins Totaal

Saldo op 30 Junie 2002 743,686.32 743,686.32
Netto wins / (verlies) vir die jaar 101,463.00 101,463.00
Saldo op 30 Junie 2003 845,148.94 845,149.32
Premiebesparing na GKSA Predikante Pensioenfonds (89,200.00) (89,200.00)
Rente op premiebesparing na GKSA Pred. Pensioenfonds (3,503.22) (3,503.22)
Netto wins / (verlies) vir die jaar 6,901.52 6,901.52
Saldo op 30 Junie 2004 759,347.24 759,347.62
Netto wins / (verlies) vir die jaar 18,467.66 18,467.66
Saldo op 30 Junie 2005 777,814.90 777,815.28
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Aant 2005 2004 2003
R R R

BATES

BELEGGINGS 1 750,266.99 853,163.90 810,928.96

BEDRYFSBATES 27,547.91 31,484.16 34,220.36
Bank 27,547.91 31,484.16 34,220.36

Totale Bates 777,814.90 884,648.06 845,149.32

EKWITEIT EN AANSPREEKLIKHEDE

OPGEHOOPTE FONDSE 777,814.90 759,347.24 845,149.32

BEDRYFSLASTE - 125,300.82 -
Krediteure - 125,300.82 -

Totale Ekwiteit en Aanspreeklikhede 777,814.90 884,648.06 845,149.32

GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA ONDERSTEUNINGSFONDS

BALANSSTAAT OP 30 JUNIE 2005
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REKENINGKUNDIGE BELEID

Die finansiële state word volgens die historiese koste grondslag opgestel en inkorporeer die volgende
rekeningkundige beleid.

Beleggings
Beleggings word getoon teen markwaarde en op- en afwaardse aanpassing word aan die kospryse
gemaak weens markprys skommelinge.

2005 2004 2003
R R R

1. BELEGGINGS

ABSA effektetrust - 728,863.08 718,224.58

Eerste Nasionale Bank - - 92,704.38

Eerste Nasionale Bank Langgeld - 124,300.82 -

m Cubed - S1 OM MM 750,266.99 - -

750,266.99 853,163.90 810,928.96

GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA ONDERSTEUNINGSFONDS

AANTEKENINGE TOT DIE FINANSIËLE STATE VIR DIE JAAR GEËINDIG 30 JUNIE 2005
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16.2.1     FINANSIëLE STATE : GKSA ADMINISTRATIEWE BURO

FINANSIËLE STATE VIR DIE JAAR GEËINDIG 30 JUNIE 2005
DIE GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA
ADMINISTRATIEWE BURO
FINANSIËLE STATE VIR DIE JAAR GEËINDIG 30 JUNIE 2005

Algemene inligting
Aard van bedrywighede: Administratiewe Buro
Geregistreerde kantoor: Hoek van Meyer- en Molenstraat, Potchefstroom
Aantal werknemers op 30 Junie 2005: 15

INHOUDSOPGAWE Bladsy

Verantwoordelikheid en Goedkeuring van Finansiële state 2

Verslag van die Bestuur 3

Ouditverslag 4

Balansstaat 5

Inkomstestaat 6

Kontantvloeistaat 7

Aantekeninge tot die Finansiële state 8 - 12

2005-10-13
POTCHEFSTROOM
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DIE GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA
ADMINISTRATIEWE BURO
FINANSIËLE STATE VIR DIE JAAR GEËINDIG 30 JUNIE 2005

VERKLARING VAN VERANTWOORDELIKHEID

Die aangehegte finansiële state, bl. 5 tot 12, is die verantwoordelikheid van die bestuur. Die
bestuur is verantwoordelik vir die instandhouding van voldoende rekeningkundige rekords, die
voorbereiding en integriteit van die finansiële state en verbandhoudende inligting. Die ouditeure
is verantwoordelik vir die verslagdoening oor die redelike voorstelling van die finansiële state.
Die finansiële state is opgestel in ooreenstemming met Suid-Afrikaanse standpunte van AARP
soos van toepassing op die entiteit en die gebruikers daarvan.

Die bestuur is ook verantwoordelik vir die Administratiewe Buro se interne finansiële kontroles.
Dit is ontwerp om redelike, maar nie absolute, versekering te verskaf tot die betroubaarheid van
die finansiële state, om voldoende beveiliging, verifikasie en verantwoording van bates instand
te hou en om die  voorkoms en ontdekking van enige wanvoorstelling of verlies moontlik te
maak. Daar het niks onder die bestuur se aandag gekom wat aandui dat enige wesenlike
onderbreking in die funksies van die  sogemaande kontroles, proseures en stelsels plaasgevind
het gedurende die jaar onder oorsig nie.

Die finansiële state is opgestel vir die finansiële jaar geëindig 30 Junie 2005, op die lopende
saak beginsel, en die bestuur het rede om te glo dat die Administratiewe Buro genoegsame
hulpbronne het om as ‘n lopende saak te bly funksioneer. Opdrag is gegee aan die ouditeure,
Bezuidenhout en Steyn Geregistreerde Rekenmeesters en Ouditeure, om ‘n mening oor die
finansiële state uit te spreek.

GOEDKEURING VAN DIE FINANSIËLE STATE

Die finansiële state is deur die Bestuur van die Administratiewe Buro goedgekeur en namens
hulle onderteken deur:

VOORSITTER: DATUM:     2005/10/20

SEKRETARIS:
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DIE GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA
ADMINISTRATIEWE BURO
FINANSIËLE STATE VIR DIE JAAR GEËINDIG 30 JUNIE 2005

Dit is vir ons aangenaam om ons verslag vir die jaar geëindig 30 Junie 2005 soos volg aan u voor te hou:

1 Besigheid en bedrywighede
Die hoofbedrywigheid was administratiewe dienslewering aan die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
en sub-bedrywighede en die administrasie van verskeie fondse.
Geen wesenlike verandering het gedurende die finansiële jaar plaasgevind nie.

R R R
2005 2004 2003

2 Oorsig oor die stand van sake en resultate
Die finansiële resultate word in die finansiële state verstrek en as volg opgesom:

Inkomste 1,542,089.75 1,300,421.44 1,195,374.23

Netto surplus vir die jaar 94,380.55 79,254.07 64,946.99

Opgehoopte tekort einde van die jaar (337,268.52) (431,649.07) (510,903.14)

Die bestuur beskou die finansiële stand en resultate soos weerspieël in die aangehege finansiële
state as bevredigend.

3 Belangrike veranderinge in bates
Geen belangrike veranderinge in bates het plaasgevind nie.

4 Die bestuur vir die jaar onder oorsig was:
L Kruger (Voorsitter) P Buys
Ds LH van Schaik MC Erasmus
Ds EJ Tiemensma Prof WD van der Walt
Dr PA Louwrens Ds P Fanoy

5 Administratiewe Buro bestuurder en kontakbesonderhede
HSJ Vorster Posbus 20004
Noordbrug
2522

6 Wesenlike gebeure tydens die balansstaatdatum en ondertekening van die verslag
Geen wesenlike gebeure het tydens die balansstaatdatum plaasgevind nie.

Onderteken deur Voorsitter
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Bezuidenhout en Steyn Posbus 597
GEOKTROOIEERDE REKENMEESTERS (S.A.) Telefoon: (018) 297-5457/8/9
Vennote/Partners: Faks: (018) 294-8720

P.M. STEYN
J.C. JONKER

Bygestaan deur/Assisted by: E-pos: jscasa@iafrica.com
G.W.L. BEZUIDENHOUT RETIEFSTRAAT 11
J.P. FOUCHé POTCHEFSTROOM 2520

4 November 2005
Die Bestuur van die Administratiewe
Buro van die Gereformeerde Kerke
in Suid-Afrika
POTCHEFSTROOM

Weleerwaarde Here

VERSLAG VAN DIE ONAFHANKLIKE OUDITEUR AAN DIE LEDE VAN DIE
ADMINISTRATIEWE BURO VAN DIE GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA

Ons het die finansiële jaarstate soos uiteengesit op bladsye 5 tot 12 vir die jaar geëindig
30 Junie 2005 geouditeer. Hierdie finansiële state is die verantwoordelikheid van die Bestuur
van die Administratiewe Buro van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika. Ons
verantwoordelikheid is om oor hierdie finansiële state, gegrond op ons oudit, verslag te doen.

Omvang
Ons het die oudit ooreenkomstig standpunte van die Suid-Afrikaanse ouditstandaarde uitgevoer.
Hierdie standpunte vereis dat ons die oudit beplan en onderneem ten einde gerusstelling te
verkry dat die finansiële state vry is van wesenlike wanvoorstellings.

‘n Oudit sluit in:
- ‘n Ondersoek op ‘n toets grondslag, van bewyse ter ondersteuning van bedrae en

openbaarmakings in die finansiële state;
- ‘n beoordeling van die rekenkundige beginsels toegepas en beduidende ramings deur

bestuur gemaak; en ‘n evaluering van die algehele aanbieding van die finansiële state.
Ons glo dat ons oudit ‘n redelike grondslag vir ons mening verskaf.

Ouditmening
Na ons mening verstrek hierdie state ‘n redelike weergawe, in alle wesenlike opsigte, van die
Administratiewe Buro van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika op 30 Junie 2005 en van die
resultate van sy bedrywighede vir die jaar geëindig op daardie datum, in ooreenstemming met
algemeen aanvaarde rekenkundige praktyk.

BEZUIDENHOUT EN STEYN
GEREGISTREERDE REKENMEESTERS EN OUDITEURE
GEOKTROOIEERDE REKENMEESTERS (S.A.)



931

Aant 2005 2004 2003
R R R

BATES

NIE-BEDRYFSBATES 3,090,508.66 2,955,882.90 2,431,903.35
Eiendom 3 1,363,224.52 1,363,224.52 1,363,224.52
Finansiële bates 4 1,727,284.14 1,592,658.38 1,068,678.83

BEDRYFSBATES 13,297,947.21 13,648,820.74 10,891,887.85
Voorraad 5 1,774,114.73 1,932,808.31 298,042.03
Handels- en ander debiteure 6 1,507,207.22 1,836,906.00 1,271,790.64
Kontant en kontant ekwivalente 7 10,016,625.26 9,879,106.43 9,322,055.18

Totale bates 16,388,455.87 16,604,703.64 13,323,791.20

FONDSE EN LASTE

FONDSE 14,869,910.22 14,283,498.29 12,525,203.72
Eie Algemene Fondse 8 2,256,767.55 2,109,688.96 1,871,428.76
Spesifieke Fondse 9 11,920,819.61 11,543,981.78 9,921,314.96
Trustfondse 10 692,323.06 629,827.55 732,460.00

BEDRYFSLASTE 1,518,545.65 2,321,205.35 798,587.48
Handels- en ander krediteure 11 1,463,347.37 2,321,205.35 798,587.48
Voorsiening vir oninbare skuld 55,198.28 - -

Totale kapitaal en laste 16,388,455.87 16,604,703.64 13,323,791.20

DIE GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA
ADMINISTRATIEWE BURO
BALANSSTAAT OP 30 JUNIE 2005
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R R R
Aant 2005 2004 2003

INKOMSTE
1,542,089.75 1,300,421.44 1,195,374.23

Ramings ontvang 1,150,371.23 1,081,156.79 1,004,013.62
Ander inkomste 391,718.52 219,264.65 191,360.61

Huur ontvang 135,091.16 122,810.12 111,645.60
Kommissie ontvang 52,753.83 47,492.06 47,492.10
Verhaling van bedrae in vorige jare afgeskryf 167,197.14 - -
Wins met boekverkope 36,676.39 48,962.47 32,222.91

UITGAWES 1,447,709.20 1,221,167.37 1,130,427.24

Advertensies 912.28 421.00 481.44
Bankkoste en administratiewe koste 48,417.59 48,506.21 39,334.00
Fotostate en huur 7,560.37 4,195.64 5,972.60
Internetfooie 6,185.70 5,974.20 3,764.95
Kantooruitgawes 11,822.36 7,763.00 3,603.81
Klankstelsel - Sinodesaal - (99,366.00) 142,050.00
Onderhoud : Geboue 1,179.88 206.14 1,524.43
Onderhoud : Toerusting 73,974.95 7,685.71 9,245.53
Ouditgelde vir oudit 23,736.00 22,000.00 22,105.89
Posgeld en koerier 67,465.39 94,677.23 93,503.65
Personeelkoste 14 1,533,518.67 1,345,952.41 905,231.15

Huidige personeel 1,430,714.67 1,245,215.41 811,355.15
Afgetrede personeel 102,804.00 100,737.00 93,876.00

Rekenaarkoste 42,552.12 70,733.81 68,567.36
Sekuriteit 1,195.32 1,516.18 896.57
Skryfbehoeftes 49,149.48 49,905.65 40,233.17
Telefoon 100,155.09 108,415.27 87,063.82
Versekering 94,492.59 59,508.86 78,763.47
Verversings en kantoorwelsyn 3,080.00 565.54 2,586.79

2,065,397.79 1,728,660.85 1,504,928.63
Min: Koste verhaal 617,688.59 507,493.48 374,501.39

Surplus/(tekort) uit bedrywighede 94,380.55 79,254.07 64,946.99
Beleggingsinkomste - - -

Netto surplus/(tekort) vir die jaar 94,380.55 79,254.07 64,946.99

DIE GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA
ADMINISTRATIEWE BURO
INKOMSTESTAAT VIR DIE JAAR GEËINDIG 30 JUNIE 2005
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R R R
Aant 2005 2004 2003

Kontantvloei uit bedryfsaktiwiteite
(219,886.79) (598,009.70) (670,400.00)

Kontant voortgebring deur bedrywighede 15 (219,886.79) (598,009.70) (670,400.00)

Kontantvloei uit beleggingsaktiwiteite
(134,625.76) (523,979.55) 132,442.00

Beleggings (aangegaan)/onttrek (134,625.76) (523,979.55) 132,442.00

Kontantvloei uit finansieringsaktiwiteite
492,031.38 10,361,603.68 930,492.00

Toename/(Afname) in fondse en kapitaal 492,031.38 10,361,603.68 930,492.00

Toename in kontant en kontantekwivalente 137,518.83 9,239,614.43 392,534.00
Kontant en kontantekwivalente -

begin van tydperk 7 9,879,106.43 639,492.00 246,958.00
Kontant en kontantekwivalente -

einde van tydperk 7 10,016,625.26 9,879,106.43 639,492.00

DIE GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA
ADMINISTRATIEWE BURO
KONTANTVLOEISTAAT VIR DIE JAAR GEËINDIG 30 JUNIE 2005
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DIE GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA
ADMINISTRATIEWE BURO
AANTEKENINGE TOT DIE FINANSIËLE STATE VIR DIE JAAR GEËINDIG 30 JUNIE 2005

1 Basis van aanbieding
Die finansiële state word opgestel ingevolge die koste historiese beginsel, behalwe waar anders
vermeld. Die finansiële state is opgestel in ooreenstemming met algemeen aanvaarde rekeningkundige
praktyk, soos toepaslik vir die tipe onderneming en die gebruikers van die finansiële inligting.

2 Rekeningkundige beleid
Die rekeningkundige beleid is in ooreenstemming met vorige jare behalwe waar anders vermeld. Die
hoof rekeningkundige beleid is soos volg:

2.1 Nie- bedryfsbates en waardevermindering
Alle kapitale bates word uit inkomste gefinansier en afgeskryf in die jaar waarin die besteding
aangegaan is.
Geen nie-bedrysfbates (behalwe eiendome) word gekapitaliseer nie.
Geen waardevermindering word op eiendom afgeskryf nie.

2.2 Voorraad
Voorraad word waardeer teen die laagste van kosprys, volgens die geweegde gemiddelde metode, of
netto realiseerbare waarde

2.3 Fondse
Eie - algemene fondse : Die algemene fondse ontvang inkomste uit bydraes en rente wat dan vir die
algemene doelstellings van die Administratiewe Buro aangewend word.
Spesifieke fondse : Die spesifieke fondse ontvang inkomste uit bydraes en rente wat dan vir die
spesifieke doel waarvoor die fond gestig is aangewend word.
Trustfondse : Die trustfondse ontvang inkomste uit skenkings en rente wat dan aangewend moet
word volgends die bepalings tydens die oprigting van die fonds daargestel.

2.4 Inkomste
Rente: Rente word erken sodra dit toegeval het.

Rente word jaarliks aan fondse toegedeel volgens die gemiddelde saldo van die fonds
oor die jaar.
Fondse wat suiwer op begrotings gebasseer is, debiteure dra of bates besit, ontvang
nie rente toedeling nie.
Rente op agterstallige ramings word ses maandeliks op bedrae ouer as 180 dae teen
1 % minder as
FNB se primakoers gehef, maar word eers by ontvangs as inkomste erken.

Ramings: Ramings word erken wanneer dit ontvang word.

2.5 Uitgawes
Administratiewe koste: Die koste word jaarliks gehef ooreenkomstig die voorskrifte van die Bestuur
van die Administratiewe Buro. Waar geen rente aan ‘n fonds toegedeel is nie, word geen administratiewe
fooi gehef nie. Die administratiewe fooie word op dieselfde basis bereken as die rente toedeling.

2.6 Finansiële instrumente
Finansiële instrumente word erken wanneer die onderneming ‘n party tot die transaskie word. Na
aanvanklike erkenning
word die instrument gemeet soos hieronder uiteengesit:
Beleggings: Beleggings word getoon teen billike waarde volgens die rekords

van die finansiële instansie. Beleggings word jaarliks herwaardeer
teen billike waarde wat die heersende markprys verteenwoordig.

Debiteure en ander ontvangstes: Laagste van kosprys min voorsiening vir oninvorderbare bedrae.
Kontant en kontantekwivalente: Getoon teen billike waarde.
Finansiële laste: Getoon teen oorsponklike koste minus aflossings na aanvanklike

erkenning teen billike waarde.
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R R R
Aant 2005 2004 2003

3 Eiendom
Grond en geboue teen kosprys 1,359,871.72 1,359,871.72 1,359,871.72
Verbeteringe 3,352.80 3,352.80 3,352.80

1,363,224.52 1,363,224.52 1,363,224.52

‘n Volledige lys van eiendom is by die geregistreerde kantoor beskikbaar.
Geen bewegings het gedurende die jaar plaasgevind nie en geen eiendom is beswaar nie.
Die bestuurswaardasie, gegrond op die munisipale waardasie van die grond en versekerde waarde van
geboue is:
Grond: R645 200 en geboue: R25 904 326

4 Finansiële bates
Ongenoteerde beleggings

Lenings aan Kerke 707,636.83 822,131.90 382,314.01
Studente- en ander lenings 1,019,647.31 770,526.48 686,364.82

1,727,284.14 1,592,658.38 1,068,678.83

Lenings aan Kerke: Rente word teen 3% laer as die amptelike primakoers van FNB bereken.
Studentelenings: Rente word jaarliks gehef teen die gemiddelde opbrengskoers van die

Administratiewe Buro se beleggings (2005 @ 6.83%; 2004 @ 8.88%)
Personeellenings: Lenings tot R1 000 word volgens die diskresie van die direkteur toegestaan.

Ander lenings moet in oorleg met die Voorsitter van die Bestuur gemaak word.
Rente op die gedeelte wat R1 000 oorskry word gehef teen die gemiddelde
opbrengskoers van die Administratiewe Buro. Nuwe lenings word slegs toegestaan
indien die vorige lening afgelos is.

5 Voorraad
Voorraad bestaan uit:

Boeke 1,767,233.31 1,922,534.02 295,545.66
Evangeliseringsmedia 6,881.42 10,274.29 2,496.37

1,774,114.73 1,932,808.31 298,042.03

6 Handels- en ander debiteure
Handels- en ander debiteure bestaan uit:

Handelsdebiteure 1,158,194.58 1,045,104.00 720,293.00
Diverse debiteure - 93,523.86 230,502.59
Vooruitbetaalde uitgawes 98,680.25 463,494.15 261,346.30
Debietsaldo’s op krediteure 36,665.01 3,582.00 3,357.71
Ander ontvangbare bedrae 213,667.38 231,203.43 56,291.04

1,507,207.22 1,836,906.00 1,271,790.64

Debiteure op ramings (nie ingesluit nie)
      het soos volg beloop: 1,897,632.16 1,287,422.04 1,296,162.00

DIE GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA
ADMINISTRATIEWE BURO
AANTEKENINGE TOT DIE FINANSIËLE STATE VIR DIE JAAR GEËINDIG 30 JUNIE 2005 (vervolg)
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DIE GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA
ADMINISTRATIEWE BURO
AANTEKENINGE TOT DIE FINANSIËLE STATE VIR DIE JAAR GEËINDIG 30 JUNIE 2005 (vervolg)

R R R
2005 2004 2003

7 Kontant en kontantekwivalente
Kontant en kontantekwivalente bestaan uit:
Kontant in beleggings 7,906,227.39 8,832,477.84 8,682,563.10
Kontant in lopende bankrekeninge 2,109,948.04 1,046,149.47 639,276.07
Kontant voorhande 100.00 40.00 40.00
Kleinkas 349.83 439.12 176.01

10,016,625.26 9,879,106.43 9,322,055.18

Kontant: Kontantbeleggings is by ABSA en Investec Bank en verdien gemiddeld 6.83% rente per jaar.

R Beweging Beweging R
2005 vir 2005 vir 2004 2003

8 Eie Algemene Fondse
Eie Algemene Fondse

bestaan uit:
Sinodale kas 1,698,782.32 - - 1,698,782.32
Sinodale fonds t.o.v.

eiendom 148,000.00 - - 148,000.00
Administratiewe Buro -

Opgelope tekort (337,268.52) 94,380.55 79,254.07 (510,903.14)
Almanak 747,253.75 52,698.04 159,006.13 535,549.58

2,256,767.55 147,078.59 238,260.20 1,871,428.76

9 Spesifieke Fondse
Spesifieke Fondse

bestaan uit:
Bybelvertaling 71,529.98 3,222.45 5,383.00 62,924.53
Bybelvertaling vir

Boesmans - (10,763.73) - 10,763.73
CJBF 304,309.70 20,749.66 27,305.04 256,255.00
Ekumenisiteit -

Buiteland 94,926.91 8,475.40 3,850.51 82,601.00
Evangeliseringsmedia 251,277.75 14,225.36 23,101.39 213,951.00
GKSA Sustentasie

kapitaal 5,848,807.13 388,492.61 414,821.52 5,045,493.00
GKSA Sustentasie

rente (493,103.13) (512,143.64) (130,570.49) 149,611.00
Katkisasie 274,089.11 43,449.23 72,202.88 158,437.00
Kerkargief 2,786.21 2,631.30 154.91 -
Kerkblad (14,492.27) 39,336.90 20,000.83 (73,830.00)
Kerkmuseum 712.49 22,726.56 (1,258.07) (20,756.00)
Nagraadse opleiding -

predikante 19,846.27 (2,775.77) 2,943.04 19,679.00
Noodtoestande - (75,476.92) 32,588.92 42,888.00
Pro Ecclesia Beursfonds 196,631.94 90,953.62 63,727.32 41,951.00
Ramingsverligtingfonds 66,315.41 7,665.55 13,546.86 45,103.00
Sendingkas 1,282.82 1,282.82 - -
Sinodale kas 638,634.28 286,195.39 203,347.89 149,091.00
Slingervel (60.32) (2,958.60) 12,283.28 (9,385.00)
Studentekas - algemeen 1,769,225.45 (159,051.11) 184,293.56 1,743,983.00
Studentekas - JLM

beursfonds 275,748.21 13,999.88 22,340.33 239,408.00
Studentekas -

kapitaalfonds 66,273.38 - - 66,273.38
Studentekas -

Vensterkraal -
Steyn Fonds 107,246.08 - - 107,246.08

Terreinfonds 698.91 288.54 410.37 -
Totiusfonds 1,692,259.61 218,909.36 644,607.25 828,743.00

11,174,945.92 399,434.86 1,615,080.34 9,160,430.72
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DIE GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA
ADMINISTRATIEWE BURO
AANTEKENINGE TOT DIE FINANSIËLE STATE VIR DIE JAAR GEËINDIG 30 JUNIE 2005 (vervolg)

R Beweging Beweging R
2005 vir 2005 vir 2004 2003

9 Spesifieke Fondse
Totale oorgebring 11,174,945.92 399,434.86 1,615,080.34 9,160,430.72
TSP - Algemeen (32,999.07) (23,885.07) 57,780.00 (66,894.00)
TSP - Biblioteek 54,811.00 (28,923.94) (66,110.06) 149,845.00
TSP - Jubileumfonds -

Beurse 203,952.11 10,354.81 16,524.30 177,073.00
TSP - Jubileumfonds -

Kapitaal 190,066.24 - - 190,066.24
TSP - Publikasies 110,285.42 51,288.30 (2,924.88) 61,922.00
Vroueblad 219,757.99 (31,431.13) 2,317.12 248,872.00

11,920,819.61 376,837.83 1,622,666.82 9,921,314.96

10 Trustfondse
Trustfondse bestaan uit:
Administrasie van Boedels 154,556.86 44,456.89 1,795.97 108,304.00
Boedel ACM du Plessis 11,864.77 - - 11,864.77
Boedel JD van die Walt -

Kapitaal 40,000.00 - - 40,000.00
Boedel JD van die Walt -

Rente 12,431.75 (7,084.15) (2,579.10) 22,095.00
Boedel EC Hamersma 42,465.46 - - 42,465.46
Boedel HJ Du Plessis 9,666.01 - - 9,666.01
Boedel JT Ferreira 53,261.30 0.01 - 53,261.29
Boedel Koster Trust 59,888.00 - 3,348.00 56,540.00
Boedel Kotzee Trust 169,514.78 2,236.76 3,813.00 163,465.02
Boedel S Du Toit 60,307.28 3,061.83 (8,520.00) 65,765.45
Boedel W Du Toit 10,000.00 - (1,862.00) 11,862.00
Bybelverspreiding - - (12,230.00) 12,230.00
Karoo Bedieningsfonds 27,041.31 17,726.07 9,315.24 -
PU vir CHO - - (99,062.00) 99,062.00
Studentekas - SL Kruger

Fonds 34,541.48 1,753.69 2,798.79 29,989.00
TSP Lettie Coetzee Fonds 6,784.06 344.41 549.65 5,890.00

692,323.06 62,495.51 (102,632.45) 732,460.00

R R R
2005 2004 2003

11 Handels-en ander krediteure
Handels-en ander krediteure bestaan uit:
Geref. Kerk Waterkloofrand 724,494.88 724,494.88 -
Handelskrediteure 146,249.80 848,324.99 114,179.00
Bedrae vooruitontvang t.o.v. boeke en

tydskrifte 217,326.05 199,393.82 135,289.97
GKSA Medieseversorging - 89,580.50 221,951.00
Teologiese skool - National Student

Financial Aid Scheme 141,983.30 239,811.82 -
Ongeïdentifiseerde deposito’s 223,435.34 215,759.34 324,018.51
Woonsteldeposito’s 3,108.00 3,840.00 3,149.00
Sinodesaal huurdeposito’s 6,750.00 - -

1,463,347.37 2,321,205.35 798,587.48

12 Voorwaardelike aanspreeklikheid

‘n Bedrag van R685,285.95 is uit die Studentekas - algemeen (aant. 9) betaalbaar voor Desember 2013
ten opsigte van National Student Financial Aid Scheme.
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DIE GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA
ADMINISTRATIEWE BURO
AANTEKENINGE TOT DIE FINANSIËLE STATE VIR DIE JAAR GEËINDIG 30 JUNIE 2005 (vervolg)

13 Finansiële instrumente
Finansiële instrumente word gebruik om besigheidsrisiko te beperk. Elke instrument is verbind tot
‘n bate, ‘n aanspreeklikheid of ‘n finansieringstransaksie. Bestuur van hierdie instrumente, gewoonlik
verhandel op georganiseerde of vergelykbare markte, is gesentraliseerd.

Beleggings in finansiële bates word aanvanklik teen kosprys ingesluit. Daarna word finansiële bates
weer gemeet teen ‘n billike waarde, afgesien van vaste vervaldatum-beleggings soos skuld en lenings.
Finansiële aanspreeklikhede word ingesluit teen oorspronklike skuldbedrag minus prinsipaal
terugbetalings en amortisasie. Op balansstaatdatum word die onderneming se bloodstelling aan
renterisiko en die effektiewe rentekoers van finansiële instrumente gereflekteer.

Rentekoersrisiko
Bestuur verseker dat minimale bedrae uitgeleen word om rentekoersrisiko te beperk.

Kredietrisiko
Potensiële kredietrisiko bestaan grootliks uit kontantekwivalente, beleggings en rekeninge
ontvangbaar vanaf klante.

Die Administratiewe Buro beperk die risiko ten opsigte van bemarkbare sekuriteite deur slegs te
belê by finansiële instellings met kwaliteit kredietklassifikasie.

Op 30 Junie 2005 is daar geen aanduiding dat daar enige relevante risiko bestaan wat nie verseker
of genoegsaam voor voorsiening gemaak is nie.

14 Medieseplanne
Die Administratiewe Buro betaal vir na-uitdienstredings-medieseplanne vir kwalifiserende werknemers
en afgetredenes.

R R R
2005 2004 2003

15 Kontant deur bedrywighede voortgebring
Surplus/(tekort) volgens inkomstestaat 94,380.55 79,254.07 64,946.99
Aangesuiwer vir:

Afname / (Toename) in debiteure 329,698.78 (565,115.36) (649,863.64)
(Afname) / Toename in krediteure (802,659.70) 1,522,617.87 (52,802.32)
Afname / (Toename) in voorraad 158,693.58 (1,634,766.28) (32,681.03)

(219,886.79) (598,009.70) (670,400.00)
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16.2.2     FINANSIËLE STATE : GKSA 150 JAAR DANKBAARHEIDSFONDS

GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA 150 JAAR DANKBAARHEIDSFONDS

FINANSIëLE STATE VIR DIE JAAR GEëINDIG 30 JUNIE 2005

ADMINISTRATIEWE INLIGTING
Geregistreerde kantoor
Administratiewe Buro van die
Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
H/V Molen- en Meyerstraat
POTCHEFSTROOM
2531

Posadres
Posbus 20004
NOORDBRUG
2522

NAAM VAN HOOFBEAMPTE: H.S.J. Vorster

INHOUD BLADSY

Inkomstestaat 2

Staat van verandering in Ekwiteit 2

Balansstaat 2

POTCHEFSTROOM
2005-07-18
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GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA 150 JAAR DANKBAARHEIDSFONDS

INKOMSTESTAAT VIR DIE JAAR GEËINDIG 30 JUNIE 2005

2005 2004 2003
R R R

INKOMSTE 31,870.91 1,707.27 4,397.05

Donasies ontvang 31,864.52 1,700.00 4,389.60
Rente ontvang Absa 6.39 7.27 7.45

UITGAWES 6,207.63 - 103.54

Bankkoste - - 103.54
Reiskoste 1,324.40 - -
Onthaalkoste 4,883.23 - -

Netto inkomste 25,663.28 1,707.27 4,293.51

STAAT VAN VERANDERING IN EKWITEIT VIR DIE JAAR GEËINDIG 30 JUNIE 2005

Opgehoopte
wins Totaal

Saldo op 30 Junie 2002 - -
Netto wins vir die jaar 4,293.51 4,293.51
Saldo op 30 Junie 2003 4,293.51 4,293.51
Netto wins vir die jaar 1,707.27 1,707.27
Saldo op 30 Junie 2004 6,000.78 6,000.78
Netto wins vir die jaar 25,663.28 25,663.28
Saldo op 30 Junie 2005 31,664.06 31,664.06

BALANSSTAAT OP 30 JUNIE 2004

2005 2004 2003
R R R

BATES

BEDRYFSBATES 31,664.06 6,000.78 4,293.51
Bank 31,664.06 6,000.78 4,293.51

Totale Bates 31,664.06 6,000.78 4,293.51

EKWITEIT EN AANSPREEKLIKHEDE

OPGEHOOPTE FONDSE 31,664.06 6,000.78 4,293.51

Totale Ekwiteit en Aanspreeklikhede 31,664.06 6,000.78 4,293.51
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